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ABSTRAK 

Salah satu aspek  yang perlu diperhatikan pada siswa sekolah  adalah percaya diri (self confidence), percaya diri 

merupakan salah satu modal dalam kehidupan yang harus ditumbuhkan pada  setiap siswa agar mereka dapat 

menjadi manusia yang bisa mengontrol berbagai aspek yang ada pada dirinya.masalah fisik, obesitas dan 

kurangnya berat badan, keterlambatan dalam menerima pelajaran dikelas, yang mengakibatkan seorang anak 

kurang percaya diri. salah satu metodenya yaitu dengan memberikan gerakan senam hook ups.  Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan senam hook ups terhadap peningkatan percaya diri 

anak kelas dua. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu atau quasy eksperimen tanpa 

kelompok pembanding (one group pretest and post test), dengan jumlah sampel sebanyak 35 siswa/i kelas dua 

MIN Guwa Kidul. Pengumpulan data selama satu bulan untuk pre test dilakukan dengan responden mengisi 

kuisioner sebelum intervensi,  post test  dilakukan pengumpulan data pada minggu ke empat . Uji statistik 

dengan Uji Paired t – test dengan nilai t- post test 85.636 dan p Value 0.000.Hasil uji statistik didapatkan bahwa  

ada perbedaan tingkat percaya diri sebelum dan sesudah dilakukan senam Hook Ups dengan nilai mean 0,32 dan 

menunjukkan ada peningkatan tingkat percaya diri setelah dilakukan senam Hook Ups ( p value 0,000). 

Kata Kunci  : senam Hook Ups, tingkat percaya diri. 

ABSTRACT 

One aspect to note is the school student confidence (self-confidence), self-confidence is one of the capital in a 

life that must be grown on each student so that they can be a man who can control every aspect of the physical 

dirinya.masalah, obesity and lack of weight gain, delays in receiving lessons in class, which resulted in a child's 

lack of confidence. one method is to provide the hook ups gymnastics movement. The purpose of this study was 

to determine the effect of the application of gymnastics hook ups to the increased confidence graders. 

The method used was experimental or quasi-experimental Quasy without comparison groups (one group pretest 

and post-test), with a sample size of 35 students / class i MIN Guwa two Kidul. The collection of data for a 

month to pre-test conducted with respondents fill out questionnaires before the intervention, post-test data 

collection at week four. Test statistics with the Paired t- test, post test  85.636 and p Value 0.000. 

Statistical test results showed that there are differences in confidence levels before and after exercise Hook Ups 

with a mean of 0.32 and showed no increase in confidence levels after exercise Hook Ups (p value 0.000). 

Keywords : gymnastics Hook Ups, confidence level. 
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LATAR BELAKANG 

Perkembangan anak meliputi segala perubahan yang terjadi pada anak, baik   secara fisik, 

kognitif, emosi, dan psikososial. Kemampuan anak untuk meraih prestasi dan bersosialisasi 

dengan lingkungannya terkait dengan perkembangan psikososialnya, yang salah satunya 

dibutuhkan rasa percaya diri. Percaya diri merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh 

setiap orang, tidak terkecuali anak anak. Sebagian besar anak sangat mudah merasa rendah 

diri, karena merasa tidak mampu dan tidak penting.1 

Individu yang tidak percaya diri biasanya disebabkan karena individu tersebut tidak 

mendidik diri sendiri dan hanya menunggu orang melakukan sesuatu kepada dirinya. Dengan 

kepercayaan diri yang cukup, seseorang individu akan dapat mengaktualisasikan potensi yang 

dimilikinya dengan yakin dan mantap.2 

Salah satu aspek  yang perlu diperhatikan pada siswa sekolah  adalah percaya diri (self 

confidence), percaya diri merupakan salah satu modal dalam kehidupan yang harus 

ditumbuhkan pada  setiap siswa agar mereka dapat menjadi manusia yang bisa mengontrol 

berbagai aspek yang ada pada dirinya, dengan adanya kemampuan dan percaya diri siswa 

akan lebih jernih dalam mengatur tujuan dan sasaran pribadi yang jelas, bukan hanya itu siswa 

juga lebih mampu dalam mengarahkan perilaku menuju keberhasilan terutama keberhasilan 

dalam meningkatkan prestasi belajar. 

Banyak orang sukses di Indonesia dan negara Timur lainnya, menggunakan pemahaman 

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Di Negara Barat justru lebih banyak 

menggunakan rasionya. Berarti kesuksesan akan lebih mudah diperoleh apabila mampu 

menggunakan intuisi (otak kanan) dan rasio (otak kiri). menurut riset yang pernah dilaporkan, 

hanya 3% penduduk dunia yang menggunakan otaknya secara seimbang.3cara melatih agar 

otak kiri dan otak kanan anak berkembang sama baiknya dan menjadi seimbang, seimbang 

antara kecerdasan emosional (EQ) dan Intelektual (IQ) sehingga munculah kecedasan spritual 

(SQ) yang baik juga.1  

Otak mausia adalah aset yang sangat berharga dalam diri manusia .tidak ada satupun 

benda buatannya yang mampu menandingi kemampuan otak sekalipun pada computer paling 

canggih. Sebab pada dasarnya semuanya bersumber dari otak. Namun sayangnya, ia hanya 

memanfaatka paling banyak 10 % dari kemampuan otaknya.4 

Otak adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai pusat pengendalian organ – organ 

tubuh, otak selau berhubungan dengan intelegensia atau kecerdasan seseorang , otak juga 

merupakan system pengendalian pikiran dan system tubuh yang menjalakan beberapa fungsi 

secara bersamaan.4   

Senam otak adalah  serangkaian latihan berbasis gerakan tubuh sederhana. Gerakan itu 

dibuat untuk merangsang otak kiri dan kanan. Melalui senam otak,  bagian – bagian otak yang 

sebelumnya tertutup akan terbuka dan menandakan bahwa kegiatan belajar berlangsung 

dengan menggunakan seluruh otak. Senam otak dapat dilakukan oleh segala usia mulai dan 

bayi hinnga usia lanjut.4 

Senam hook ups merupakan salah satu bagian dari senam otak,gerakan senam hook ups 

pun terkait relaks, karena gerakan dari senam hook ups lebih kearah  positif, yang membuat 

seseorang lebih relaks , tenang, adanya keseimbangan jasmani dan koordinasi, serta untuk 

lebih meningkatkan rasa percaya diri. 

Senam hook ups mengaktifkan potensi belahan otak (hemisfer) kanan dan kiri, sehingga 

pada akhirnya terjadi kerja sama antar keduanya. Kedua hemisfer ini disambung dengan 

corpus callosum, yakni simpul saraf kompleks dimana terjadi transmisi informasi antar 

belahan otak. Bila sirkuit-sirkuit informasi dari kedua belahan otak cepat menyilang, maka 
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anak akan merasakan lebih segar dari sebelumnya dan lebih konsentrasi sehingga lebih mudah 

menyerap ilmu dan merasa lebih percaya diri.1 

Setelah melakukan studi pendahuluan pada tanggal 6 Desember 2013 di MIN Guwa 

Kidul, peneliti melihat anak kelas dua MI, yang berjumlah 35 siswa, anak - anak tersebut 

kurang mempunyai rasa kepercayaan diri, mereka masih malu – malu untuk berinteraksi 

dengan teman sebayanya serta gurunya, bahkan untuk memperkenalkan diri di depan kelas, 

mereka masih ada keraguan , kurangnya kemandirian anak seperti, berangkat sekolah masih 

di antar orang tunya, masih di temani saat sekolah, hal ini juga merupakan salah satu 

penyebab anak  merasa kurang percaya diri. Anak tersebut terkesan manja, oleh karena itu 

ketika tampil di depan kelas timbulnya rasa kurang percaya diri. Tumbuh kembang siswa 

kelas 2 MI pada umur 6 – 8 tahun seharusnyamereka bisa mengekspresikan reaksi terhadap 

orang lain, mampu mengontrol emosi, mempunyai sahabat, sudah mau pisah dengan orang 

tuanya tanpa rasa takut, dan bisa memahami salah atau benar. Alasan peneliti memilih siswa 

kelas 2 MI, karena siswa kelas 2 MIN cenderung mengalami percaya diri yang rendah akibat 

belum terbiasa berpisah dengan orangtuanya,dan penurunan tumbuh kembang dibandingkan 

dengan siswa kelas lainnya.  

Masalah-masalah yang sering muncul pada anak usia sekolah SD/ MI, masalah fisik, 

obesitas dan kurangnya berat badan, yang merupakan suatu gangguan fisik yang 

mengakibatkan seorang anak kurang percaya diri, keterlambatan akademik dimana seorang 

anak memiliki intelegensi yang cukup tinggi tapi tidak bisa memanfaatkan secara optimal, 

sangat lambat belajar, penguasaan materi yang rendah, tidak adanya motivasi untuk anak 

lebih giat belajar, dan lebih percaya diri , kesulitan dalam membaca (disgraphia),dan 

kesulitan dalam menghitung (dyscalculia), berkelahi, berbohong, dan agresi atau perilaku 

menyerang secara fisik (non verbal) maupun kata – kata, agresi ini salah satu bentuk 

kekecewaan karena tidak terpenuhi kebutuhan, agresi inijuga bisa dalam bentuk sikap seperti, 

memukul, mencubit, dan menendang. Masalah – masalah tersebut bisa memacu kurangnya 

percaya diri pada anak usia sekolah. 

Masalah kepercayaan diri siswa bisa menjadi hambatan untuk kehidupannya, siswa 

menjadi kurang mandiri dalam melakukan aktivitas , kurang kreatif, penuh keraguan dalam 

melakukan tindakan, mengalami tingkat kegelisahan yang berat, dan frustasi, sehingga anak – 

anak tersebut perlu adanya suatu tindak lanjut untuk mengatasi problema tersebut, salah satu 

metodenya yaitu dengan memberikan gerakan senam hook ups. Senam hook ups merupakan 

bagian gerakan dari senam otak yang bertujuan agar anak – anak merasa nyaman 

dilingkungan sekitarnya, lebih relaks, dan lebih berani dalam hal – hal positif, sehingga bisa 

meningkatkan percaya diri.  

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah eksperimen 

semu atau quasi experiment design, penelitian ini mengungkapkan hubungan sebab akibat 

dengan cara melibatkan satu kelompok subyek. Kelompok subyek diobservasi sebelum 

dilakukan intervensi, kemudian diobservasi lagi setelah dilakukan intervensi.5 

Rancangan penelitian ini tergambar dalam tabel di bawah ini: 

 
Rancangan Penelitian 

Subyek Pre-test Intervensi Post-test 

A 01 I 02 
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Keterangan  : 

 A : Kelompok responden (Anak Usia Sekolah) 

 I : Intervensi senam hooks ups 

 01 : Hasil pengukuran percaya diri sebelum intervensi 

 02    : Hasil pengukuran percaya diri setelah intervensi 
Populasi penelitian adalah anak sekolah. MIN Guwa Kidul anak kelas dua MI, yang 

berjumlah 35 siswa. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan teknik total 

sampling yaitu didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, 

berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel ini juga 

berdasarkan responden yang memenuhi kriteria inklusi : 

1) Anak kelas dua yang mengikuti senam hook ups, di MIN Guwa Kidul 

2) Anak kelas dua yang bersedia menjadi responden, di MIN Guwa Kidul 

Analisa data dengan univariat yang dilakukan pada setiap variabel hasil penelitian dan analisa 

bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berpengaruh. Analisis data akan 

dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak pengolah data statistik. 

Analisa univariat dimaksudkan untuk mendeskripsikan masing-masing variabel, yaitu 

variabel bebas  yaitu senam hook ups serta variabel terikatnya yaitu peningkatan percaya diri. 

Analisis univariat pada penelitian ini menggunakan tehnik tendensi sentral. Sedangkan 

analisis bivariat menggunakan uji statistik paired t-test dengan batas kemaknaan 5%. 

 

HASIL PENELITIAN 

Tingkat Percaya Diri Sebelum dilakukan senam hook ups anak kelas dua MIN  

Tabel 1 Distribusi frekuensi tingkat Percaya Diri anak kelas dua MIN Guwa Kidul Kecamatan   

Kaliwedi kabupaten Cirebon sebelum dilakukan  senam hook ups, tahun 2014 

 

Klasifikasi Frekuensi % 

           Tinggi 17 51.4 

Rendah 

 

18 

 

48.6 

 

Jumlah  35 100 

   

 

        Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden (Anak kelas dua MIN Guwa 

Kidul) memiliki tingkat Percaya Diri yang tinggi (57%) sebelum dilakukan senam hook ups  

dan yang lainnya pada tahap tingkat percaya diri yang rendah (43%).   

 
Tabel 2.  Rata – Rata Tingkat Percaya Diri Sebelum Perlakuan 

 

 Jumlah 

Subyek 

Rata–rata 

Percaya Diri 

Median Modus Min-Max Std. 

Deviasi 

Sebelum 

Perlakuan    35       25,57    26   20   17-38   5,842 

 

Tabel diatas menunjukkan keadaan tingkat percaya diri sebelum diberikan intervensi 

senam hook ups. Dengan jumlah subjek 35, yang memiliki  Rata – rata tingkat percaya diri  
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rendah (25,57) dengan nilai median(26),  nilai modus(20),  nilai minimum-maksimum (17-

38). 

 

Tingkat percaya diri sesudah dilakukan senam hook ups anak kelas dua MIN  
Tabel 3. Distribusi frekuensi tingkat Percaya Diri anak  

 

Klasifikasi Frekuensi % 

 

Tinggi 35 100 

   

Jumlah                         35                  100 

 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan setelah dilakukan 

senam hook ups yaitu sebelumnya anak kelas dua memiliki tingkat percaya diri rendah 

menjadi percaya diri tinggi (100%).  

 
Tabel 4. Rata – Rata Tingkat Percaya Diri Sesudah perlakuan 

 

 Jumlah 

Subyek 

Rata-rata 

Percaya Diri 

Median Modus Min-Max   Std.  

Deviasi 

Sesudah 

Perlakuan 
   35   32.29  32.00    31  29 – 39   2.230 

 

Tabel diatas menunjukkan keadaan tingkat percaya diri sesudah diberikan intervensi 

senam hook ups., dengan jumlah sebjek 35, Rata – rata tingkat percaya diri tinggi (32,29), 

dengan nilai median (32,00) , nilai modus (31),  nilai minimum-maksimum (29-39). 

 
Tabel 5. Distribusi Pengaruh Senam Hook Ups terhadap Tingkat Percaya Diri Anak  Kelas Dua MIN Guwa 

Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Tahun 2014 

 

Intervensi  Jumlah subjek   Rata-rata  

Sebelum  35 25.57 

Sesudah  35 32.29 

 

 

Tabel diatas menunjukan perbedaan rata-rata tingkat percaya diri anak kelas dua MIN 

Guwa Kidul sebelum dilakukan senam hook ups percaya diri rendah (25.57 )  dan sesudah 

dilakukan senam hook ups percaya diri tinggi (32.29). 

 

Pengaruh penerapan senam hook ups terhadap tingkatan percaya diri anak kelas dua di 

MIN 

Tabel 6. Uji Paired T-Test  

 

 N  Mean  Std.deviasi Std . eror 

Mean  

T p- value 

Pre  35 25.57 5.842 .988 25.894 .0001 

Post  35 32.29 2.230 .377 85.636 .0001 
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Tabel diatas menunjukan rata-rata sebelum dilakukan senam hook ups percaya diri 

rendah (25.57) standar deviation (5.842), standar eror mean (0.988), nilai P-value 

(0.001), sesudah dilkukan senam hook ups rata-rata tingkat percaya dri menjadii (32.39), 

standar deviation sesudah (2.230), standar eror mean (0.377), nilai P-value (0.001). 

 

PEMBAHASAN 

Tingkat percaya diri sebelum intervensi 

Hasil rata- rata tingkat percaya diri sebelum dilakukan intervensi senam hook ups pada 

anak- anak kelas dua MIN Guwa Kidul termasuk tingkat percaya diri rendah 25.57. Hal ini di 

sebabkan karena faktor – faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri, salah satunya 

lingkungan sekitar mereka yang kurang mendukung untuk anak tersebut bisa 

mengembangkan potensi yang ada pada diri anak-anak, serta kurangnya motivasi orang tua 

yang membuat perilaku anak tersebut kurang mandiri sehingga membuat anak kurang percaya 

diri. 

Sebelum dilakukan intervensi senam hook ups, tingkat percaya diri pada anak kelas dua 

MIN Guwa Kidul tergolong rendah. Hal ini terlihat dari perilaku anak - anak tersebut,  mereka 

masih malu – malu untuk berinteraksi dengan teman sebayanya serta gurunya, bahkan untuk 

memperkenalkan diri di depan kelas, mereka masih ada keraguan, kurangnya kemandirian 

anak seperti, berangkat sekolah masih di antar orang tuanya, masih di temani saat sekolah, hal 

ini juga merupakan salah satu penyebab anak  merasa kurang percaya diri. Anak tersebut 

terkesan manja, oleh karena itu ketika tampil di depan kelas timbulnya rasa kurang percaya 

diri. Dapat disimpulkan tingkat percaya diri rendah pada anak kelas dua MIN Guwa Kidul 

disebabkan karena lingkungan keluarga, yang membuat anak tersebut manja dan merasa malu 

berinteraksi dengan teman sebayanya. 

 

Tingkat Percaya Diri Sesudah Intervensi  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada anak- anak Kelas Dua di MIN Guwa 

Kidul kecamatan Kaliwedi kabupaten Cirebon, rata-rata tingkat percaya diri sesudah 

intervensi selama satu bulan dengan melakukan gerakan senam hook ups tingkat percaya diri 

tinggi 32,29, median 32,00, modus 31, serta standar deviasi 2,230, yang menunjukan ada 

peningkatan percaya diri setelah dilakukan intervensi. 

Pada penelitian sebelumnya dari observasi tingkat kepercayaan diri sesudah dilakukan 

senam hook ups dengan 61,98 grm dengan standart deviasi 14,607 grm yang berarti rata-rata 

anak mempunyai kepercayaan diri sedang. Terlihat nilai mean perbedaan antara hasil 

observasi pre dan post adalah 10,65 grm dengan standart deviasi 2,20 grm. Hasil uji statistik 

didapatkan nilai ρ=0,000 maka dapat disimpulkan ada pengaruh senam hook ups yang 

signifikan terhadap kepercayaan diri.1 

 Pada Penelitian ini setelah dilakukan senam hook ups selama 1 bulan intervensi selama 

15 menit  anak – anak kelas dua MIN Guwa Kidul, mengalami perkembangan tingkat percaya 

diri yang signifikan di bandingkan dengan tingkat percaya diri sebelum intervensi. Hal ini 

bisa terjadi karena selama satu bulan responden mengikuti intervensi senam hook ups yang 

manfaatnya dapat membantu meningkatkan tingkat kepercayaan diri, sehingga tingkat 

percaya diri anak meningkat. Tingkat percaya diri tinggi pada anak-anak kelas dua MIN 

Guwa Kidul dapat dilihat dari perubahan perilaku anak yang lebih mandiri, aktif bertanya, dan 

bisa lebih tenang dalam mengerjakan tugas di sekolah. 
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Pengaruh Penerapan Senam Hook Ups Terhadap Tingkat Percaya Diri Siswa Kelas Dua 

MIN Guwa Kidul 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakuakan pada anak kelas dua MIN Guwa Kidul 

kepercayaan diri sesudah dilakukan hook ups di MIN Guwa Kidul terjadi peningkatan, yang  

diperoleh data bahwa ada peningkatan rata-rata percaya diri pada anak kelas dua MIN Guwa 

Kidul, metode pengambilan sampel secara total sampling menujukan bahwa rata-rata percaya 

diri sebelum intervensi 25.57 menjadi 32.29 setelah intervensi, rata-rata peningkatan percaya 

diri 6.72. dengan nilai mean 32.29 kepercayaan diri ini masuk kategori percaya diri tinggi, 

berdasarkan alat ukur yang digunakan oleh peneliti terdapat 10 pertanyaan. Dari hasil di atas 

sesudah dilakukan senam hook ups sebagian besar responden mengalami peningkatan tingkat 

percaya diri yang dilakukan selama 15 menit setiap 3 kali dalam seminggu selama 1 bulan, 

peningkatan tingkat percaya diri tersebut di dukung oleh responden yang kooperatif saat 

diberikan intervensi. Responden tertarik saat melakukan senam hook ups. 

Mekanisme kerja senam hook ups adalah dengan adanya gerakan kait relaks 

memindahkan energi listrik dari pusat pertahanan hidup (survival centers) di bagian otak 

bagian belakang ke otak bagian tengah (system limbis) dan neo cortex, tempat pusat-pusat 

untuk pemikiran yang masuk akal. Dengan demikian, mengaktifkan integrasi kedua belahan 

otak, meningkatkan koordinasi motorik halus, dan meningkatkan pemikiran logis.  

Penelitian Setiyo tahun 2009 menunjukkan gerakan brain gym memberikan kontribusi 

terhadap kecemasan anak sekolah. Temuan ini semakin mendukung pernyataan yang 

disampaikan oleh Dennison, Paul E., and G.E Dennison bahwa individu dari berbagai usia 

menggunakan program brain gym untuk memperoleh perbaikan yang cepat. Hubungan 

aktivitas dengan kondisi otak dengan cara metode brain gym dan exercise adalah untuk 

meningkatkan penyaluran oksigen, penyaluran darah, dan penyaluran asam amino ke bagian 

cortex sehingga otak menjadi segar dan berfungsi efektif dan otak belahan kiri dan belahan 

kanan akan sehat jika mengikuti aktivitas pikiran. 

Setelah dilakukan Penelitian selama 1 bulan di dapatkan rata-rata kenaikan tingkat 

percaya diri sebesar 6.72, dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa setelah melakukan 

senam hook ups minimal satu minggu tiga kali pada anak-anak kelas dua MIN Guwa Kidul 

dapat meningkatkan tingkat percaya diri pada anak-anak kelas dua MIN Guwa Kidul.  

 

SIMPULAN  

1. Tingkat Percaya Diri Sebelum dilakukan Senam Hook Ups 

Percaya diri pada anak kelas dua MIN Guwa Kidul sebelum dilakukan senam hook ups 

memiliki tingkat percaya diri rendah. 

2. Tingkat Percaya Diri Sesudah dilakukan Senam Hook Ups 

Percaya diri pada anak kelas dua MIN Guwa Kidul setelah dilakukan senam hook ups 

mengalami percaya diri tinggi  

3. Pengaruh Penerapan Senam Hook Ups terhadap Tingkat Percaya Diri 

Terdapat pengaruh senam hook ups yang dilakukan oleh peneliti selama satu bulan dengan 

intensitas waktu seminggu tiga kali selama lima belas menit, terhadap tingkat  percaya diri 

pada anak kelas dua MIN Guwa Kidul. Tingkat percaya diri sebelum dilakukan senam 

hook ups rendah, setelah dilakukan senam hook ups selama satu bulan menjadi tinggi . 

 

SARAN 

1. Bagi Kesehatan 

Sebaiknya dijadikan bahan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan rasa percaya 

diri pada anak dengan gerakan senam hook ups. 
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2. Bagi Peneliti Lain 

Sebaiknya dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi percaya 

diri pada anak. 

3. Bagi Instansi Pendidikan MIN Guwa Kidul 

Diperlukan upaya yang sistematis dalam pemberian senam hook ups sehingga lebih 

meningkatkan percaya diri pada siswa. 

4. Bagi Orang Tua dan Masyarakat 

Adanya sosialisasi secara mendalam pada Orang tua siswa dan Masyarakat tentang 

penerapan senam hook ups pada anak dan manfaat senam hook ups untuk meningkatkan 

percaya diri pada anak. 

5. Bagi Anak MIN Guwa Kidul 

Diharapkan dapat melakukan senam hook ups secara rutin setelah mengetahui 

penerapan dan manfaat senam hook ups. 
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ABSTRAK 

Menurut Anderson R (1968) dalam behavioral model of families use of health services, perilaku orang sakit 

berobat ke pelayanan kesehatan secara bersama-sama dipengaruhi oleh faktor predisposisi (usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan), faktor pemungkin (ekonomi keluarga, akses terhadap sarana pelayanan kesehatan yang 

ada dan penanggung biaya berobat) dan faktor kebutuhan (kondisi individu yang mencakup keluhan sakit).  

Penurunan utilisasi atau jumlah pasien rawat inap yang jika dibandingkan pada semester 1 tahun 2013 (bulan 

Januari 2013 sampai dengan Juni 2013) dengan semester 1 tahun 2012 (bulan Januari 2012 sampai dengan Juni 

2012) menunjukan penurunan sebanyak 0,87%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor yang 

berhubungan dengan keputusan pasien rawat inap dalam memilih pelayanan rawat inap di RS Pertamina Cirebon 

tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross 

sectional dengan populasi penelitian adalah seluruh pasien rawat inap dalam satu bulan sebanyak 492, sedangkan 

jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 dengan metode pengambilan non random sampling yang 

menggunakan teknik quota sampling. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor karakteristik pasien yang memiliki 

hubungan dengan keputusan pasien untuk memilih pelayanan rawat inap hanya karakteristik sosial pengaruh 

kelompok acuan, sedangkan faktor karakteristik pasien (pendidikan, pekerjaan, keadaan ekonomi, dan cara 

pembayaran), faktor sosial keluarga, faktor budaya tidak ada hubungan dengan keputusan untuk memilih 

pelayanan rawat inap. Faktor psikologi pasien yang memiliki hubungan dengan keputusan untuk memilih 

pelayanan rawat inap hanya persepsi terhadap bauran pemasaran SDM dan proses, sedangkan faktor lainnya 

seperti  motivasi, pembelajaran, bauran produk, harga, tempat, promosi, dan bukti fisik tidak ada hubungan 

dengan keputusan untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Pertamina Cirebon. 

Kata Kunci : karakteristik pasien, psikologi, keputusan pasien 

 

ABSTRACT 

According to Anderson R (1968) in behavioral models of families use of health services, the behavior of the sick 

medical treatment to the ministry of health jointly influenced by predisposing factor (age, gender, education, 

employment), enabling factor (economi families, access to the means of the existing health services and 

treatment costs of the insures), and the reinforcing factors (condition of the individual that includes complaints of 

pain). Utilization decline or in-patient number that when compared in semester of 1 years 2013 (January 2013 

inclusive Juni 2013) with semsester of 1 years 2012 (January 2012 inclusive Juni 2012) shows declineas much 

0,87%. This research aimed to know factors that related to in-patient decision in selecting service in-patient in 

Rumah Sakit Pertamina Cirebon years 2014. Research used inquantitative with cross sectional with a population 

was all patients hospitalized in one month as much as 492, while the number of samples taken as many as 100 by 

the method of making non-random sampling using quota sampling technique. The results showed that the factor 

characteristics of patients who have a relationship with the patient’s decision to choose inpatient services only 

social characteristics influence the reference group, while the factor of patient characteristics (education, 

employment, economic conditions, and method of payment), family social factors, cultural factors do not exist 

relationship with the decision to choose inpatient services. Psychological factors of patients who have a 

relationship with the decision to choose in patient only the perception of the marketing mix of human resources 

and processes, while other factors such as motivation, learning, product mix, price, place, promotion, and 

physical, evidence of no  association with the decision to choose a service pertamina hospital patient in Cirebon. 

Keywords : patient characteristics, psychology, patient decision.  
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PENDAHULUAN 

     Berbagai upaya pelayanan kesehatan atau program kesehatan selalu bersinggungan dengan 

perilaku, hal ini disebabkan karena semua masalah kesehatan selalu mempunyai aspek 

perilaku sebagai faktor risiko.1Menurut Widayatun (2009) manusia berperilaku atau 

beraktifitas karena adanya kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan adanya need atau 

kebutuhan dalam diri seseorang maka akan muncul motivasi atau penggerak.2 Menurut 

Anderson R (1968) dalam behavioral model of families use of health services, perilaku orang 

sakit berobat ke pelayanan kesehatan secara bersama-sama dipengaruhi oleh faktor 

predisposisi (usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan), faktor pemungkin (ekonomi 

keluarga, akses terhadap sarana pelayanan kesehatan yang ada dan penanggung biaya berobat) 

dan faktor kebutuhan (kondisi individu yang mencakup keluhan sakit).3 

     Menurut UU RI No.44 tahun 2009 rumah sakit adalah institusi kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 

inap, rawat jalan, dan gawat darurat.4 Dan sesuai dengan Kepmenkes RI No.129 tahun 2008 

Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang 

ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.5 Menurut Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia dalam Standart Pelayanan Rumah Sakit, mutu pelayanan 

merupakan kinerja yang merujuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang 

disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan 

rata-rata penduduk, serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standart 

dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.5 Sehingga dapat dikatakan bahwa Rumah sakit 

sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan telah memberikan kualitas bila pelayanannya 

memenuhi atau melebihi harapan konsumen/pasiennya. 

     Hasil analisis kuesioner kepuasan pasien rawat inap di RS Pertamina semester 1 tahun 

2012 (bulan Januari 2012 sampai dengan Juni 2012) prosentase pasien yang merasa tidak 

puas dengan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pertamina Cirebon adalah 17,9% dari total 

pasien yang mengisi kuesioner sebanyak 32.777 pasien. Sedangkan pada semester 1 tahun 

2013 (bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013) persentase pasien yang tidak puas 

dengan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pertamina Cirebon adalah 18,6% dari total 

pasien yang mengisi kuesioner sebanyak 40.660 pasien.6  Hasil Evaluasi tersebut jelas 

menunjukan peningkatan prosentase jumlah pasien yang tidak puas dengan pelayanan 

kesehatan di Rumah Sakit Pertamina Cirebon. Hasil tersebut mungkin saja berpengaruh 

terhadap penurunan utilisasi atau jumlah pasien rawat inap yang jika dibandingkan pada 

semester 1 tahun 2013 (bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013) dengan semester 1 

tahun 2012 (bulan Januari 2012 sampai dengan Juni 2012) menunjukan penurunan sebanyak 

0,87%. 7 

     Berdasarkan hasil kuesioner kepuasan pasien rawat inap di RS Pertamina Cirebon pada 

semester I tahun 2013, persentase pasien yang tidak puas terhadap pelayanan RS Pertamina 

Cirebon adalah 18,6% dari total pasien yang mengisi kuesioner. Faktor-faktor ketidak puasan 

pasien tersebut diantaranya adalah faktor reliability (Kepercayaan terhadap layanan Dokter, 

Perawat & Tenaga Penunjang) sebanyak 46%, faktor tangible (Fasilitas Pelayanan) sebanyak 

19%, faktor responsiveness (respon petugas terhadap keluhan, kejelasan petugas memberikan 

keterangan, dan kesesuaian tarif pelayanan) sebanyak 16%, faktor assurance (Ketrampilan, 

kemampuan, dan kesopanan petugas) sebanyak 11%, faktor empati (Kesungguhan dan 

perhatian petugas dalam memberikan pelayanan) sebanyak 7%.7 

     Hasil uji statistik dalam penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan niat 

untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Bogor Medical Center tahun 2011 oleh 

RR.Nurmala Safitri, menunjukan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara faktor 
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personal (pekerjaan), faktor sosial (keluarga dan kelompok acuan),  faktor motivasi, faktor 

produk, faktor promosi, faktor sumber daya manusia, faktor bukti fisik dan faktor proses 

dengan niat untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Bogor Medical Center.8 

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan 

keputusan pasien dalam memilih pelayanan rawat inap di RS Pertamina Cirebon dilihat dari 

segi karakteristik dan psikologi pasien rawat inap. 

 

METODE PENELITIAN 

     Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 

cross sectional atau potong silang, dimana variabel independen (variabel yang 

mempengaruhi) yaitu karakteristik pasien (personal, sosial, dan budaya) dan psikologi pasien 

(motivasi, pembelajaran, dan persepsi pasien terhadap bauran pemasaran pelayanan) dan 

variabel dependen (variabel yang dipengaruhi) yaitu Keputusan pasien untuk memilih 

pelayanan rawat inap di RSPC diukur dan diamati pada waktu yang sama.9 

     Populasi penelitian adalan seluruh pasien rawat inap dalam satu bulan sebanyak 492, 

sedangkan jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 dengan metode pengambilan non 

random sampling yang menggunakan teknik quota sampling. 

 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Pasien 
Tabel 1 Distribusi Data Kategorik Karakteristik Pasien Rawat Inap  

 

Variabel            Kategori Frekuensi Persentase (%) 

 

Pendidikan Tinggi 

Rendah 

51 

49 

51 

49 

Pekerjaan Bekerja 

Tidak Bekerja 

72 

28 

72 

28 

Keadaan Ekonomi Tinggi 

Rendah 

77 

23 

77 

23 

Cara Pembayaran Pribadi 

Jaminan 

49 

51 

49 

51 

Keluarga Besar 

Kecil 

46 

54 

46 

54 

Kelompok Sosial Besar 

Kecil 

50 

50 

50 

50 

Budaya Besar 

Kecil 

52 

48 

52 

48 

    

Faktor Psikologi 
Tabel 2 Distribusi Data Kategorik Faktor Psikologi Pasien Rawat Inap 

Variabel Kategori Frekuensi Persentase (%) 

 

Motivasi Besar 

Kecil 

46 

54 

46 

54 

Pembelajaran Besar 

Kecil 

59 

41 

59 

41 

Produk Baik 

Kurang Baik 

52 

48 

52 

48 

Harga Baik 

Kurang Baik 

38 

62 

38 

62 
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Faktor Psikologi 
Tabel 2 Distribusi Data Kategorik Faktor Psikologi Pasien Rawat Inap (Lanjutan) 

 

Variabel Kategori Frekuensi Persentase (%) 

 

Motivasi Besar 

Kecil 

46 

54 

46 

54 

Pembelajaran Besar 

Kecil 

59 

41 

59 

41 

Produk Baik 

Kurang Baik 

52 

48 

52 

48 

Harga Baik 

Kurang Baik 

38 

62 

38 

62 

Tempat Baik 

Kurang Baik 

52 

48 

52 

48 

Promosi Baik 

Kurang Baik 

49 

51 

49 

51 

SDM Baik 

Kurang Baik 

48 

52 

48 

52 

Bukti Fisik Baik 

Kurang Baik 

47 

53 

47 

53 

Proses Baik 

Kurang Baik 

34 

66 

34 

66 

 

Keputusan Pasien  
Tabel 3 Distribusi Data Kategorik Keputusan Pasien Rawat Inap  

 

Variabel Kategori Frekuensi Presentase (%) 

 

Keputusan untuk memilih Tidak Memilih 

Memilih 

28 

72 

28 

72 

 

    

Hubungan Antara Karakteristik Pasien dengan Keputusan untuk Memilih Pelayanan 

Rawat Inap 
Nama Variabel Kategori Tidak 

memilih 

Memilih P Value 95% CI 

  N % N %   

1. Personal        

- Pendidikan Rendah 

Tinggi 

12 

16 

26 

62 

37 

35 

37 

35 

0,587 1,39 – 1,59 

- Pekerjaan Tidak 

Bekerja 

Bekerja 

6 

 

22 

6 

 

22 

22 

 

50 

22 

 

50 

0,506 1,19 – 1,37 

- Keadaan 

Ekonomi 

Rendah 

Tinggi 

6 

22 

6 

22 

17 

55 

17 

55 

1,000 1,15 – 1,31 

- Cara 

Pembayaran 

Pribadi 

Jaminan 

12 

16 

12 

16 

37 

35 

37 

35 

0,587 1,41 – 1,61 

2. Sosial        

- Keluarga Kecil 

Besar 

19 

9 

19 

9 

35 

37 

35 

37 

0,131 4,54 – 5,64 

- Kelompok 

acuan 

Kecil 

Besar l 

19 

9 

19 

9 

31 

41 

31 

41 

0,045 4,31 – 5,47 

3. Budaya Kecil 

Besar 

18 

10 

18 

10 

30 

42 

30 

42 

0,070 7,53 – 8,89 
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Hubungan Antara Faktor Psikologi Pasien dengan Keputusan untuk Memilih Pelayanan Rawat Inap  

 

Nama Variabel Kategori Tidak 

memilih 

Memilih P Value 95% CI 

  N % n %   

1. Motivasi Rendah 

Tinggi 

17 

11 

17 

11 

37 

35 

37 

35 

0,537 13,77 – 14,55 

2. Pembelajaran Kecil 

Besar 

13 

15 

13 

15 

28 

44 

28 

44 

0,644 10,7 – 11,32 

3. Bauran 

Pemasaran 

Jasa 

       

- Produk Kurang baik 

Baik 

17 

11 

17 

11 

31 

41 

31 

41 

0,173 13,85 – 14,63 

- Harga Kurang baik 

Baik 

14 

14 

14 

14 

48 

24 

48 

24 

0,189 12,83 – 13,65 

- Tempat Kurang baik 

Baik 

14 

14 

14 

14 

34 

38 

34 

38 

0,979 13,31 – 14,63 

- Promosi Kurang baik 

Baik 

19 

9 

19 

9 

32 

40 

32 

40 

0,060 7,17 – 8,03 

- SDM Kurang baik 

Baik 

23 

5 

23 

5 

29 

43 

29 

43 

0,000 13,76 – 14,48 

- Bukti Fisik Kurang baik 

Baik 

12 

16 

12 

16 

41 

31 

41 

31 

0,296 16,81 – 17,69 

- Proses Kurang baik 

Baik 

25 

3 

25 

3 

41 

31 

41 

31 

0,005 16,13 – 17,21 

        

 

PEMBAHASAN 

Karakteristik Pasien 

Pendidikan 

Hasil penelitian yang menunjukan sebagian besar pasien memiliki tingkat pendidikan 

yang tinggi ini kemudian dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam merancang produk 

pelayanan, penggunaan strategi komunikasi untuk promosi, atau berbagai aktivitas pemasaran 

lain dalam rumah sakit ini. 

Tiap orang memiliki gambaran diri yang kompleks, dan perilaku seseorang cenderung 

konsisten dengan konsep diri tersebut.10Dan salah satu yang mungkin mempengaruhi konsep 

diri tersebut adalah tingkat pendidikan.  

Namun berdasarkan uji chi square disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara faktor pendidikan pasien dengan keputusan untuk memilih pelayanan rawat inap di RS 

Pertamina Cirebon (p value 0,587 > 0,05). Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh RR. Nurmala Safitri, tentang faktor-faktor yang berhubungan 

dengan niat untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Bogor Medical Center tahun 2011.  

Hal tersebut kemungkinan disebabkan RS Pertamina masih dianggap sebagai leader 

pelayanan kesehatan bagi sebagian besar masyarakat, sehingga tingkat pendidikan tidak 

berpengaruh dalam memilih pelayanan kesehatan. hal itu juga terlihat dari keberagaman 

tingkat pendidikan pasien dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. 

 

Pekerjaan 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar pasien adalah pegawai 

swasta/BUMN yaitu 29 orang(29%), kemudian ibu rumah tangga sebanyak 20 orang (20%), 
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dan seterusnya. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa karakteristik pasien di rumah 

sakit ini jika dilihat dari faktor pekerjaannya sebagian besar adalah bekerja. 

Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsi.10Karena itu hasil penelitian ini kemudian 

dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam merancang produk pelayanan, penggunaan 

strategi komunikasi untuk promosi, atau berbagai aktivitas pemasaran lain dalam rumah sakit 

ini disesuaikan dengan minat konsumen berdasarkan jenis pekerjaannya. 

Berdasarkan uji chi square disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 

faktor pekerjaan pasien dengan keputusan untuk memilih pelayanan rawat inap di RS 

Pertamina Cirebon ( p value 0,506 > 0,05). Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh RR. Nurmala Safitri, tentang faktor-faktor yang berhubungan 

dengan niat untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Bogor Medical Center tahun 2011, 

yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara faktor personal pekerjaan dengan niat 

untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Bogor Medical Center.  

Hal tersebut kemungkinan dikarenakan sebagian pasien juga sebagai ibu rumah 

tangga, pelajar/mahasiswa yang pembiayaannya ditanggung oleh kepala keluarga, sehingga 

status pekerjaan juga tidak berpengaruh dalam memilih pelayanan kesehatan.   

 

Keadaan Ekonomi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 

pasien rawat inap RS Pertamina Cirebon, diketahui bahwa sebagian besar pasien memiliki 

kedaan ekonomi tinggi yaitu sebesar 77 orang (77%), dan sisanya memiliki keadaan ekonomi 

rendah sebanyak 23 orang (23%). 

Kotler, Amstrong berpendapat bahwa keadaan ekonomi seseorang akan mempengaruhi 

pilihan produk. Situasi ekonomi seseorang amat sangat mempengaruhi pemilihan produk dan 

keputusan pembelian pada suatu produk tertentu.11 

Namun berdasarkan uji chi square disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara faktor keadaan ekonomi pasien dengan keputusan untuk memilih pelayanan rawat inap 

di RS Pertamina Cirebon (p value 1,00> 0,05). Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh RR. Nurmala Safitri, tentang faktor-faktor yang berhubungan 

dengan niat untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Bogor Medical Center tahun 2011.  

Hal tersebut kemungkinan disebabkan keberagaman status dan jenis pekerjaan pasien, 

yang beberapa juga merupakan ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, serta pensiunan 

beberapa perusahaan seperti PT.Pertamina, PT. Telkom, dan lain-lain yang memang jika 

dilihat dari segi penghasilan/keadaan ekonomi tidak mempengaruhi mereka untuk memilih 

RS Pertamina Cirebon, dikarenakan memang sistem penjaminan kesehatan yang mereka 

dapatkan adalah di rumah sakit ini.  

 

Cara Pembayaran 

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar pasien membayar dengan Jaminan 

perusahaan/asuransi yaitu sebesar 51 orang (51%), sedangkan yang membayar dengan cara 

pribadi sebanyak 49 orang (49%). 

Kotler, Amstrong berpendapat bahwa keadaan ekonomi seseorang akan mempengaruhi 

pilihan produk. Situasi ekonomi seseorang amat sangat mempengaruhi pemilihan produk dan 

keputusan pembelian pada suatu produk tertentu.11Cara pembayaran pengobatan erat 

kaitannya dengan situasi ekonomi. 

Namun berdasarkan uji chi square disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara faktor cara pembayaran pasien dengan keputusan untuk memilih pelayanan 

rawat inap di RS Pertamina Cirebon (p value 0,587 > 0,05). Hasil tersebut sesuai dengan 
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penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh RR. Nurmala Safitri, tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan niat untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Bogor Medical Center 

tahun 2011.  

Hal tersebut kemungkinan disebabkan masih banyaknya masyarakat yang percaya 

terhadap pelayanan kesehatan di RS Pertamina tanpa mempertimbangkan mereka akan 

membayar pribadi atau dengan jaminan perusahaan, hal tersebut juga terlihat dari prosentase 

antara pasien yang membayar dengan pribadi dengan pasien yang membayar dengan jaminan 

juga hampir seimbang. 

 

Sosial 

Keluarga 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar pasien termasuk kedalam 

kelompok dengan pengaruh keluarga yang memiliki nilai kecil yaitu sebanyak 54 orang 

(54%) dan sisanya masuk ke dalam kelompok nilai besar yaitu 46 orang (46%). Hal ini berarti 

sebagian besar pasien menganggap faktor keluarga tidak terlalu mempengaruhi mereka untuk 

memilih pelayanan kesehatan, termasuk dalam memilih rumah sakit saat mereka memerlukan 

pelayanan rawat inap. 

Hal ini diperkuat dengan hasil uji chi square yaitu bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara faktor sosial keluarga pasien dengan keputusan untuk memilih pelayanan 

rawat inap di RS Pertamina Cirebon ( p value 0,131 > 0,05).  Hasil tersebut tidak sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh RR. Nurmala Safitri, tentang faktor-faktor 

yang berhubungan dengan niat untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Bogor Medical 

Center tahun 2011, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara faktor sosial pengaruh 

keluarga dengan niat untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Bogor Medical Center. 

Hal ini kemungkinan disebabkan sebagian pasien menganggap ada faktor lain yang lebih kuat 

mempengaruhi selain keluarga, misalnya kepercayaan terhadap tenaga medis, kelengkapan 

pelayanan, dan lain-lain. 

 

Kelompok Acuan 

     Pengertian kelompok acuan dalam penelitian ini yaitu kelompok lain selain keluarga. 

Kelompok acuan (teman, tetangga, rekan kerja) juga dianggap memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pasien dalam memilih pelayanan kesehatan, pengaruh tersebut dapat berupa 

rekomendasi, eksekutor (pengambil keputusan, dan sebagainya.  

Berdasarkan hasil penelitian di RS Pertamina Cirebon diketahui bahwa kelompok dengan 

pengaruh kelompok acuan yang memiliki nilai kecil sama banyak dengan kelompok nilai 

besar yaitu masing-masing 50 orang (50%). Hal ini berarti seimbang antara jumlah pasien 

yang menganggap faktor kelompok acuan berpengaruh dan tidak terlalu mempengaruhi 

mereka untuk memilih pelayanan kesehatan, termasuk dalam memilih rumah sakit saat 

mereka memerlukan pelayanan rawat inap. Hal ini diperkuat dengan hasil uji chi square yaitu 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sosial kelompok acuan pasien dengan 

keputusan untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Pertamina Cirebon (p value 0,045< 

0,05). Hasil tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh RR. 

Nurmala Safitri, tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan niat untuk memilih 

pelayanan rawat inap di RS Bogor Medical Center tahun 2011.  

Hal tersebut kemungkinan disebabkan banyaknya pasien yang mendapat rekomendasi dari 

rekan kerja, tetangga, teman/sahabat, maupun rujukan dari dokter pribadi atau tenaga 

kesehatan lain diwilayah tempat tinggalnya. 
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Budaya 

Menurut Kotler, Amstrong Kebudayaan adalah nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, 

dan perilaku yang dipelajari seseorang melalui keluarga dan lembaga penting lainnya. 

Penentu paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang.11Sedangkan Kotler, Bowen, 

Makens menjelaskan bahwa culture mengkompromikan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, 

dan perilaku yang dipelajari seseorang secara terus-menerus dalam sebuah lingkungan.12 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 

pasien rawat inap di RS Pertamina Cirebon diketahui bahwa sebagian besar pasien termasuk 

kedalam kelompok dengan pengaruh budaya yang memiliki nilai besar yaitu sebanyak 52 

orang (52%) dan sisanya masuk ke dalam kelompok nilai kecil yaitu 48 orang (48%). Hal ini 

berarti ada sebagian besar pasien yang menganggap faktor budaya mempengaruhi mereka 

untuk memilih pelayanan kesehatan, termasuk dalam memilih rumah sakit saat mereka 

memerlukan pelayanan rawat inap. 

Namun hasil uji chi square menunjukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara faktor budaya dengan keputusan untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Pertamina 

Cirebon ( p value 0,070 > 0,05). Hasil tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

sebelumnya oleh RR. Nurmala Safitri, tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan niat 

untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Bogor Medical Center tahun 2011. Hal tersebut 

kemungkinan disebabkan besarnya pengaruh budaya dianggap oleh pasien bukan menjadi 

alasan utama mereka memilih RS Pertamina Cirebon, tetapi ada faktor lain yang lebih 

mempengaruhi. 

 

Psikologi Pasien 

Motivasi 

Kebutuhan yang mendesak untuk mengarahkan seseorang untuk mencari kepuasan dari 

kebutuhan. Berdasarkan teori Maslow, seseorang dikendalikan oleh suatu kebutuhan pada 

suatu waktu. Kebutuhan manusia diatur menurut sebuah hierarki, dari yang paling mendesak 

sampai paling tidak mendesak (kebutuhan psikologikal, keamanan, sosial, harga diri, 

pengaktualisasian diri). Ketika kebutuhan yang paling mendesak itu sudah terpuaskan, 

kebutuhan tersebut berhenti menjadi motivator, dan orang tersebut akan kemudian mencoba 

untuk memuaskan kebutuhan paling penting berikutnya.13 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar pasien di Rumah Sakit Pertamina 

Cirebon termasuk kedalam kelompok yang memiliki nilai motivasi kecil yaitu sebanyak 54 

orang (54%) dan sisanya masuk ke dalam kelompok nilai besar yaitu 46 orang (46%).  

Hasil uji chi square menunjukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara faktor 

motivasi dengan keputusan untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Pertamina Cirebon  (p 

value 0,537 > 0,05). Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya 

oleh RR. Nurmala Safitri, tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan niat untuk memilih 

pelayanan rawat inap di RS Bogor Medical Center tahun 2011, yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan antara faktor motivasi dengan niat untuk memilih pelayanan rawat inap di 

RS Bogor Medical Center. 

Hal ini kemungkinan disebabkan karena motif rasional yang di ukur melalui kepuasan 

pasien dan motif emosional yang diukur melalui perasaan nyaman atau suka terhadap 

pelayanan kesehatan di RS Pertamina Cirebon menunjukan hasil yang kurang baik dan hal itu 

juga kurang mempengaruhi pasien dalam memilih pelayanan kesehatan rawat inap. 
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Pembelajaran 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori pembelajaran yang lebih aktif yaitu 

meneliti tentang respon pasien terhadap pembelajaran negatif yang dialami atau diketahui 

oleh pasien selama mendapatkan pelayanan di RS Pertamina Cirebon. Berdasarkan teori bias 

hedonis, orang memiliki kecenderungan umum untuk mengaitkan keberhasilan dan kegagalan 

diri mereka pada penyebab eksternal.10Untuk itu jika pasien mendapatkan atau mengetahui 

pengalaman yang negatif selama mendapatkan pelayanan di rumah sakit ini, pasien tersebut 

akan cenderung menyalahkan produk atau pelayanan yang ada. Hal ini tentu akan 

berpengaruh terhadap perilaku pasien selanjutnya, termasuk dalam memilih pelayanan rawat 

inap jika suatu hari ia memerlukan pelayanan rawat inap lagi. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hanya sebagian kecil pasien di Rumah 

Sakit Pertamina Cirebon yang mendapatkan dan atau mengetahui pembelajaran negatif 

selama mendapatkan pelayanan di RS Pertamina Cirebon yaitu sebanyak 41 orang (41%). 

Sedangkan sebanyak 59 pasien menganggap bahwa mereka tidak pernah mengalami atau 

mengetahui adanya pembelajaran negatif .  

Hasil uji chi square menunjukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 

faktor pembelajaran dengan keputusan untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Pertamina 

Cirebon (p value 0,644 > 0,05). Hasil tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

sebelumnya oleh RR. Nurmala Safitri, tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan niat 

untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Bogor Medical Center tahun 2011. 

Hal ini kemungkinan disebabkan respon pasien terhadap pembelajaran negatif yang 

dialami atau diketahui oleh pasien selama mendapatkan pelayanan di RS Pertamina Cirebon 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pasien, dan pasien memiliki alasan yang lebih kuat 

untuk memilih atau tidak memilih pelayanan kesehatan di RS Pertamina Cirebon, misalnya 

faktor tenaga medis, kelengkapan alat, dan lain-lain. 

 

Persepsi Pasien Terhadap Bauran Pemasaran Pelayanan 

Produk 

Berdasarkan penelitian mengenai gambaran persepsi pasien di Rumah Sakit Pertamina 

Cirebon terhadap bauran pemasaran produk diketahui bahwa sebagian besar persepsi pasien 

temasuk kedalam kelompok baik yaitu sebanyak 52 orang (52%) dan sisanya masuk kedalam 

kelompok nilai kurang baik sebanyak 48 orang (48%). Adapun komponen yang dinilai dalam 

penelitian ini yaitu mengenai kelengkapan dan kualitas produk pelayanan/jasa di rumah sakit 

ini. 

Hasil penelitian ini menggambarkan adanya kepuasan pasien yaitu kesesuaian antara 

kualitas yang diberikan oleh rumah sakit sebagai penyedia jasa dengan apa yang dibutuhkan 

pasien sebagai penerima jasa.  

Dalam teori “model perilaku konsumen” disebutkan bahwa produk merupakan salah 

satu unsur dari bauran pemasaran yang memberikan stimuli atau rangsangan kepada 

konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian.10Namun berdasarkan hasil uji chi 

square disimpulkan bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh yang signifikan antara persepsi 

pasien terhadap bauran pemasaran produk dengan keputusan untuk memilih pelayanan rawat 

inap di RS Pertamina Cirebon (P value 0,173 > 0,05). Hasil tersebut tidak sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh RR. Nurmala Safitri, tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan niat untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Bogor Medical Center 

tahun 2011, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara faktor produk dengan niat 

untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Bogor Medical Center. 
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Hal tersebut kemungkinan disebabkan pasien menganggap RS Pertamina bukan satu-satunya 

rumah sakit di wilayah cirebon yang memiliki kelengkapan fasilitas pelayanan. 

 

Harga 

Harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. 

Harga mungkin merupakan elemen termudah untuk disesuaikan dalam program pemasaran. 

Elemen produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lenih banyak waktu. Harga juga 

mengkomunikasikan positioning nilai dari produk/jasa atau merek produsen ke pasar. 

Produk/jasa yang dirancang dan dipasarkan dengan baik dapat dijual dengan harga tinggi dan 

menghasilkan laba yang besar.10 

Berdasarkan penelitian mengenai gambaran persepsi pasien terhadap bauran pemasaran 

harga diketahui bahwa sebagian besar persepsi pasien temasuk kedalam kelompok kurang 

baik yaitu sebanyak 62 orang (62%) dan sisanya masuk kedalam kelompok nilai baik 

sebanyak 38 orang (38%). Adapun komponen yang dinilai dalam penelitian ini yaitu 

mencakup harga pelayanan yang terjangkau, kesesuaian harga dengan pelayanan, respon 

pasien bila harga dinaikkan, dan pengaruh harga tersebut terhadap keputusan untuk memilih 

pelayanan rawat inap di RS Pertamina Cirebon. 

Berdasarkan hasil uji chi square disimpulkan bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh 

yang signifikan antara persepsi pasien terhadap bauran pemasaran harga dengan keputusan 

untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Pertamina Cirebon (P value 0,189 > 0,05). Hasil 

tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh RR. Nurmala Safitri, 

tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan niat untuk memilih pelayanan rawat inap di 

RS Bogor Medical Center tahun 2011. Namun hasil uji ini tidak sesuai dengan teori mengenai 

perilaku konsumen yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller yang menyatakan proses 

keputusan pembelian dipengaruhi oleh rangsangan pemasaran yang salah satunya merupakan 

faktor harga.10   

Hal tersebut kemungkinan disebabkan bahwa persepsi pasien yang kurang baik terhadap 

harga tidak menjadi alasan utama mereka untuk memilih atau tidak memilih pelayanan 

kesehatan di RS Pertamina, hal tersebut juga dilihat dari sebagian besar pasien adalah bekerja 

dengan keadaan ekonomi yang tinggi. 

 

Tempat 

Berdasarkan penelitian mengenai gambaran persepsi pasien terhadap bauran pemasaran 

tempat diketahui bahwa sebagian besar persepsi pasien temasuk kedalam kelompok baik yaitu 

sebanyak 52 orang (52%) dan sisanya masuk kedalam kelompok nilai kurang baik sebanyak 

48 orang (48%). Adapun komponen yang dinilai dalam penelitian ini yaitu mencakup lokasi 

yang strategis, kemudahan dijangkau dengan transportasi pribadi maupun transportasi umum, 

lokasi yang dekat dengan tempat tinggal, dan pengaruhnya terhadap keputusan untuk memilih 

pelayanan rawat inap di RS Pertamina Cirebon. 

Berdasarkan hasil uji chi square disimpulkan bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh 

yang signifikan antara persepsi pasien terhadap bauran pemasaran tempat dengan keputusan 

untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Pertamina Cirebon (P value 0,979 > 0,05). Hasil 

tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh RR. Nurmala Safitri, 

tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan niat untuk memilih pelayanan rawat inap di 

RS Bogor Medical Center tahun 2011. Namun hasil uji ini tidak sesuai dengan teori mengenai 

perilaku konsumen yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller yang menyatakan proses 

keputusan pembelian dipengaruhi oleh rangsangan pemasaran yang salah satunya merupakan 

faktor tempat.10Hal ini kemungkinan disebabkan sebagian besar pasien RS Pertamina Cirebon 
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berasal dari Kabupaten Indramayu yang jika dilihat dari segi jarak adalah jauh, dan hal 

tersebut tidak menghalangi mereka untuk memilih pelayanan kesehatan di RS Pertamina 

Cirebon. 

 

Promosi 

Berdasarkan penelitian mengenai gambaran persepsi pasien terhadap bauran pemasaran 

promosi diketahui bahwa sebagian besar persepsi pasien temasuk kedalam kelompok kurang 

baik yaitu sebanyak 51 orang (51%) dan sisanya masuk kedalam kelompok nilai baik 

sebanyak 49 orang (49%). Adapun komponen yang dinilai dalam penelitian ini yaitu 

mencakup pernah atau tidaknya pasien mengetahui promosi yang dilakukan oleh rumah sakit, 

kemudahan mendapatkan informasi mengenai pelayanan rumah sakit, dan kelengkapan 

informasi tersebut, dan pengaruhnya terhadap keputusan untuk memilih pelayanan rawat inap 

di RS Pertamina Cirebon.  

Berdasarkan hasil uji chi square disimpulkan bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh 

yang signifikan antara persepsi pasien terhadap bauran pemasaran promosi dengan keputusan 

untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Pertamina Cirebon (P value 0,06 > 0,05). Hasil 

tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh RR. Nurmala Safitri, 

tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan niat untuk memilih pelayanan rawat inap di 

RS Bogor Medical Center tahun 2011, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara 

faktor promosi dengan niat untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Bogor Medical Center. 

Hasil uji ini juga tidak sesuai dengan teori mengenai perilaku konsumen yang 

dikemukakan oleh Kotler dan Keller yang menyatakan proses keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh rangsangan pemasaran yang salah satunya merupakan faktor promosi.10Hasil 

penelitian ini kemungkinan disebabkan masih kurangnya upaya RS Pertamina Cirebon dalam 

melakukan komunikasi dan memberikan informasi kepada konsumen. Namun hal tersebut 

juga dapat disebabkan karena rumah sakit merupakan institusi sosial yang memiliki 

keterbatasan dalam melakukan upaya promosi. 

 

Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya manusia dalam pemasaran jasa merupakan semua aktor manusia yang 

berperan dalam penyediaan pelayanan yang mempengaruhi persepsi konsumen, yaitu personil 

penyedia pelayanan, pelanggan, dan pelanggan lain dalam lingkungan pelayanan.14SDM 

berfungsi sebagai penyedia jasa yang sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. 

Hasil penelitian mengenai gambaran persepsi pasien terhadap bauran pemasaran SDM 

diketahui bahwa sebagian besar persepsi pasien temasuk kedalam kelompok kurang baik yaitu 

sebanyak 52 orang (52%) dan sisanya masuk kedalam kelompok nilai baik sebanyak 48 orang 

(48%). Adapun komponen yang dinilai dalam penelitian ini yaitu mengenai 

kemampuan/kompetensi SDM tersebut, profesionalisme, dan keramahannya terhadap 

konsumen, serta pengaruhnya terhadap keputusan untuk memilih pelayanan rawat inap di RS 

Pertamina Cirebon.  

Hasil uji chi square menunjukkan bahwa ada hubungan atau pengaruh yang signifikan 

antara persepsi pasien terhadap bauran pemasaran SDM dengan keputusan untuk memilih 

pelayanan rawat inap di RS Pertamina Cirebon (P value 0,00 < 0,05). Hasil tersebut juga 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh RR. Nurmala Safitri, tentang 

faktor-faktor yang berhubungan dengan niat untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Bogor 

Medical Center tahun 2011. Hasil uji ini juga sesuai dengan teori mengenai perilaku 

konsumen yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller yang menyatakan proses keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh bauran pemasaran yang salah satunya merupakan faktor 
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SDM.10Hasil penelitian ini kemungkinan menunjukan persepsi pasien terhadap kualitas SDM 

rumah sakit menjadi salah satu alasan utama pasien memilih RS Pertamina Cirebon, yang 

kemungkinan besar adalah dokter-dokter spesialis nya yang lengkap dari berbagai bidang, 

serta perawat-perawatnya yang profesional dan dikenal ramah. 

 

Bukti Fisik 

Hasil penelitian mengenai gambaran persepsi pasien terhadap bauran pemasaran bukti 

fisik diketahui bahwa sebagian besar persepsi pasien temasuk kedalam kelompok kurang baik 

yaitu sebanyak 53 orang (53%) dan sisanya masuk kedalam kelompok nilai baik sebanyak 47 

orang (47%). Adapun komponen yang dinilai dalam penelitian ini yaitu mencakup gedung 

dan fasilitas, desain dan tata letak, peralatam kebersihan, dan pengaruhnya terhadap 

keputusan untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Pertamina Cirebon. 

Berdasarkan hasil uji chi square disimpulkan bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh 

yang signifikan antara persepsi pasien terhadap bauran pemasaran bukti fisik dengan 

keputusan untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Pertamina Cirebon (P value 0,296 > 

0,05). Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh RR. 

Nurmala Safitri, tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan niat untuk memilih 

pelayanan rawat inap di RS Bogor Medical Center tahun 2011, yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan antara faktor bukti fisik dengan niat untuk memilih pelayanan rawat inap 

di RS Bogor Medical Center. 

Hasil uji ini juga tidak sesuai dengan teori mengenai perilaku konsumen yang 

dikemukakan oleh Kotler dan Keller yang menyatakan proses keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh rangsangan pemasaran yang salah satunya merupakan faktor bukti fisik. Hal 

ini kemungkinan disebabkan kebanyakan pasien menganggap RS Pertamina Cirebon bukan 

lagi satu-satunya rumah sakit dengan lingkungan fisik yang terbaik di wilayah Cirebon. 

 

Proses 

Hasil penelitian mengenai gambaran persepsi pasien terhadap bauran pemasaran proses 

diketahui bahwa sebagian besar persepsi pasien temasuk kedalam kelompok kurang baik yaitu 

sebanyak 66 orang (66%) dan sisanya masuk kedalam kelompok nilai baik sebanyak 34 orang 

(34%). Adapun komponen yang dinilai dalam penelitian ini yaitu mencakup prosedur/alur dan 

ketepatan waktu pelayanan di rumah sakit, serta pengaruhnya terhadap keputusan untuk 

memilih pelayanan rawat inap di RS Pertamina Cirebon. 

Berdasarkan hasil uji chi square disimpulkan bahwa ada hubungan atau pengaruh yang 

signifikan antara persepsi pasien terhadap bauran pemasaran proses dengan keputusan untuk 

memilih pelayanan rawat inap di RS Pertamina Cirebon (P value 0,005 < 0,05).  Hasil uji ini 

memperkuat teori mengenai perilaku konsumen yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller 

yang menyatakan proses keputusan pembelian dipengaruhi oleh rangsangan pemasaran yang 

salah satunya merupakan faktor proses.10Hasil tersebut juga sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh RR. Nurmala Safitri, tentang faktor-faktor yang berhubungan 

dengan niat untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Bogor Medical Center tahun 2011. 

Hal tersebut kemungkinan disebabkan kebanyakan masyarakat memang masih 

menganggap prosedur pelayanan kesehatan masih merupakan hal sulit, dimana kondisi 

seseorang yang sedang sakit harus melalui beberapa prosedur untuk bisa mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai yang mereka butuhkan. 
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Keputusan Untuk Memilih Pelayanan Rawat Inap di RS Pertamina Cirebon. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pasien 

rawat inap di RS Pertamina Cirebon diketahui bahwa sebagian besar pasien temasuk kedalam 

kelompok memilih yaitu sebanyak 72 orang (72%). Hal ini berarti sebagian besar pasien akan 

memilih pelayanan rawat inap di RS Pertamina Cirebon jika suatu hari mereka memerlukan 

rawat inap lagi. Kemudian selebihnya masuk kedalam kelompok nilai kurang baik sebanyak 

48 orang (48%), yang artinya pasien tersebut tidak akan memilih RS Pertamina Cirebon jika 

suatu saat mereka perlu rawat inap lagi. Hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan masih 

tingginya tingkat kepercayaan masyarakat/pasien terhadap pelayanan kesehatan di RS 

Pertamina, masih banyak yang menganggap RS Pertamina Cirebon sebagai leader pelayanan 

kesehatan di wilayah Cirebon. 

Penelitian ini menggunakan teori mengenai perilaku konsumen yang dikemukakan oleh 

Kotler dan Keller yang menyatakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

keputusan pembelian yang dialami konsumen dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian tersebut.11 

 

SIMPULAN 

Karakteristik pasien rawat inap RS Pertamina Cirebon 

Faktor personal pendidikan pasien sebagian besar termasuk kedalam tingkat pendidikan 

tinggi, keadaan ekonomi pasien sebagian besar tinggi, dan cara pembayaran pasien sebagian 

besar dengan jaminan perusahaan atau asuransi.  Faktor sosial, sebagian besar pasien 

termasuk kedalam kelompok yang mendapat pengaruh keluarga dengan nilai kecil dan 

pengaruh kelompok acuan memiliki nilai sama rata atau sama banyak. Sedangkan dari faktor 

budaya, sebagian besar pasien termasuk ke dalam kelompok yang mendapat pengaruh budaya 

dengan nilai yang besar. 

 

Psikologi pasien rawat inap RS Pertamina Cirebon 

Dilihat dari faktor motivasi, sebagian besar pasien termasuk kedalam kelompok yang 

memiliki motivasi dengan nilai yang kecil. Faktor pembelajaran, sebagian besar pasien 

termasuk ke dalam kelompok yang memiliki pembelajaran dengan nilai besar. Faktor persepsi 

terhadap bauran pemasaran jasa sebagian besar pasien termasuk kedalam kelompok yang 

memiliki persepsi baik terhadap produk dan tempat, sedangkan terhadap harga, promosi, 

SDM, Bukti fisik, dan proses sebagian besar pasien memiliki persepsi kurang baik.  

 

Keputusan pasien untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Pertamina Cirebon. 

  Sebagian besar pasien memiliki keputusan untuk memilih pelayanan rawat inap di RS 

Pertamina Cirebon jika suatu hari mereka memerlukan rawat inap lagi. 

 

Hubungan karakteristik pasien dengan keputusan untuk memilih pelayanan rawat inap 

Faktor karakteristik pasien yang memiliki hubungan dengan keputusan pasien untuk 

memilih pelayanan rawat inap hanya karakteristik sosial pengaruh kelompok acuan, 

sedangkan faktor karakteristik pasien (pendidikan, pekerjaan, keadaan ekonomi, dan cara 

pembayaran), faktor sosial keluarga, faktor budaya tidak ada hubungan dengan keputusan 

untuk memilih pelayanan rawat inap di RS Pertamina Cirebon. 

 

Hubungan psikologi pasien dengan keputusan untuk memilih pelayanan rawat inap 

Faktor psikologi pasien yang memiliki hubungan dengan keputusan untuk memilih 

pelayanan rawat inap hanya persepsi terhadap bauran pemasaran SDM dan proses, sedangkan 
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faktor lainnya seperti  motivasi, pembelajaran, bauran Produk, harga, tempat, promosi, dan 

bukti fisik  tidak ada hubungan dengan keputusan untuk memilih pelayanan rawat inap di RS 

Pertamina Cirebon. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada: 

1. Direktur Rumah Sakit senantiasa melakukan evaluasi kualitas pelayanan secara berkala 

untuk mendukung visi dan misi rumah sakit, menerapkan pemasaran yang berorientasi 

kepada pelanggan (customer oriented) yang dilakukan oleh seluruh bagian unit di rumah 

sakit  

2. Kepala Manajemen Bisnis menggunakan hasil penelitian ini yang berupa gambaran 

variabel independen, variabel dependen, maupun hubungan antar keduanya sebagai salah 

satu bahan bahan pertimbangan dalam pembuatan strategi pemasaran, mensosialisasikan 

hasil penelitian ini maupun hasil evaluasi pelayanan lain kepada setiap unit terkait, 

mengkoordinasikan kegiatan survey kepuasan pelanggan secara berkala tidak hanya di 

unit rawat inap saja tetapi juga di unit lainnya, menginformasikan hasil survey tersebut 

sebagai salah satu cara mengukur kinerja dan memperbaiki mutu pelayanan. 

3.  Bagi Staf Humas dan Marketing untuk menerapkan pemasaran yang berorientasi pada 

pelanggan (customer oriented), menangani komplain pasien dengan baik serta 

memberikan feedback atas penyelesaian komplain tersebut dan melakukan survey 

kepuasan pelanggan secara lebih baik dan merata terhadap semua pasien tanpa terkecuali, 

agar diketahui penilaian terhadap pelayanan dari berbagai macam jenis maupun kelas.  

4. Bagi Seluruh Pegawai Rumah Sakit senantiasa menerapkan pelaksanaan pelayanan 

profesional yang berorientasi pada pelanggan (customer oriented) sesuai dengan jenis 

pelayanannya masing-masing dan menciptakan komunikasi internal yang baik antar 

pegawai.  

5. Bagi Pasien Rumah Sakit senantiasa memberikan masukan dan kritik terhadap pelayanan 

rumah sakit, melalui kuesioner dan kotak saran yang disediakan pihak humas RS 

Pertamina, agar dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 

yang akan diterima pasien, agar mengungkapkan setiap ketidakpuasan atau pengalaman 

negatif yang dialami atau disaksikan kepada bagian customer service. 
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ABSTRAK 

Pangan penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan yang paling banyak adalah dari masakan rumah 

tangga. Masakan rumah tangga dapat dikategorikan pada pangan produksi Industri Rumah Tangga Pangan 

(IRTP). Keracunan makanan biasanya erat kaitannya dengan sanitasi dan hygienitas pangan, untuk itu perlu 

dilakukan pengawasan kualitas mikrobiologis makanan melalui uji colliform. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara faktor tempat, peralatan, personal hygiene, pengetahuan serta hygiene dan sanitasi 

makanan dengan kualitas mikrobiologis makanan minuman produk IRTP di Kabupaten Tegal. Jenis penelitian 

ini adalah observasional dengan metode survei dan pendekatan cross sectional. Populasinya adalah 70 buah 

IRTP di Kabupaten Tegal. Pengambilan sampel melalui metode Proportional Random Sampling. Pengumpulan 

data dengan menggunakan wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan chi square. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara tempat (p=0,011), personal hygiene (p=0,004), pengetahuan 

(p=0,022), dan hygiene dan sanitasi makanan (p=0,019), dengan kualitas mikrobiologis makanan.  

Kata kunci     : Kualitas    mikrobiologis   makanan 

 

ABSTRACT  

Food causes Extraordinary Events (KLB) food poisoning is at most of the home cooking. Household cooking 

can also be categorized on the food production industry Household Food Security (IRTP). Food poisoning is 

usually closely related to sanitation and food hygienitas, for it is necessary to control the microbiological quality 

of food through colliform test. This study aimed to determine the relationship between the factor space, 

equipment, personal hygiene, hygiene and sanitation knowledge and food with microbiological quality food and 

beverage products IRTP in Tegal regency. The study was observational methods and a cross sectional survey. Its 

population is 70 pieces IRTP in Tegal regency. Sampling through with proportional random sampling. 

Collecting data using interviews and observasions. Data analysis using chi square. The results showed that there 

is a relationship between the place (p = 0.011), personal hygiene (p = 0.004), knowledge (p = 0.022), and 

hygiene and sanitation of food (p = 0.019) the microbiological quality of food.  

Keywords  : Quality of food microbiological 
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PENDAHULUAN 

Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna memenuhi kebutuhan makanan yang aman, 

bermutu, bergizi dan tersedia secara cukup. Melalui keamanan pangan pemerintah berupaya 

menjaga kualitas makanan sehingga makanan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, aman 

karena tidak mengandung kontaminasi kuman-kuman penyakit serta tidak mengandung zat-

zat toksin atau racun yang dapat membahayakan kelangsungan hidup seseorang.1 

Lebih dari 90% terjadinya penyakit yang diakibatkan makanan (foodborne diseases) 

disebabkan oleh kontaminasi mikroba. Foodborne diseases lazim dikenal dengan istilah 

keracunan makanan. Kasus keracunan makanan ini sangat erat kaitannya dengan sanitasi dan 

higinitas makanan dan minuman.2 Sebagian dari mikroba tidak berbahaya, tetapi banyak juga 

yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia dan hewan. Mikroba dapat berkembang biak 

dan menginfeksi jaringan tubuh dalam keadaan tertentu dan dapat menular, baik antara 

manusia dan manusia, hewan dengan hewan ataupun menular dari hewan ke manusia atau 

sebaliknya, secara langsung atau melalui pangan. Makanan menjadi beracun karena telah 

tercemar oleh mikroba tertentu dan mikroba tersebut menghasilkan racun yang cukup banyak 

yang dapat membahayakan konsumen.3  

Ratusan juta manusia menderita penyakit menular dan tidak menular karena pangan yang 

tercemar. Yang mencengangkan, kebanyakan dari kasus tersebut berasal dari produk olahan 

rumah tangga. Menurut Dr Ir Roy Sparingga, M.App,Sc, Deputi Keamanan Pangan dan 

Bahan Berbahaya BPOM mengatakan dari data kejadian luar biasa (KLB) untuk kasus 

keracunan makanan, maka yang terbanyak adalah berasal dari masakan rumah tangga. Agen 

dugaan penyebab KLB keracunan makanan paling banyak disebabkan oleh mikroba yaitu 

sebesar 21 %, sedangkan bahan kimia 13 % dan sisanya tidak ada sampel.4 

Keracunan makanan akibat cemaran mikroba dikarenakan masyarakat   umumnya belum 

mengetahui cara pengolahan pangan yang baik, oleh karena itu perlu adanya pengawasan 

mutu untuk mengetahui kualitas mikrobiologis makanan.. Salah satu cara mengetahui kualitas 

mikrobiologis adalah dengan melakukan uji terhadap jumlah coliform karena coliform adalah 

salah satu indikator adanya pencemaran yang berasal dari kotoran manusia atau hewan dan 

hal ini dianggap identik dengan dengan adanya bakteri patogen. Adanya coliform pada 

makanan berarti makanan tersebut tidak layak dikonsumsi karena dimungkinkan mengandung 

bakteri patogen sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan.5 

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal diperoleh bahwa jumlah Industri Rumah Tangga 

Pangan (IRTP) di Kabupaten Tegal dari tahun 2010 sampai 2012 mengalami peningkatan 

sebesar 64% (45 industri menjadi 70 industri).  Namun perkembangan yang pesat tak diikuti 

dengan upaya penerapan keamanan pangan oleh para pengusahanya terbukti kebanyakan 

IRTP belum menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) dengan tepat sehingga 

sebagaimana industri kecil pada umumnya maka IRTP pun terbelit aneka permasalahan baik 

teknis maupun manajerial. Hal ini terlihat dari IRTP yang telah terdaftar tersebut diketahui 

bahwa 25% hasil sampel produknya tidak memenuhi syarat secara 

mikrobiologis.6Pertumbuhan mikroba pada makanan dapat terjadi akibat sanitasi dan 

higienitas pemasakan yang rendah. Persyaratan mikrobiologis pada makanan dan minuman 

merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan makanan No : 

03726/B/SK/VII/89 tentang Batas maksimum cemaran mikroba makanan dan pada 

persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI). 7 

Menurut World Health Organization (WHO), kualitas mikrobiologis makanan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas 

mikrobiologis makanan tersebut antara lain adalah faktor fisik (alat dan tempat), faktor 

personal (penjamah makanan) serta faktor operasional/penanganan makanan.8Tujuan dalam 
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penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas 

mikrobiologis produk Industri Rumah Tangga  Pangan di Kabupaten Tegal Tahun 2013. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional. Metode yang digunakan yaitu 

survey analitik.9Pendekatan penelitian ini adalah seksional silang (cross sectional). Variabel 

Bebas meliputi faktor tempat produksi, faktor peralatan produksi, faktor penjamah makanan, 

pengetahuan pekerja dan faktor operasional atau penanganan pangan. Variabel terikat terdiri 

dari kualitas mikrobiologis makanan. 

Populasi pada penelitian ini adalah jumlah Industri Rumah Tangga Pangan yang terdaftar 

di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Data IRTP di Kabupaten Tegal pada tahun 2010 sampai 

dengan 2012 yang tersebar di 18 kecamatan diperoleh data sebanyak 70 industri. Besar 

sampel yang didapatkan sebesar 36 industri, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah dengan cara  Proportional Random Sampling.9Data yang diperoleh secara langsung 

melalui pemeriksaan laboratorium, observasi dan wawancara. Data dianalisis dengan 

menggunakan uji Chi-square, untuk melihat hasil kemaknaan perhitungan statistik digunakan 

batas kemaknaan 0,05. 

 

HASIL PENELITIAN 

Kualitas Mikrobiologis Makanan dan Minuman Produk Industri Rumah Tangga  

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari 36 industri yang diteliti terdapat 13 sampel 

makanan (36%)  yang memiliki kualitas mikrobiologis yang tidak memenuhi syarat.  

 

Tempat Produksi  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 36 industri yang diteliti, lebih dari sebagian 

(52,8%) industri mempunyai kategori tempat produksi yang kurang baik.  

 

Peralatan Untuk Proses Pengolahan 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari 36 industri yang diteliti terdapat 15 industri 

(41,7%) yang memiliki peralatan untuk proses pengolahan yang kurang baik. 

 

Personal Hygiene 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari 36 industri terdapat 15 industri (41,7%) 

memiliki personal hygiene yang kurang baik.  

 

Pengetahuan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 36 industri terdapat 20 responden (55,6%) yang 

memiliki pengetahuan kurang baik.  
 

Hygiene dan Sanitasi Makanan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 36 industri yang diteliti terdapat 17 industri 

(47,2%) memiliki hygiene dan sanitasi makanan yang kurang baik. 
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Hubungan antara Tempat Produksi dengan Kualitas Mikrobiologis Makanan Produk 

IRTP 
      

      Tabel 1  Hasil  Analisis  Bivariat  Antara Tempat Produksi dengan  Kualitas Mikrobiologis Makanan Produk 

IRTP 

No. 
Tempat 

Produksi 

Kualitas Mikrobiologis 
Jumlah 

 Pvalue Tidak Memenuhi 

Syarat 

Memenuhi Syarat 

 

n % n % n % 

1. Kurang baik 11 57,9 8 42,1 19 100 

0,011 2. Baik 2 11,8 15 88,2 17 100 

  Jumlah 13 36,1 23 63,9 36 100 

   

Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa nilai  p adalah 0,011 atau lebih kecil dari 0,05 

berarti ada hubungan antara tempat produksi dengan kualitas mikrobiologis makanan.  

 

Hubungan antara Peralatan Produksi dengan Kualitas Mikrobiologis Industri Rumah 

Tangga Pangan  
 
      Tabel 2    Hasil  Analisis Bivariat  Antara Peralatan dengan  Kualitas  Mikrobiologis Makanan Produk IRTP  

 

No. 
Peralatan 

Produksi 

Kualitas Mikrobiologis 

Jumlah 
Pvalue 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

Memenuhi 

Syarat 

n % n % N % 

1. Kurang baik 8 53,3 7 46,7 15 100 

0,143 2. Baik 5 23,8 16 76,2 21 100 

  Jumlah 13 36,1 23 63,9 36 100 

   

Hasil dari uji chi-square menunjukkan bahwa nilai p adalah  0,143 (p>0,05) berarti tidak 

ada hubungan antara peralatan produksi dengan kualitas mikrobiologis makanan. 

 

Hubungan antara Personal Hygiene dengan Kualitas Mikrobiologis Makanan  

 
       Tabel 3  Hasil  Analisis Bivariat  Antara Personal Hygiene dengan  Kualitas Mikrobiologis Makanan Produk 

IRTP  

 

No. 
Personal 

Hygiene 

Kualitas Mikrobiologis 

Jumlah 

 
Pvalue Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

Memenuhi 

Syarat 

n % n % n % 

0,004 
1. Kurang baik 10 66,7 5 33,3 15 100 

2. Baik 3 14,3 18 85,7 21 100 

  Jumlah 13 36,1 23 63,9 36 100 
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Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa nilai  p adalah 0,004 atau lebih kecil dari 0,05 

berarti ada hubungan yang bermakna antara personal hygiene dengan kualitas mikrobiologis 

makanan. 

 

Hasil Analisis Bivariat Antara Pengetahuan dengan Kualitas Mikrobiologis Makanan 

Produk Industri Rumah Tangga Pangan  
 
        Tabel 4  Hasil     Analisis   Bivariat   Antara    Pengetahuan    dengan    Kualitas Mikrobiologis Makanan 

Produk    IRTP 

No. Pengetahuan 

Kualitas Mikrobiologis 

Jumlah 

 Pvalue 
Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

Memenuhi 

Syarat 

 

n % n % n % 

1. Kurang baik 11 55,0 9 45,0 20 100 

0,022 2. Baik 2 12,5 14 87,5 16 100 

  Jumlah 13 36,1 23 63,9 36 100 

   

Uji Chi-Square menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan dengan kualitas mikrobiologis makanan karena didapatkan nilai p sebesar 0,022 

(p<0,05).  

 

Hubungan Hygiene dan Sanitasi  Makanan dengan Kualitas Mikrobiologis Makanan 

Industri Rumah Tangga Pangan 
 
      Tabel 5  Hasil   Analisis    Bivariat    Antara   Hygiene   dan   Sanitasi Makanan dengan  Kualitas 

Mikrobiologis Makanan Produk IRTP  

 

No. 
Hygiene dan 

Sanitasi Makanan 

Kualitas Mikrobiologis 

Jumlah 
Pvalue 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

Memenuhi 

Syarat 

 

n % n % n % 

1. Kurang baik 10 58,8 7 41,2 17 100 

0,019 2. Baik 3 15,8 16 84,2 19 100 

  Jumlah 13 36,1 23 63,9 36 100 

 

Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara hygiene dan sanitasi 

makanan dengan kualitas mikrobiologis makanan karena diperoleh p<0,05 yaitu 0,019.  

 

PEMBAHASAN 

Hubungan Tempat Produksi dengan Kualitas Mikrobiologis Makanan Produk Industri 

Rumah Tangga Pangan  

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara tempat produksi dengan kualitas 

mikrobiologis makanan produk industri rumah tangga pangan di kabupaten tegal tahun 2013. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pracoyo yang 

meneliti tentang Analisis Mikrobiologis Beberapa Jajanan di DKI Jakarta pada tahun 2006 

yang menyatakan bahwa faktor tempat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas 



 

 

469 

 

mikrobiologis makanan dengan nilai p = 0,025.10Tempat produksi yang tidak dilengkapi 

fasilitas sanitasi yang memadai akan menimbulkan berbagai hal yang tak diinginkan dan 

secara otomatis menjadi ancaman yang serius terhadap keamanan pangan.  

 

Hubungan Peralatan Produksi dengan Kualitas Mikrobiologis Industri Rumah Tangga 

Pangan  

Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya hubungan, antara peralatan produksi dengan 

kualitas mikrobiologis makanan produk Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten Tegal 

Tahun 2013. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Siti 

Nuraeny yang meneliti tentang Analisis Kualitas Mikrobiologis produk Usaha Kecil 

Menengah (UKM) di Kabupaten Tegal Tahun 2009 yang menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan antara peralatan produksi dengan kualitas mikrobiologis makanan, dimana nilai p = 

0,201.11 

Kontaminasi peralatan pada makanan dapat dipengaruhi oleh permukaan alat yang kontak 

langsung dengan pangan. Permukaan peralatan masak ada yang tidak halus, bercelah, bahkan 

mengelupas dikarenakan cacat atau rusak namun tetap dipakai dalam proses produksi.  

 

Hubungan Personal Hygiene dengan Kualitas Mikrobiologis Makanan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara personal hygiene dengan 

kualitas mikrobiologis makanan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh Siti Nuraeny yang meneliti tentang Analisis Kualitas Mikrobiologis 

produk Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Tegal Tahun 2009 yang menyatakan 

bahwa terdapat hubungan antara personal hygiene dengan kualitas mikrobiologis makanan 

dengan nilai p = 0,020.11Personal hygiene merupakan salah satu faktor pendukung kualitas 

mikrobiologis makanan.  

 

Hubungan Pengetahuan dengan Kualitas Mikrobiologis Makanan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan 

kualitas mikrobiologis makanan produk Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten Tegal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yogo Widodo yang meneliti tentang Hubungan 

Tingkat Pengetahuan Penjamah Makanan mengenai Hygiene dan Sanitasi Makanan dengan 

Kualitas Bakteriologis Makanan pada Rumah Makan di Kota Magelang pada Tahun 

2004.12Pengetahuan merupakan faktor pendukung kualitas mikrobiologis makanan. 

 

Hubungan Antara Hygiene dan Sanitasi Makanan dengan Kualitas Mikrobiologis 

Makanan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara hygiene dan sanitasi 

makanan dengan kualitas mikrobiologis makanan. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Budi Hartono yang meneliti tentang Pemantauan Kualitas Makanan Ketoprak dan 

Gado-Gado di Lingkungan Kampus UI Depok melalui Pemeriksaan Bakteriologis pada tahun 

2003 yang menyatakan bahwa hygiene dan sanitasi makanan berhubungan dengan kualitas 

mikrobiologis makanan. 13 

Kebersihan pada setiap tahap proses pengolahan yang dimulai dari persiapan dan 

penyediaan bahan baku, pemakaian air bersih, tahapan pengolahan dan pasca pengolahan 

makanan merupakan langkah-langkah penting untuk menghindari terjadinya infeksi dan 

intoksikasi. 
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SIMPULAN 

1. Ada hubungan antara tempat produksi Industri Rumah Tangga Pangan dengan kualitas 

mikrobiologis makanan. 

2. Tidak ada hubungan antara peralatan produksi Industri Rumah Tangga Pangan dengan 

kualitas mikrobiologis makanan. 

3. Ada hubungan antara personal hygiene dengan kualitas mikrobiologis makanan. 

4. Ada hubungan antara pengetahuan dengan kualitas mikrobiologis makanan. 

5. Ada hubungan antara hygiene dan sanitasi makanan dengan kualitas mikrobiologis 

makanan. 

 

SARAN 

1. Bagi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) : 

Penanggungjawab/pemilik IRTP agar memperbaiki tempat produksi dan wajib 

mengajarkan kepada setiap karyawannya tentang penyuluhan atau pelatihan Cara Produksi 

yang Baik (CPPB) yang telah didapat. 

2. Bagi Instansi Dinas Kesehatan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal  agar melakukan pembinaan dan pengawasan IRTP 

yang telah terdaftar dengan lebih terfokus yang dilakukan selama dua kali setahun dan 

yang belum terdaftar agar mendaftarkan produk makanan/minuman yang diproduksinya. 
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HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PETUGAS PENJAMAH 

MAKANAN DENGAN PRAKTEK PENGELOLAAN MAKANAN  
     

Lilis Banowati*, Euis Siti Kurniasari** 

 

 

ABSTRAK 

Penyelenggaraan makanan bermutu di rumah sakit tidak terlepas dari tenaga penjamah, tenaga penjamah adalah 

seorang tenaga yang menjamah makanan dan terlibat langsung dalam menyiapkan, mengolah, mengangkut 

maupun menyajikan makanan. Berdasarkan wawancara terhadap 10 pegawai mengatakan bahwa 65% kurang 

memahami tentang penyelenggaraan makanan yang baik dan benar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan pengetahuan dan sikap petugas penjamah makanan dengan praktek pengelolaan makanan di Instalasi 

Gizi RSUD Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 2014. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif korelatif 

dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel sebanyak 15 tenaga penjamah makanan 

dengan menggunakan total sampling. Data diperoleh menggunakan wawancara dan angket. Analisis statistika 

menggunakan ujichi-square. Hasil penelitian karakteristik petugas penjamah makanan didapatkan usia ≥ 30 

tahun sebanyak 86,7%. Pendidikan penjamah makanan sebanyak 73,3% SMU. Masa kerja penjamah makanan ≥ 

10 tahun sebanyak  8 (53,3%). Pengetahuan penjamah makanan, 53,3% mempunyai pengetahuan baik, 66,7% 

mempunyai sikap positif, pelaksanaan pengelolaan makanan di Instalasi Gizi RSUD Cideres tahun 2014 yaitu 

73,3% sesuai standar, terdapat hubungan antara pengetahuan dengan praktek pelaksanaan pengelolaan makanan 

p value 0,026 dan terdapat hubungan antara sikap dengan praktek pelaksanaan pengelolaan makanan di Instalasi 

Gizi  RSUD Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 2014,  p value 0,004. 

Kata kunci :  Pengetahuan, Sikap, Pengelolaan makanan. 

 
ABSTRACT 

Implementation of quality food in the hospital can not be separated from the power handlers, handlers power is a 

power that touches food and directly involved in preparing, processing, transporting and serving food. Based on 

interviews with 10 employees say that 65 % lack of understanding about the operation of the food is good and 

right. The purpose of this study was to determine the relationship of knowledge and attitude of personnel 

management practices of food handlers in food in hospitals Nutrition Installation Cideres Majalengka 2014.This 

type of research is descriptive correlative study using cross- sectional approach (cross-sectional). The total 

sample of 15 workers total food handlers by using sampling. Data obtained using interviews and questionnaires 

and then analyzed statistically using the chi-square test. The results of the study characteristics of the officer 

seen food handlers aged ≥ 30 years as much as 86.7 %. Education of food handlers as much as 73.3 % of high 

school. Food handlers working life ≥ 10 years as many as 8 (53.3 %). Knowledge of food handlers, 53.3 % had 

good knowledge, 66.7 % had a positive attitude, food management implementation in hospitals Nutrition 

Installation Cideres 2014 is 73.3 % according to the standard, there is a relationship between knowledge 

management practice implementation of food p value 0.026 and there is a relationship between attitudes to food 

management practices implementation in hospitals Nutrition Installation Cideres Majalengka 2014, p value 

0.004.  

Keywords    : Knowledge , Attitudes , Management of food. 

 

 

 

 

*  Staf Pengajar Program Studi S1 Keperawatan  STIKes Cirebon  

** Alumni PSKM  STIKes Cirebon Lulus Tahun 2014 

 



 

 

472 

 

PENDAHULUAN 

Memasuki era globalisasi yang ditandai dengan persaingan dalam berbagai aspek, 

diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi agar mampu bersaing 

dengan negara lain. Kesehatan dan gizi merupakan faktor penting karena secara langsung 

berpengaruh terhadap kualitas SDM di suatu negara, yang digambarkan melalui pertumbuhan 

ekonomi, usia harapan hidup, dan tingkat pendidikan. Tenaga SDM yang berkualitas tinggi 

hanya dapat dicapai oleh tingkat kesehatan dan status gizi yang baik. Untuk itu diperlukan 

upaya perbaikan gizi yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui 

upaya perbaikan gizi di dalam keluarga dan pelayanan gizi pada individu yang karena kondisi 

kesehatannya harus dirawat di sarana pelayanan kesehatan misalnya rumah sakit.1  

Salah satu unit yang penting di rumah sakit dalam melayani kebutuhan pasien adalah 

Instalasi Gizi. Saat ini pelayanan gizi mulai dijadikan tolok ukur mutu pelayanan di rumah 

sakit. Terciptanya sistem pelayanan gizi yang bermutu di rumah sakit dengan memperhatikan 

berbagai aspek gizi dan penyakit, serta merupakan bagian dari pelayanan kesehatan secara 

menyeluruh, untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan gizi di rumah sakit.1 

Pelayanan gizi di rumah sakit bertugas sebagai penyelenggara makanan yaitu suatu 

rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu sampai dengan pendistribusian makanan 

kepada pasien, termasuk pencatatan, pelaporan, dan evaluasi dalam rangka pencapaian status 

kesehatan yang optimal melalui pemberian diet yang tepat.1 

Penyelenggaraan makanan bermutu di rumah sakit tidak terlepas dari tenaga penjamah, 

tenaga penjamah adalah seorang tenaga yang menjamah makanan dan terlibat langsung dalam 

menyiapkan, mengolah, mengangkut maupun menyajikan makanan. Faktor kebersihan 

penjamah atau petugas makanan dalam istilah populernya disebut hygiene perorangan 

merupakan prosedur menjaga kebersihan dalam pengelolaan makanan yang aman dan sehat.1 

Prosedur menjaga kebersihan merupakan perilaku bersih untuk mencegah kontaminasi pada 

makanan yang ditangani. Prosedur yang penting bagi pekerja pengolah makanan adalah 

pencucian tangan, kebersihan dan kesehatan diri. Statistik penyakit bawaan makanan yang ada 

di berbagai Negara industri saat ini menunjukan bahwa 60% dari kasus yang ada disebabkan 

oleh buruknya teknik pengolahan makanan serta terjadi kontaminasi pada saat disajikan di 

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM).2 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikappetugas 

penjamah makanan dengan praktek pengelolaan makanan di Instalasi Gizi RSUD Cideres 

Kabupaten Majalengka bulan Maret 2014. 

 

METODE PENELITIAN 

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 dan sampel dalam 

penelitian ini adalah petugas penjamah makanan di Instalasi Gizi RSUD Cideres 

KabupatenMajalengka.Pengambilan sampel secara Total Sampling  yaitu sebanyak  15 orang.  

Pada penelitian ini yang menjadi variable independen adalah pengetahuan dansikap, 

sedangkan praktek pengelolaan makanan merupakan variable dependen.Dalam penelitian ini 

untuk variabel pengetahuan dan sikap, data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. 

Sebelum pengisian kuesioner dilakukan persetujuan menjadi responden, kemudian kuesioner 

yang telah disusun diberikan kepada responden, dan responden dipersilahkan mengisi angket 

yang tersedia. 
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Untuk variabel praktek pengelolaan makanan, pengumpulan data dilakukan dengan 

teknik observasi, dimana item terdiri dari dilaksanakan dan tidak dilaksanakan.  Bila 

dilaksanakan mendapat skor 1 dan tidak dilaksanakan mendapat skor 0.   

Analisisunivariatdilakukanuntuk menyajikan distribusi frekuensi dari masing-masing 

variable. Sedangkananalisisbivariatdilakukanuntuk mengetahui adanya hubungan atau 

korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisa ini menggunakan  uji 

statistik chi-squaredengan metode koreksi Fisher probability exact test hal ini 

disebabkansampel yang digunakan terlalu kecil (n<20) serta nilai ekspektasi < 5.3 

 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik responden 

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa usia penjamah sebagian besar berusia ≥ 30 tahun 

yaitu sebanyak 86,7%. Pendidikan penjamah sebanyak 73,3% adalah SMU.Masa kerja 

penjamah makanan yang ≥ 10 tahun sebanyak 8 (53,3%). 

 

Pengetahuan Penjamah Makanan 

Berdasarkan gambaran pengetahuan penjamah makanan tentang pengelolaan makanan di 

Instalasi Gizi RSUD Cideres tahun 2014 bahwa  sebanyak 53,3% responden mempunyai 

pengetahuan baik. 
   Tabel 1. Pengetahuan Responden TentangPengelolaan Makanan 

 

Pengetahuan f % 

Kurang Baik 

Baik 

7 

8 

46,7 

53,3 

Jumlah    15 100 

 

Sikap Penjamah Makanan 
    Tabel 2. SikapPenjamah Makanan Terhadap PraktekPengelolaan Makanan 

 

 

 

 

Berdasarkan gambaran sikap penjamah makanan terhadap praktek pengelolaan makanan 

di Instalasi Gizi RSUD Cideres tahun 2014 menunjukkan bahwa 66,7% responden 

mempunyai sikap positif. 

 

Praktek Pelaksanaan Pengelolaan Makanan 

Berdasarkan praktek pengelolaan oleh penjamah makanan di Instalasi Gizi RSUD 

Cideres tahun 2014 sebanyak  73,3%  responden melakukan praktek  sesuai standar. 

 

 

 

 

 

 

Sikap f % 

Negatif 

Positif 

5 

10 

33,3 

66,7 

Jumlah 15 100 
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Tabel 3. Praktek Pengelolaan MakananOleh Penjamah Makanan 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Pengetahuan dengan Praktek Pengelolaan Makanan 

Hasil analisis hubungan pengetahuan dengan praktek pengelolaan makanan diperoleh 

bahwa  responden yang berada pada tingkat pengetahuan kurang hanya 42,9% yang memiliki 

praktek pengelolaan makanan sesuai standar, sedangkan responden yang memiliki tingkat 

pengetahuan baik seluruhnya atau 100%  memiliki praktek pengelolaan makanan sesuai 

standar. 
Tabel 4. Hubungan Antara Pengetahuandengan Praktek Pengelolaan Makanan  

 

Tingkat 

Pengetahuan 

Praktek Pengelolaan makanan 

Jumlah 
P Value Tidak Sesuai 

Standar 
Sesuai standar 

n % n % n % 

 

Kurang 

Baik  
4 

0 

 

57,1 

0 

 

3 

8 

42,9 

100 

7 

8 

100 

100 

 

 

0, 026 

Jumlah 4 26,7 11 73,3 15 100  

 

Hubungan Sikap dengan Praktek Pengelolaan Makanan 

 Hasil analisis hubungan sikap dengan praktek pengelolaan makanan diperoleh bahwa 

responden yang memiliki  sikap positif, 100% melakukan   praktek pengelolaan makanan 

sesuai standar. 
Tabel 5. Hubungan Antara Sikapdengan Praktek Pengelolaan Makanan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 

Pengetahuan Penjamah Makanan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengetahuan penjamah makanan tentang 

pengelolaan makanan di Instalasi Gizi RSUD Cideres tahun 2014 ditemukan sebagian besar 

responden mempunyai pengetahuan baik 

Hal tersebut berkaitan dengan tingkat penjamah makanan yang 

padaumumnyaberpendidikanmenengah bahkan sebagian sedang melanjutkan jenjang 

Pelaksanaan Pengelolaan Makanan f % 

Tidak sesuai standar 

Sesuai standar 

4 

11 

26,7 

73,3 

Jumlah 15 100 

Sikap  

Praktek Pengelolaan makanan  

Jumlah 
P Value 

Tidak Sesuai 

Standar  
Sesuai standar 

n % n % n % 

 

Negatif 

Positif  

4 

0 

 

80 

0 

 

1 

10 

20 

100 

5 

10 

100 

100 

 

 

0, 004 

Jumlah 4 26,7 11 73,3 15 100  
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pendidikannya ke Strata S1. Tingkat pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi perilaku 

dan akan berdampak terhadap pelaksanaan pengelolaan makanan.Sesuai penelitian 

Meikawati bahwa pengetahuan tenaga pengolah makanan di Unit Instalasi Gizi RSJ Dr 

Amino Gondohutomo Semarang  sebagian besar berkatagori baik 50 %.4 

Selainituresponden sering mendapat informasi tentang pengelolaan makananbaik melalui 

pelatihan di rumah sakit maupun luar rumah sakit (mengikuti seminar-seminar, pelatihan) 

selain itu faktor yang mempengaruhi pengetahuan responden diantaranya pengalaman dan 

umur yang mempengaruhi perkembangan intelektual serta aspek fisiologis yang mana 

menentukan dalam mendapatkan pengetahuan. 

Sesuai penelitian Marsaulina tahun 2004 menyatakan pengalaman kerja 1 tahun ke atas 

proporsi pengetahuan ke arah baik makin meningkat terlebih lagi pada pengalaman kerja 

diatas 2 tahun.5 

Berdasarkan uraian diatas pengetahuan responden sebagian baik yaitu 53,3% tetapi masih 

ada 46,7% mempunyai pengetahuan kurang sehingga perlu ditingkatkan pelatihan terutama 

yang berkaitan dengan pengelolaan makanan. 

 

Sikap Penjamah Makanan 

Berdasarkan hasil penelitian  sebagian besar responden mempunyai sikap positif terhadap 

pengelolaan makanan hal ini berkaitan dengan pengalaman responden dimana adanya 

pengalaman dengan suatu obyek psikologis, seseorang cenderung membentuk sikap positif 

terhadap obyek tersebut.Disamping itu orang lain disekitar individu merupakan salah satu 

diantara komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap individu salah satunya petugas 

kesehatan, dari pimpinan dari instalasi gizi RSUD Cideres yang selalu melakukan 

pengawasan dan bimbingan terhadap penjamah makanan.6  Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Zulaikhah tahun 2009 bahwa sikap tentang responden yang mendukung terhadap 

sanitasi makanan 63,6%.7 

Selain itu umur mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku seseorang. Semakin 

bertambahnya umur diharapkan seseorang bertambah pula kedewasaannya, makin mantap 

pengendalian emosinya dan makin tepat segala tindakannya. 

Berdasarkan uraian diatas masih terdapat 33,3% mempunyai sikap negative terhadap 

pengelolaan makanan di Instalasi Gizi RSUD Cideres sehingga perlu meningkatkan sikap 

menjadi positif salah satunya unsur pimpinan lebih meningkatkan motivasi dan bimbingan 

terhadap petugas penjamah makanan sehingga terbentuk interaksi sosial. Dalam interaksi 

sosial, terjadi hubungan saling mempengaruhi diantara individu yang satu dengan yang lain, 

terjadi hubungan timbal balik yang turut mempengaruhi pola perilaku masing-masing 

individu. Lebih lanjut, interaksi sosial itu meliputi hubungan antar individu dengan 

lingkungan fisik maupun lingkungan psikologis di sekelilingnya.Dalam interaksi sosialnya, 

individu beraksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang 

dihadapinya.6 

 

Praktek Pelaksanaan Pengelolaan Makanan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktek pengelolaan oleh penjamah makanan di 

Instalasi Gizi RSUD Cideres tahun 2014 sebagian besar  responden melakukannya sesuai 

standar. Hal tersebut  berkaitan dengan masa kerja dimana 50% responden sudah bekerja 

lebih dari 10 tahun dengan masa kerja lama seseorang semakin terbiasa melaksanakan 

pengelolaan makanan sesuai standar. Sesuai pendapat Widiastuti lama bekerja akan 

mempengaruhi keterampilan dalam melaksanakan tugas. Semakin lama bekerja maka 

keterampilan akan semakin meningkat.8 
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Selain itu umur seseorang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan makanan, semakin 

bertambahnya umur diharapkan seseorang bertambah pula kedewasaannya, makin mantap 

pengendalian emosinya dan makin tepat segala tindakannya.9 Disamping umur juga factor 

pendidikan penjamah makananberpendidikanmenengah bahkan sebagian sedang melanjutkan 

jenjang pendidikannya ke Strata S1.Dengan tingkat pendidikan mempunyai pengetahuan yang 

cukup sehingga tingkat pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi perilaku yang akan 

berdampak terhadap pelaksanaan pengelolaan makanan.Hal ini didukung oleh pendapat 

Kuncoroningrat yang dikutip Nursalam dan Siti Pariani bahwa makin tinggi pendidikan 

seseorang, makin mudah menerima informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan 

yang dimiliki akan berdapak terhadap tindakan seseorang.10 

Berdasarkan uraian diatas masih terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai standar sebesar 

26,7% sehingga perlu meningkatkan prosedur tetap tentang pengelolaan makanan di Instalasi 

Gizi RSUD Cideres selain itu untuk meningkatkan pengtahuan dan kemampuan perlu adanya 

pelatihan yang menunjang terhadap pengelolaan makanan. 

 

Hubungan Pengetahuan dengan Praktek Pengelolaan Makanan 

Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji chi-square diperoleh p value0,026yang 

menunjukkan kurang dari 0,05, artinya terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan 

responden dengan praktek pengelolaan makanandi Instalasi Gizi RSUD Cideres Kabupaten 

Majalengka Tahun 2014. Hal tersebut berkaitan dengan pengetahuan petugas penjamah yang 

baik, hasil penelitianpelaksanaan pengeloaanmakananyang sesuai standar ditemukan dengan 

tingkat pengetahuan baik100% dibandingkan petugas penjamah makanan dengan tingkat 

pengetahuan kurang 42,9%. 

 Sesuai hasil penelitian Meikawati terdapat hubungan antara pengetahuan dengan praktek 

hygiene dan sanitasi makanan di Unit Instalasi Gizi RSJ Dr Amino Gondohutomo Semarang 

2008 dengan p value 0,003.4 

Pengetahuanadalahhasil dari tahu,dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan 

terhadap suatu  obyek. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu penglihatan, 

pendengaran, penciuman,rasa, dan raba. 

Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.5 Pengetahuan 

merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang, dari 

pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan 

berpengaruh baik dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Hal ini 

berdampak terhadap pengelolaan makanan oleh petugas penjamah makanan.  

Walaupun pelaksanaan pengelolaan yang sesuai standar yang baik terdapat73,3%tetapi 

masih ada 26,7% yang tidak sesuai standar sehingga diperlukan pelatihan baik internal 

maupun eksternal tentang penatalaksanaan pengelolaan makanandan sosialisasi tentang 

protap-protap yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan makanan untuk menambah 

pengetahuan atau mengingatkan kembali. 

 

Hubungan Sikap dengan Praktek Pengelolaan Makanan 

Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji chi-square diperoleh p value0,004yang 

menunjukkan kurang dari 0,05, artinya terdapat hubungan yang bermakna antara sikap 

responden dengan praktek pengelolaan makanandi Instalasi Gizi RSUD Cideres Kabupaten 

Majalengka Tahun 2014. 

Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan sikap yang disebabkan oleh pengalaman 

responden dimana adanya pengalaman dengan suatu obyek psikologis, seseorang cenderung 

membentuk sikap positif terhadap obyek tersebut.Disamping itu orang lain disekitar individu 
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merupakan salah satu diantara komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap individu salah 

satunya petugas kesehatan, dari pimpinan dari instalasi gizi RSUD Cideres yang selalu 

melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap penjamah makanan.6Dengan pengalaman 

serta pengaruh dari unsur pimpinan di Instalasi gizi akan membentuk sikap positif akan 

berdampak terhadap pengelolaan makanan sesuai hasil penelitian tentang praktek pengelolaan 

makanan diperoleh sebanyak 20% sikap negatif dengan praktek pengelolaan makanan sesuai 

standar, sedangkan diantara sikap positif ada 100% dengan praktek pengelolaan makanan 

sesuai standar. 

Sesuai hasil penelitian Meikawati terdapat hubungan antara sikap dengan praktek 

hygiene dan sanitasi makanan di Unit Instalasi Gizi RSJ Dr Amino Gondohutomo Semarang 

2008 dengan p value 0,017.4 

 

SIMPULAN 

Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dan sikap responden dengan praktek 

pengelolaan makanandi Instalasi Gizi RSUD CideresKabupaten Majalengka bulan Maret 

2014 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada  Instalasi Gizi RSUD Cideres Kabupaten 

Majalengka Perlu adanya dukungan dari pihak RS untuk mengikuti seminar, pelatihan 

pengelolaan makanan dan peningkatan strata pendidikan untuk pengembangan sumber daya 

manusia. 
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PENATALAKSANAAN PENYAKIT INFEKSI SALURAN 

PERNAFASAN AKUT PADA BALITA DENGAN PENDEKATAN 

MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS) 

 

Muslimin* 

 

ABSTRAK 

Tingginya angka kesakitan penyakit ISPA di Puskesmas Kedawung Kabupaten Cirebon dan  mengalami 

kenaikan yaitu 32% pada tahun 2008 dan 36,5% pada tahun 2009, rendahnya cakupan penemuan kasus 

pneumonia dan terdapatnya 3 kematian balita akibat infeksi sistem pernafasan padahal Puskesmas Kedawung 

Kabupaten Cirebon sudah menerapkan pendekatan  MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) sejak  tahun  

2002. Penelitian ini bertujuan  mendapatkan gambaran tentang penatalaksanaan penyakit ISPA pada balita 

dengan pendekatan MTBS di Puskesmas Kedawung Kabupaten Cirebon tahun 2013. Metode penelitian deskripsi 

dengan menggunakan  instrumen penelitian lembar pengamatan  daftar tilik. Jumlah sampel adalah 65 kegiatan 

penatalaksanaan penyakit ISPA pada balita yang dilakukan oleh 5 orang petugas yang bertugas di ruang MTBS 

Puskesmas Kedawung Kabupaten Cirebon. Teknik pengambilan sampel dengan  accidental sampling. Hasil 

penelitian  ini didapatkan bahwa penatalaksanaan  penyakit ISPA pada balita dengan pendekatan MTBS di 

Puskesmas Kedawung Kabupaten Cirebon  tahun 2014 kurang baik. Dimana masing-masing sub variabel 

didapatkan hasil sebagai berikut : menilai penyakit ISPA pada balita 69,2% baik dan 30,8% kurang baik; 

mengklasifikasikan penyakit ISPA pada balita 46,2% baik dan 53,8%  kurang baik; menentukan  tindakan 98,5% 

baik dan 1,5% kurang baik;memberikan pengobatan  56,9% baik dan 43,1% kurang baik; konseling  terhadap  

ibu  96,7% baik dan 3,3% kurang baik; sedangkan untuk tindak lanjut kasus hanya 5 kasus dari 15 kasus yang 

seharusnya datang dengan hasil 40% baik dan 60% kurang baik.  

Kata Kunci : Menilai, Mengklasifikasi, Tindakan, Mengobati, Konseling 

ABSTRACT 

The high rates of respiratory disease in hospital morbidity and Bradford is increased 32 % in 2008 and 36.5 % in 

2009, the low coverage of the discovery of three cases of pneumonia and the presence of infant mortality due to 

respiratory system infections when Bradford hospitals already implementing IMCI approach ( Integrated 

Management Childhood Illness ) since 2002 . This study aims to gain an overview of the management of 

respiratory disease in young children with IMCI approach in Kedawung Hospital District Cirebon  in 2013.This 

research method is the description by using research instruments observation checklist sheet . The number of 

samples is 65 ARI disease management activities undertaken by toddlers 5 officers who served in the Bradford 

Hospital IMCI .Sampling techniques with accidental sampling.The results of this study found that the 

management of respiratory disease in young children with IMCI approach in 2013 Kedawung  Hospital District 

Cirebon unfavorable . Wherein each subvariabel obtained the following results: assessing respiratory disease in 

young children both 69.2% and 30.8 % unfavorable ; classify respiratory disease in infants 46.2% good and 

53.8% unfavorable ; decisive action 98 , both 5% and 1.5% unfavorable ; provide better treatment 56.9% and 

43.1% unfavorable ; counseling for both mothers and 96.7%,  3.3% unfavorable, while to follow up the case only 

5 cases of the 15 cases that were supposed to come with 40% good results and 60% poor.  

Keywords    : Assess , Classify , Action, Treat , Counseling  
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PENDAHULUAN 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan penyebab utama kesakitan dan 

kematian pada bayi dan anak di Negara berkembang termasuk Indonesia.Setiap tahun dari 15 

juta kematian yang diperkirakan terjadi di kalangan usia di bawah lima tahun (balita) kira-kira 

4 juta kematian atau 26,6 % disebabkan oleh penyakit ISPA terutama Pneumonia.1  

Penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) juga merupakan salah satu penyebab 

utama kunjungan pasien di sarana kesehatan.1Penyakit ISPA mengganggu pertumbuhan dan 

perkembangan anak balita karena kejadian penyakit ini pada seorang anak balita dalam 

setahun bisa 3 kali sehingga akan menghambat kualitas sumber daya manusia Indonesia yang 

baik dimasa yang akan datang. 

Pada tahun 2008 WHO mempublikasikan pola baru tatalaksana penderita ISPA dan pada 

Lokakarya Nasional III tahun 2007 di Cimacan telah dibahas tatalaksana penderita ISPA pola 

baru ini. Dalam lokakarya ini disepakati untuk menerapkannya di Indonesia setelah di 

adaptasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat maka sejak tahun 2007 pemberantasan 

penyakit ISPA menitik beratkan atau memfokuskan kegiatan pada penanggulangan  

pneumonia balita dengan klasifikasi penyakit ISPA non pneumonia, pneumonia dan 

pneumonia  berat.1 

Kejadian ISPA dan  pneumonia di Indonesia pada balita diperkirakan antara 40%-60% 

untuk ISPA dan 10%-20% untuk pneumonia pertahun. Secara teoritis diperkirakan bahwa 

10% dari penderita  pneumonia akan meninggal bila tidak di beri pengobatan dan perawatan 

baik oleh tenaga kesehatan ataupun oleh keluarga terutama ibu.2 

Tingginya angka kematian balita akibat pneumonia maka WHO dan Unicef 

mengembangkan suatu strategi yang disebut Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) yang 

merupakan  upaya kuratif sekaligus upaya promotif dan preventif. MTBS dirancang untuk 

memadukan pendekatan 6 penyakit utama yaitu Pneumonia, Diare, Malaria, Demam Berdarah  

Dengue, Campak, Penyakit Telinga serta malnutrisi dan anemia pada balitadengan 

menggunakan algoritma untuk mengklasifikasikan balita sakit yang prinsipnya memperbaiki 

kualitas pelayanan kesehatan pada balita sakit secara menyeluruh tidak terpisah-pisah antara 

satu gejaladengan gejala yang lain.2  

Pendekatan  MTBS ini telah dilakukan di Kabupaten Donggala dimulai tahun  2009 

dengan ujicoba 4 puskesmas yang hasilnya dapat meningkatkan cakupan penemuan kasus 

pneumonia dari 69 % pada tahun 2008 menjadi 86 % pad atahun 2009 dan 100,9 % pada 

tahun 2010. Namun keberhasilan puskesmas dalam pendekatan MTBS belum dapat dievaluasi 

di tingkat pelaksanaan baikterhadap masalah petugas dan pasien pada tatalaksana standar.1 

 Salah satu upaya dinas kesehatan untuk keberhasilan pemberantasan penyakit ISPA pada 

balita adalah meningkatkan kualitas tatalaksana penderita ISPA  dengan cara meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan perilaku tenaga kesehatan baikdokter, perawat ataupun bidan dalam 

penatalaksanaan ISPA padabalita yang terintegrasi dalam kegiatan MTBS (Manajemen 

Terpadu Balita Sakit) yang merupakan suatu pendekatan keterpaduan dalam memberikan 

pelayanan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, perawatan dan pengobatan penyakit 

dalam menangani balita yang sakit serta konseling atau pendidikan kesehatan.2  

Pemberikan konseling/pendidikan kesehatan meliputi kegiatan petugas kesehatan dalam 

menjelaskan: tanda bahaya umum, kapan ibu harus kembali membawa balitanya, cara 

menjaga kesehatan/pencegahan penyakit, cara/anjuran pemberian makan balita  serta 

memberikan pelayanan tindak lanjut. Tindak  lanjut pada kasus lama meliputi kegiatan 

petugas kesehatan dalam menilai ulang kondisi balita yang menderita penyakit ISPA yang  

telah diberi pengobatan dan perlu tidaknya penggantian antibiotik.2 
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Penanganan  penyakit ISPA pada balita yang terintegrasi dalam kegiatan MTBS telah 

dibuat prosedur  tetap untuk melakukan penilaian dan  pengklasifikasian  penyakit batuk atau 

kesukaran bernapas, pengobatan dan perawatannya serta cara pendidikan kesehatan pada ibu 

atau pengantarnya.3 

Grafik angka kesakitan  pneumonia dalam periode 3 tahun terakhir di  tidak menunjukan 

perubahan. Tetapi jika dibandingkan  dengan target nasional yang diharapkan (10/100 balita) 

ternyata angka kesakitan pneumonia di  masih tinggi (15/100 balita).4Sedangkan di 

Puskesmas Kedawung sebagai salah satupuskesmas yang berada di wilayah  yang 

melaksanakan MTBS dengan jumlah balita tahun 2010 sebanyak 4722, tahun 2011 sebanyak 

4657,  kunjungan balita dengan kasus terbanyak adalah penyakit ISPA.4 Kasus penyakit ISPA 

pada balita dalam  2 tahun terakhir mengalami kenaikan dari 32 % pada tahun 2009 menjadi  

36,6 % pada  tahun  2010 begitu pula dengan kasus pneumonia dari  3,1 % pada tahun 2009 

menjadi  4,2 %  pada  tahun  2010. 4Angka kesakitan penyakit pneumonia mengalami 

kenaikan tetapi kalau dibandingkan dengan target penemuan kasus (10%) masih jauh dibawah 

target yang diharapkan padahal angka kesakitan ISPA tinggi.4 

Berdasarkan hasil  studi pendahuluan pada bulan Januari 2014 didapatkan data 10 balita 

yang menderita batuk  dan  7 balita  kesukaran bernapas mendapatkan pelayanan dengan 

pendekatan MTBS di ruang anak dengan baik,3 balita  dalam  pelaksanaannya masih 

ditemukan penanganan yang belum sesuai dengan prosedur tetap MTBS seperti dalam 

memeriksa atau menghitung pernapasan tidak 1 menit penuh, dalam  menentukan tindakan 

untuk memberikan pengobatan/perawatan selalu menggunakan antibiotik, ketika memberikan 

konseling/pendidikan  kesehatan pada ibu atau pengantar terlalu cepat, ibu/pengantar tidak 

diberi  kartu nasihat ibu, pencatatan dan pelaporan  yang belum rapih sehingga dalam 

memberikan tindak lanjut tidak dilakukan penggantian antibiotik. Dan dari wawancara dengan 

6 orang ibu pengantar balita yang sakit batuk dan kesukaran bernapas yang berobat ke 

Puskesmas Kedawung Kabupaten Cirebon , pengantar/ibu-ibu balita tersebut tidak dapat 

menyebutkan tentang tanda bahaya umum, kapan ibu harus segera kembali membawa 

anaknya ke sarana tenaga kesehatan.  
 

METODE PENELITIAN 

Pada  penelitian  ini  menggunakan metode deskriptif  kuantitatif  untuk mendapatkan 

suatu gambaran yang jelas  mengenai  penatalaksanaan penyakit ISPA pada balita dengan 

pendekatan MTBS yang dilakukan di Puskesmas Kedawung  Kabupaten Cirebon . 

Populasi dalam penelitian ini adalah hasil penatalaksanaan anak balita yang menderita 

ISPA yang berobat ke Puskesmas Kedawung Kabupaten Cirebon  pada bulan Desember   

2013 berjumlah 141 responden. Sampel yang diambil pada penelitian ini dengan cara 

accidental sampling dari kegiatan penatalaksanaan penyakit ISPA pada balita dengan 

pendekatan MTBS yang dilakukan di Ruang Anak Puskesmas Kedawung Kabupaten Cirebon   

yang  di lakukan pada bulan Maret  2013 . 

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan/observasi langsung nonpartisipatif 

dan studi dokumentasi terhadap penatalaksanaan penyakit ISPA pada balita dengan 

pendekatan MTBS yang dilakukan di Puskesmas Kedawung  Kabupaten Cirebon . Dalam 

melakukan pengamatan ini peneliti tidak terlibat langsung dalam  kegiatan. Dalam studi 

dokumentasi peneliti mengamati atau melihat catatan yang telah dibuat oleh petugas di lembar 

tata laksana balita sakit. 

Pengamatan dilakukan pada semua balita yang mendapatkan penatalaksanaan MTBS di 

ruang MTBS (Balai Pengobatan Anak). 
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HASIL PENELITIAN  

Penilaian Penyakit ISPA pada Balita  

Diagram 1. Kegiatan Menilai Penyakit ISPA  pada Balita   

Baik
69.2%

Kurang baik
30.8%

 

Berdasarkan standar dari Depkes  RI maka pelaksanaan kegiatan menilaipenyakit 

ISPA padabalita yang dilakukan di PuskesmasKedawungKabupaten Cirebon masih kurang 

baik. 

 

Mengklasifikasikan Penyakit ISPA pada Balita 
 

Diagram 2. Kegiatan Mengklasifikasikan Penyakit ISPA pada Balita  
 

Baik

46.2%

Kurang baik

53.8%

 

Berdasarkan standar dari Depkes RI maka pelaksanaan kegiatan mengklasifikasikan 

penyakit ISPA pada balita yang dilakukan di Puskesmas Kedawung  Kabupaten Cirebon   

masih kurang baik. 

Menentukan Tindakan pada Balita yang Menderita ISPA 

Diagram 3. Kegiatan Menentukan Tindakan pada Balita dengan ISPA 

                                              

 

Baik

98.5%

Kurang baik

1.5%

 

Berdasarkan  standar dari Depkes RI maka pelaksanaan  kegiatan  menentukan 

tindakan pada balita dengan ISPA yang dilakukan oleh perawat di Puskesmas Kedawung  

Kabupaten Cirebon   sudah baik. 

n = 65 

n = 65 

n = 65 
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Baik; 60%

Kurang baik 

; 40%

Mengobati Balita yang Menderita Penyakit ISPA 

Diagram 4. Kegiatan Mengobati Balita yang Menderita ISPA   

Baik
56.9%

Kurang 
baik

43.1%

 

Berdasarkan  standar dari Depkes RI maka kegiatan mengobati balita yang menderita 

penyakit batuk dan  kesukaran bernafas /ISPA yang dilakukan di Puskesmas Kedawung 

Kabupaten Cirebon   Tahun  2013  masih kurang baik. 

Konseling pada Ibu Balita 

Diagram 5. Kegiatan Konseling pada Ibu    
 

Baik

3.1%

Kurang 

baik

96.9%
 

Berdasarkan standar Depkes RI maka kegiatan konseling pada ibu yang dilakukan di 

Puskesmas Kedawung Kabupaten Cirebon   Tahun  2013  masih kurang baik. 

Tindak Lanjut pada Kasus Lama (Kunjungan Ulang) 

Diagram 6. Kegiatan tindak Lanjut yang Dilakukan   

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan skore perhitungan yang dilakukan pada 5 kegiatan tindak lanjut pada 

kasus kunjungan ulang dari yang seharusnya 15 kegiatan tindak lanjut didapatkan hasil 

sebagian besar kegiatan kurang baik (40 %) 

 

 

n = 65 

      n = 65 
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PEMBAHASAN   

Penyakit ISPA pada Balita 

Hasil penelitian terhadap kegiatan perawat dalam menilai penyakit ISPA pada balita yang 

dilakukan di Puskesmas Kedawung  Kabupaten Cirebon   didapatkan hasil bahwa kegiatan 

menilai penyakit ISPA pada balita 30,8% kurang baik dan 69,2% baik, angka ini menurut 

standar Depkes berarti menggambarkan pelaksanaan menilai penyakit ISPA kurang baik. 

Pada kegiatan menilai penyakit ISPA pada balita ini ada 7 aspek yang diamati, dari ke 7 aspek 

tersebut 5 aspek sudah baik sedangkan 2 aspek masih kurang baik. Aspek menanyakan dan 

mencatat kesulitan nafas balita dari 65 kegiatan hanya 42 (64,6%) yang melakukan sedangkan 

23 (35,4%) tidak melakukan. Hal ini terjadi karena petugas menganggap bahwa cukup dengan 

melihat saja kondisi anak sehingga tidak menanyakan pada ibu balita. Pada aspek 

menanyakan dan mencatat kesulitan minum juga didapatkan hasil dilakukan 35 (53,8%) dan 

30 (46,2%) tidak dilakukan. Hal ini mungkin dikarenakan petugas pada saat pemeriksaan 

melihat anak tersebut sedang menyusu. Untuk aspek yang lain sudah dilakukan > 80% berarti 

sudah baik. 

Menurut Depkes RI untuk memberantas, mencegah meningkatnya angka kesakitan atau 

angka kematian balita yang disebabkan oleh infeksi sistem pernafasan salah satu upayanya 

adalah dengan mendeteksi secara dini penyakit ISPA. Jika kegiatan menilai masih kurang 

baik maka akan mengakibatkan kurang baik dalam mengklasifikasikan jenis penyakit ISPA 

yang diderita oleh balita.1 

Petugas kesehatan dalam melakukan kegiatan penilaian ini harus memiliki kemampuan 

untuk berkomunikasi dengan ibu balita guna menggali data yang diperlukan untuk menilai 

penyakit ISPA pada balita. 

 

Mengklasifikasikan Penyakit ISPA pada Balita 

Hasil yang didapatkan tentang kegiatan mengklasifikasikan penyakit ISPA adalah 

53,8% masih kurang baik dan 46,1% baik. Angka ini menurut standar Depkes berarti 

menggambarkan pelaksanaan mengklasifikasikan penyakit ISPA kurang baik.  

Aspek yang diteliti pada kegiatan mengklasifikasikan penyakit ISPA pada balita aspek 

menghitung frekuensi nafas dalam 1 menit banyak tidak dilakukan, 36 (55,3%) tidak 

dilakukan padahal tersedia soundtimer. Hal ini dikarenakan perawat menganggap sudah dapat 

mengetahui sesak nafas atau tidak dari inspeksi saja. Juga pada aspek mencatat 

pengklasifikasian sesuai hasil pemeriksaan banyak tidak dilakukan yaitu 36 (44,6%). Hal ini 

dikarenakan petugas tersebut tidak melakukan perhitungan terhadap frekuensi nafas balita 

selama 1 menit. Sedangkan untuk 2 aspek yang lain sudah baik dilakukan petugas. 

Petugas kesehatan dalam mengklasifikasikan penyakit ISPA pada balita harus 

melakukannya dengan cermat dan teliti juga diperlukan kesabaran serta harus berpedoman 

pada prosedur tetap bagan MTBS.2,3 

Pengklasifikasian penyakit ISPA pada balita yang kurang baik akan dapat 

membingungkan petugas kesehatan itu sendiri dalam menentukan tindakan apakah 

pengobatan dengan antibiotik atau pengobatan tanpa antibiotik. 

Menentukan Tindakan pada Balita yang Menderita Penyakit ISPA 
Hasil yang didapatkan tentang kegiatan menentukan tindakan pada balita yang menderita 

ISPA adalah sudah baik (98,5%). Petugas sudah bisa menentukan apakah balita tersebut 

dirujuk ke rumah sakit atau cukup diobati di puskesmas saja. Rujukan yang cepat dan tepat 

dapat mencegah kefatalan penyakit bahkan kematian. 
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Tindakan dalam menentukan balita dirujuk ke rumah sakit atau tidak, seorang tenaga 

kesehatan harus paham dan tahu tentang tanda-tanda bahaya umum pada anak balita sakit dan 

pneumonia berat serta harus mempunyai kemampuan untuk meyakinkan pada ibu bahwa 

anaknya harus segera mendapatkan pertolongan di sarana kesehatan yang fasilitasnya lebih 

lengkap. 

 

Memberikan Pengobatan pada Balita yang Menderita Penyakit ISPA 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan mengobati balita 

dengan penyakit ISPA adalah 43,1% kurang baik dan 56,9% baik. Angka ini menurut standar 

Depkes menggambarkan pelaksanaan pengobatan penyakit ISPA balita kurang baik. Dalam 

memberikan pengobatan petugas kesehatan harus mengikuti prosedur tetap untuk pengobatan, 

baik jenis antibiotik, dosisnya dan lamanya.  

Petugas kesehatan Puskesmas Kedawung  Kabupaten Cirebon   sebanyak 60 % masih 

saja memberikan antibiotik  pada kasus yang seharusnya tidak mendapatkan antibiotik dan 

kurang menganjurkan untuk menggunakan obat batuk tradisional yang aman untuk balita pada 

ibu. Hal ini mungkin dikarenakan pengklasifikasian yang kurang baik sehingga petugas 

langsung saja memberikan antibiotik, petugas juga tidak memikirkan akibat dari penggunaan 

antibiotik yang tidak sesuai /berlebihan. Disamping itu juga ibu balita sudah terlalu biasa 

menggunakan antibiotik untuk anaknya sehingga punya anggapan jika tidak memakai 

antibiotik maka anaknya tidak akan sembuh. 

Kewenangan memberikan pengobatan termasuk pemberian antibiotika petugas di balai 

pengobatan oleh petugas yang bukan dokter karena adanya pendelegasian kewenangan oleh 

dokter  kepada petugas. Padahal pemberian antibiotik yang tidak tepat pada balita maka 

dikhawatirkan anak akan mengalami resistensi terhadap antibiotika tersebut. Hasil Penelitian 

Ary Yunanto tahun 2001 diketahui resistensi bakteri penyebab pneumonia anak tertinggi 

adalah terhadap ampisilin (50%), streptomisin + penisilin (39,7%) dan kotrimoksazol 

(14,1%).19 Juga akan membuat hal yang sia-sia karena walaupun tanpa antibiotika balita 

tersebut akan sembuh dengan sendirinya asalkan istirahat dan asupan gizi yang seimbang/ 

baik, cukup mendapatkan obat-obat simptomatis yang aman saja.5 

 

Konseling pada Ibu 

Hasil penelitian didapatkan bahwa kegiatan konseling yang dilakukan petugas adalah 

96,9% kurang baik dan 3,1% baik. Angka ini menggambarkan pelaksanaan konseling kurang 

baik. Petugas hanya menginformasikan sedikit dari yang seharusnya disampaikan kepada ibu 

balita. Disamping karena jumlah kunjungan yang banyak juga karena ruang tunggu yang 

kurang luas. Penggunaan kartu nasihat ibu leaflet juga jarang digunakan. Hanya aspek 

menjelaskan tanda bahaya umum dan aspek kapan harus kembali yang sudah baik (>80%) 

sedangkan untuk aspek yang lain mengenai  gizi, perawatan, pencegahan dan pengobatan 

penyakit ISPA masih kurang baik (< 80%). 

Konseling pada ibu ini sangat penting dalam pemberantasan penyakit menular. Dengan 

konseling yang baik diharapkan ibu dapat merawat dan mengenal penyakit batuk dengan 

kesukaran bernafas pada anak balita sehingga ibu dapat melakukan tindakan pencegahan dan 

tidak terlambat membawa anak balitanya yang sakit ke sarana kesehatan / tenaga kesehatan 

untuk berobat sehingga kematian atau bertambah parahnya balita dapat dihindari juga akan 

mengurangi resiko penularan pada balita lain.2 

Hasil penelitian Haman Hadi pada tahun 2001 di Kabupaten Kebumen menyimpulkan 

bahwa konseling gizi mempunyai pengaruh positif terhadap status gizi balita penderita ISPA 

sehingga dapat mempercepat proses penyembuhannya. Hal ini sesuai dengan penelitian di 
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Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan oleh Dina Angelika pada tahun 2003 yang 

menyimpulkan bahwa pemberian modisco (Modified Disco 150) pada balita yang menderita 

penyakit ISPA dapat mempercepat kesembuhannya.6 

 

Tindak Lanjut 

Pada penelitian ini kegiatan tindak lanjut di puskesmas tidak dapat diidentifikasi secara 

utuh karena dari 15 kasus yang diharuskan kunjungan ulang hanya 5 kasus yang datang 

selebihnya tidak  datang. Dari kelima kasus tersebut sudah dilakukan tindak lanjut dengan 

baik (>80 %). Penilaian ulang dilakukan dan pemberian antibiotik sudah sesuai dengan 

standar pengobatan. 

Menurut Depkes jika balita sakit yang seharusnya melakukan kunjungan ulang tetapi 

tidak datang maka harus dilakukan kunjungan rumah untuk mengetahui hasil pengobatan dan 

perkembangan kondisi balita. Di Puskesmas Kedawung  Kabupaten Cirebon   kunjungan 

rumah tidak dilakukan sehingga hasil pengobatan dan kondisi balita tidak diketahui. Hal ini 

mungkin karena kurang kerja sama lintas program terutama PHN Perkesmas. Disamping itu 

juga adanya kendala dalam sarana dan biaya transportasi yang terlalu rumit untuk 

penggantiannya, juga bedanya rencana kerja yang terjadwal dari petugas. 

SIMPULAN 

1. Kegiatan penilaian penyakit ISPA pada balita yang dilakukan di Puskesmas Kedawung  

Kabupaten Cirebon   tahun  2013  didapatkan hasil kurang baik 

2. Kegiatan mengklasifikasikan penyakit ISPA pada balita yang dilakukan di Puskesmas 

Kedawung  Kabupaten Cirebon   tahun  2013   didapatkan hasil kurang baik 

3. Kegiatan untuk menentukan tindakan yang harus dilaksanakan pada balita yang menderita 

penyakit ISPA di Puskesmas Kedawung  Kabupaten Cirebon   tahun  2013  sudah baik 

4. Kegiatan mengobati balita yang menderita penyakit ISPA yang dilakukan di Puskesmas 

Kedawung  Kabupaten Cirebon   tahun  2013  didapatkan hasil kurang baik. 

5. Kegiatan memberikan konseling pada ibu balita / pengantar yang dilakukan di Puskesmas 

Kedawung  Kabupaten Cirebon   tahun  2013   didapatkan hasil kurang baik. 

6. Kegiatan memberikan tindak lanjut pada kasus yang harus datang / melakukan kunjungan 

ulang tetapi tidak datang, tidak dilakukan kunjungan rumah berarti tindak lanjut yang 

diberikan oleh petugas kesehatan di Puskesmas Kedawung  Kabupaten Cirebon   tahun  

2013  masih kurang.  

 

SARAN 

Hasil kegiatan penatalaksanaan penyakit ISPA pada balita dengan pendekatan MTBS di 

Puskesmas Kedawung  Kabupaten Cirebon   masih kurang baik maka dengan segala 

keterbatasan dan kekurangannya peneliti memberi saran sebagai berikut : 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini agar dapat di jadikan bahan masukan dalam kebijakan program 

dan bahan ajar bagi mahasiswa 

2. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai referensi dalam penelitian lanjutan 

sehingga di harapkan hasil penelitian pada bidang yang sama dapat lebih baik 

hasilnya. 

3. Bagi Puskesmas Kedawung  
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1) Menambah jumlah petugas yang sudah dilatih MTBS untuk bertugas di ruang 

MTBS. 

2) Meningkatkan koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten untuk  pemenuhan 

sarana MTBS dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan MTBS. 

3) Perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan MTBS 

oleh Kepala Puskesmas. 

4) Memperluas ruangan MTBS. 

5) Mempermudah penggantian biaya kunjungan rumah. 

4.  Bagi Petugas Kesehatan 

1) Jangan terlalu yakin dengan penglihatan tetapi harus dilakukan konfirmasi dan 

validasi data. 

2) Harus memikirkan efek samping dari pemberian antibiotika yang tidak perlu pada 

balita. 

3) Mau meningkatkan kegiatan sesuai standar/bagan MTBS yang ada. 

4) Meningkatkan kerjasama lintas program dan membuat jadwal rencana kerja harian. 
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HUBUNGAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK PADA PEMASANGAN 

INFUS DENGAN KEPUASAN PASIEN  
 

 

Irawati*, Endang Subandi**, Asiah*** 
 

 

 

 
ABSTRAK 

Komunikasi perawat dengan klien di beberapa pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit hanya berfokus pada 

tugas, sehingga gagal menyediakan perawatan informasi. penelitian tentang hubungan komunikasi terapeutik 

pada pemasangan infus dengan kepuasan pasien di Ruang UGD Rumah Sakit Tentara Ciremai Kota Cirebon 

tahun 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan komunikasi terapeutik pada pemasangan infus 

dengan kepuasan pasien di Ruang UGD Rumah Sakit Tentara Ciremai Kota Cirebon. Jenis penelitian 

menggunakan deskriptif korelasi. seluruh  yang di infus di Ruang UGD Rumah Sakit Tentara Ciremai Kota 

Cirebon pada bulan April  2013. Teknik sampel dilakukan dengan menggunakan rumus minimal sample size 

kemudian pengambilan sampel dilakukan secara random, berjumlah sampel 78 orang. Instrumen penelitian 

menggunakan kuesioner, sebelum digunakan terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Teknik 

analisa data terdiri dari analisa univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukan bahwa gambaran pelaksanaan 

komunikasi terapeutik berada kategori cukup berjumlah 33 orang (42,3%). Gambaran kepuasan pasien berada 

pada kategori Puas berjumlah 40 orang (51,3%). Ada hubungan pelaksanaan komunikasi terapeutik pada 

pemasangan infus dengan kepuasan pasien di Ruang UGD Rumah Sakit Tentara Ciremai Kota Cirebon tahun 

2013 dengan χ2
hitung (18,545)>χ2

tabel (12,6) dan ρ value = 0,005(ρ<0,050).  

Kata Kunci  : komunikasi terapeutik, kepuasan, pemasangan infus 

 
ABSTRACT 
Nurse communications with the patient in several health services especially in hospital are just focusing in their 

job descriptions; it makes informational incompleteness care to be provided. This research is study about the 

relationship between the therapeutic communications of infusion installation with the patient satisfaction in 

emergency room of RST Ciremai Cirebon in 2013. The purpose of this research is to know about the relationship 

between the therapeutic communications of infusion installation with the patient satisfaction in emergency room 

of RST Ciremai Cirebon This research using descriptive correlation analytic method from all the patients in the 

emergency room of RST Ciremai Cirebon who had infusion installation, within April 2013. Sampling technique 

taken by minimizes sampling size and randomly taken, total samples are 78 persons. Questioners were used as a 

research instrument, which has passed validity and reliability test before. Univariate and bivariate data analysis 

were used as a data analytic technique. From this research comes a results that the implementation of therapeutic 

communications is in “enough” level for 33 person or 42.3% and in “satisfied” level for 40 persons or 51.3%. 

There are found relationship between the implementation of therapeutic communication in infusion installation 

with the patient satisfaction in emergency room of RST Ciremai Cirebon in 2013 with χ2count (18,545)>χ2tabel 

(12,6) and ρ value = 0,005(ρ<0,050).  

Keyword  : therapeutic communication, satisfaction, infusion installation  
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PENDAHULUAN 

Rumah sakit merupakan tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan menyeluruh yang 

dipadukan dengan penggunaan teknologi kedokteran  dan keperawatan terkini sehingga 

rumah sakit merupakan tempat tumpuan harapan manusia untuk dapat hidup sehat.1Dalam 

upaya memenuhi harapan pasien maka rumah sakit harus menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan yang bermutu.  

Pengukuran tingkat kepuasan sangat penting dilakukan oleh suatu pelayanan yang 

bergerak dalam bidang jasa termasuk pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit. Dengan 

melakukan pengukuran tingkat kepuasan pasien, maka dapat diketahui sejauh mana dimensi-

dimensi mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dapat memenuhi harapan pasien.2  

Enam hal yang mempengaruhi kepuasan pasien meliputi: ketepatan waktu, komunikasi 

terapeutik, keyakinan, kompetensi tekhnis, keterjangkauan, dan hubungan interpersonal. 

Hubungan interpersonal yang ada merupakan hubungan antara perawat dengan pasien yang 

berfokus pada aspek psikososial dan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan. 

Komunikasi merupakan sumber terapeutik yang utama, sehingga komunikasi perawat dapat 

membantu memahami masalah dan mengidentifikasi masalah pasien.2  

Komunikasi yang jelas dan tepat penting untuk memberikan asuhan keperawatan yang 

efektif merupakan tantangan yang unik dalam bidang perawatan kesehatan. Banyak tantangan 

dalam memberikan perawatan untuk pasien, adanya ragam budaya dan bahasa juga menjadi 

tantangan dalam bekerja dengan pasien. Komunikasi yang jelas mengenai perawatan dan 

informasi pasien sama pentingnya. Termasuk kemampuan dalam bentuk interaksi verbal 

dengan rekan kerja, catatan tertulis, atau publikasi dalam jurnal profesional.1 

Komunikasi terapeutik berbeda dengan komunikasi sosial, yaitu pada komunikasi 

terapeutik selalu ada tujuan atau arah yang spesifik untuk komunikasi; oleh karena itu, 

komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang terencana. Komunikasi paling terapeutik 

berlangsung ketika pasien dan perawat keduanya menunjukkan sikap hormat akan 

individualitas dan harga diri.2 

Perawat dituntut untuk melakukan komunikasi terapeutik dalam melakukan tindakan 

keperawatan agar pasien atau keluarganya mengtahui tindakan apa yang akan dilakukan pada 

pasien dengan cara perawat harus memperkenalkan diri, menjelaskan tindakan yang akan 

dilakukan, membuat kontrak waktu untuk melakukan tindakan keperawatan selanjutnya. 

Kehadiran atau sikap benar-benar ada untuk pasien adalah bagian dari komunikasi terapeutik. 

Perawat tidak boleh terlihat bingung; sebaliknya, pasien harus merasa bahwa dia merupakan 

fokus utama perawat selama interaksi. Agar perawat dapat berperan aktif dan terapeutik, 

perawat harus menganalisa dirinya yang meliputi kesadaran diri, klarifikasi nilai, perasaan 

dan mampu menjadi model yang bertanggung jawab. Seluruh perilaku dan pesan yang 

disampaikan perawat hendaknya bertujuan terapeutik untuk pasien. Analisa hubungan intim 

yang terapeutik perlu dilakukan untuk evaluasi perkembangan hubungan dan menentukan 

teknik dan ketrampilan yang tepat dalam setiap tahap untuk mengatasi masalah pasien.2 

Pada saat melakukan tindakan keperawatan terhadap pasien tanpa mendapat penjelasan 

terlebih dahulu, maka upaya penyembuhan akan kurang berhasil. Hal ini dapat terjadi jika 

perawat tidak mengetahui pendapat pasien atau pasien menyembunyikan perasaannya. Karena 

pemberian informasi merupakan usaha perawat yang berdampak terhadap masalah psikologis 

pasien, maka masalah kesehatan diharapkan tidak terjadi, dengan memberikan informasi yang 

jelas akan memberikan mental dan prilaku yang lebih baik kepada pasien untuk menghadapi 

berbagai hal yang ada seperti pada saat pasien di berikan infus, karena pemberian infus 

merupakan pilihan dan alternative yang kurang di minati oleh pasien.2 
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Pemasangan infus merupakan teknik yang mencakup penusukan vena melalui jarum yang 

di sambungkan. Pemberian cairan infus merupakan salah satu tindakan keperawatan yang 

sangat sulit dan tidak jarang pasien menolak dan meronta saat akan dilakukan pemasangan 

infus meskipun frekuensi kejadiannya sangat kecil. Kondisi ini dapat diatasi dengan cara 

melakukan komunikasi yang bersifat terapeutik untuk menjelaskan manfaat dari tindakan 

pemasangan infus terhadap pasien sehingga pasien mengetahui.2 

Pasien akan merasa puas apabila ada persamaan antara harapan dan kenyataan pelayanan 

kesehatan yang diperoleh. Kepuasaan pengguna pelayanan kesehatan mempunyai kaitan yang 

erat dengan hasil pelayanan kesehatan, baik secara medis maupun non medis seperti 

kepatuhan terhadap pengobatan, pemahaman terhadap informasi medis dan kelangsungan 

perawatan. Kepuasan pasien akan terpenuhi jika komunikasi berjalan dengan baik dimana 

pasien merasa puas dengan penjelasan petugas keperawatan.3 

Permasalahan komunikasi yang dihadapi dewasa ini bahwa komunikasi perawat dengan 

pasien di beberapa pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit hanya berfokus pada tugas, 

sehingga gagal menyediakan perawatan informasi.2 Teknik komunikasi terapeutik yang 

diterapkan perawat terhadap pasien cenderung formal (kaku). Cara perawat membina 

hubungan komunikasi dengan pasien juga kurang harmonis. Tahapan-tahapan komunikasi 

terhadap pasien juga tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Komunikasi perawat – pasien 

hanya berfokus pada tugas bukan berfokus kepada pasien yang akibatnya akan mengurangi 

kualitas komunikasi untuk mengetahui keadaan pasien secara lengkap.2 

Hasil pelaksanaan studi pendahuluan bertempat di ruang UGD, terhadap 7 pasien yang 

menjalani hospitalisasi di Rumah Sakit Tentara Ciremai menyatakan bahwa 4 orang (57%) 

menyatakan bahwa perawat jarang melakukan komunikasi saat melakukan tindakan 

perawatan, 2 orang (29%) menyatakan  saat ditanya tentang keadaan pasien perawat 

menjawab dengan singkat dan 1 orang (14%) menyakatan perawat hanya berkomunikasi jika 

ditanya pasien. Pada umumnya perawat hanya melakukan percakapan singkat untuk 

memohon ijin bahwa pasien akan dipassang infus dengan percakapan sebagai berikut: 

“Permisi Pak/Bu, dipasang infus dulu”, tanpa memberitahukan apa tujuan, manfaat, dan 

prosedur apa saja yang akan dilakukan. Pasien hanya diam saja karena tidak mengerti dan 

tidak berani menanyakan pada perawat yang akan memasang infus.Kondisi ini dimungkinkan 

karena jumlah pasien yang ditangani dalam jumlah banyak sehingga perawat tidak 

memungkinkan melakukan komunikasi atau bercakap-cakap dalam waktu yang cukup. 

Namun demikian kondisi ini bisa berpengaruh terhadap kepuasan pasien mengenai kualitas 

pelayanan. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Hubungan 

Komunikasi Terapeutik Pada Pemasangan Infus dengan kepuasan pasien di Ruang UGD 

Rumah Sakit Tentara Ciremai Kota Cirebon tahun 2013. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan pada penelitian ini menggunakan penelitian analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien dewasa yang di infus di Ruang UGD 

Rumah Sakit Tentara Ciremai Kota Cirebon pada bulan April   2013 berjumlah 408 orang. 

Sedangkan sampel yang diambil sejumlah 78 orang, dengan menggunakan teknik random 

sampling yaitu dengan menggunakan teknik minimial sample size dengan rumus sebagai 

berikut4:
 q . p .  Z 1)-(N  

q . p  . N  . Z
 n 

22

2




d
 

Keterangan :  

n  = Besar sampel minimal  
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N  = Jumlah populasi  

Z  = Standard Deviasi normal 1.96  

d  = Derajat ketepatan yang digunakan 90 % atau 0,1  

p  = Proporsi target populasi 50 % atau 0,5  

q  = Proporsi tanpa atribut p-1 = 0,5  

Alat pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, sedangkan analisa yang digunakan 

adalah analisa univariat dan bivariat. 

Analisa univariat pada penelitian ini menggunakan skala persentase dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

 
Keterangan : 

P  = Persentase  

f  = Frekuensi jawaban  

N  = Jumlah responden.5 

 

Pada Analisa Bivariat menggunakan chi square  

 

 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar responden (56,45%) memiliki 

jenis kelamin laki-laki, sebagian besar responden(67,9%) memiliki umur pada >35 tahun, 

sebagian besar responden (47,4%) memiliki pendidikan pada tingkat SMA, persentase 

terbesar (48,7%) responden mempunyai pekerjaan wiraswasta 

 

Pelaksanaan komunikasi terapeutik pada pada pemasangan infus 
Tabel 1 Pelaksanaan komunikasi terapeutik pada pada pemasangan infus  

 

Komunikasi Terapeutik Frekuensi Persentase 

Baik 27 34,6% 

Cukup 33 42,3% 

Kurang 18 23,1% 

Jumlah 78 100 % 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar melakukan pelaksanaan 

komunikasi terapeutik pada kategori cukup berjumlah 33 responden (42,3%). 

 

Kepuasan pasien 
Tabel 2 Distribusi Frekuensi kepuasan pasien  

 

Kepuasan Frekuensi Persentase 

Sangat Puas 11 14,1% 

Puas 40 51,3% 

Kurang Puas 23 29,5% 

Tidak Puas 4 5,1% 

Jumlah 78 100 % 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar memiliki kepuasan pada 

kategori puas berjumlah 40 responden (51,3%). 

 

 

 % 100 X  
N

f
P 
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Hubungan pelaksanaan komunikasi terapeutik pada pemasangan infus  
   Tabel 3  Crosstabs hubungan pelaksanaan komunikasi terapeutik pada pemasangan infus dengan  kepuasan   

pasien  

 

Komunikasi 

Terapeutik 

Kepuasan 
Total 

Jumlah χ2 ρ value 
Sangat Puas  Puas Kurang Puas Tidak 

Puas 

n % N % n % n % n % 

Baik 8 10,3% 17 21,8% 2 2,6% 0 0% 27 34,6% 

18,545 0,005 
Cukup 3 3,8% 14 17,9% 14 17,9% 2 2,6% 33 42,3% 

Kurang 0 0 % 9 11,5% 7 9,0% 2 2,6% 18 23,1% 

T o t a l 11 14,1% 40 51,3% 23 29,5% 4 5,1% 78 100% 

 

Berdasarkan hasil analisa statistik di atas, χ2
hitung (18,545) > χ2

tabel (12,6) dan ρ value = 

0,005 (ρ<0,050), maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan pelaksanaan 

komunikasi terapeutik pada pemasangan infus dengan kepuasan pasien di Ruang UGD 

Rumah Sakit Tentara Ciremai Kota Cirebon tahun 2013. 

 

PEMBAHASAN 

Pelaksanaan komunikasi terapeutik pada pada pemasangan infus  

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 78 responden di ruang UGD Rumah Sakit 

Tentara Ciremai Kota Cirebon tahun 2013 diketahui bahwa sebagian besar responden 

menyatakan pelaksanaan komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh perawat pada kategori 

cukup berjumlah 33 responden (42,3%). Hal ini disebabkan karena perawat yang ada diruang 

UGD Rumah Sakit Tentara Ciremai telah terbiasa melakukan komunikasi terapeutik kepada 

pasien dan sudah menjadi standar operasional prosedur sehingga pada saat melakukan 

tindakan keperawatan selalu didahului dengan komunikasi terapeutik yang baik. 

Komunikasi terapeutik merupakan keterampilan dasar untuk melakukan wawancara dan 

penyuluhan dalam praktek keperawatan. Kegunaan komunikasi terapeutik itu sendiri adalah 

untuk mendorong dan mengajarkan kerja sama antara perawat dan pasien melalui hubungan 

perawat pasien. Dimana proses komunikasi yang baik dapat memberikan pengertian tingkah 

laku pasien dan membantu pasien dalam rangka mengatasi persoalan yang dihadapi.6 

 

Kepuasan pasien  

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 78 responden di ruang UGD Rumah Sakit 

Tentara Ciremai Kota Cirebon tahun 2013 diketahui bahwa berjumlah 40 responden (51,3%) 

yang menyatakan puas pada saat pemasangan infus di Rumah Sakit Tentara Ciremai Kota 

Cirebon, hal ini di sebabkan karena perawat menjelaskan manfaat, tujuan serta dampak 

apabila tidak dilakukan pemasangan infus.  

Kepuasan seseorang (pekerja, pasien atau pelanggan) berarti terpenuhinya kebutuhan 

yang diinginkan yang diperoleh dari pengalaman melakukan sesuatu, pekerjaan, atau 

memperoleh perlakuan tertentu dan memperoleh sesuatu sesuai kebutuhan yang diinginkan.7  

Hasil penelitian ini sesuai juga dengan pendapat Nugroho yang menyatakan bahwa 

kepuasan adalah suatu tingkatan rasa pasien setelah membandingkan kinerja atau hasil yang 

dirasakan dibandingkan dengan harapannya.7 

 

Pelaksanaan komunikasi terapeutik pada pemasangan infus dengan kepuasan Pasien. 
Hasil analisa statistikChi Square diperoleh nilai χ2

hitung (18,545) > χ2
tabel (12,6) dan ρ 

value = 0,005 (ρ<0,050), maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 



 

 

493 

 

pelaksanaan komunikasi terapeutik pada pemasangan infus dengan kepuasan pasien di Ruang 

UGD Rumah Sakit Tentara Ciremai Kota Cirebon tahun 2013.  

Responden yang melakukan komunikasi terapeutik terhadap tindakan infus sejumlah 33 

responden (42,3%) yaitu berkategori cukup, sedangkan responden yang menyatakan puas 

pada saat pemasangan infus di Rumah Sakit Ciremai Kota Cirebon sebanyak 40 responden 

(51,3%). 

Adanya hubungan yang signifikan antara komunikasi terapeutik terhadap tindakan infus 

dengan kepuasan pasien di Ruang IGD Rumah Sakit Ciremai Cirebon, hal tersebut sesuai 

dengan teori yang menyatakan bahwa perawat dituntut untuk melakukan komunikasi 

terapeutik dalam melakukan tindakan keperawatan agar pasien atau keluarganya tahu 

tindakan apa yang akan dilakukan terhadap pasien.6Penerapan komunikasi terapeutik dalam 

pelayanan keperawatan oleh perawat dapat meningkatkan hubungan saling percaya, namun 

penerapan yang tidak efektif dapat mengganggu hubungan yang terapeutik antara pasien dan 

perawat dan akan berdampak pada ketidakpuasan pasien. Kepuasan pasien sangat berkaitan 

erat dengan kemampuan komunikasi atau komunikasi terapeutik yang diterapkan perawat 

dalam berhubungan dengan pasien. Kepuasan pasien itu sendiri adalah hasil penilaian pasien 

berdasarkan perasaanya, terhadap penyelenggaraan pelyanan kesehatan di rumah sakit yang 

telah menjadi bagian dari pengalaman atau yang dirasakan pasien dirumah sakit; atau dapat 

dinyatakan sebagai cara pasien rumah sakit mengevaluasi sampai seberapa besar tingkat 

kualitas pelayanan dari rumah sakit, sehingga dapat menimbulkan tingkat rasa kepuasan.7 

Sehingga pada penelitian ini penulis tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori 

dengan kondisi yang ada dilapangan dimana, sebagian sebasar menyatakan puas terhadap 

pelaksaan komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh petugas kesehatan (perawat dan dokter). 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, makan dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan komunikasi terapeutik pada pada pemasangan infus di Ruang UGD Rumah 

Sakit Tentara Ciremai Kota Cirebon tahun 2013 berada kategori cukup 33 responden 

(42,3%). 

2. Kepuasan pasien di Ruang UGD Rumah Sakit Tentara Ciremai Kota Cirebon tahun 2013 

sebagian besar pada kategori puas 40 responden (51,3%). 

3. Ada hubungan pelaksanaan komunikasi terapeutik pada pemasangan infus dengan 

kepuasan pasien di Ruang UGD Rumah Sakit Tentara Ciremai Kota Cirebon tahun 2013. 

 

SARAN 

1. Bagi Ilmu Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah khasanah keilmuan 

khususnya pada pelaksanaan komunikasi terapeutik antara perawat dengan klien. 

2. Bagi Perawat 

Hasil penelitian ini hendaknya dipraktikan oleh perawat dalam melakukan komunikasi 

terapeutik sehingga kepuasan pasien terhadap pelayanan di Rumah Sakit Ciremai dapat 

meningkat. 

3. Bagi Rumah Sakit  

Pihak rumah sakit hendaknya menganjurkan pelaksanaan komunikasi terapeutik bagi 

perawat saat melakukan tindakan asuhan keperawatan pemasangan infus sehingga 

pelaksanaan komunikasi antara perawat dengan klien dapat berjalan dengan baik.  
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4. Pasien 

 Pasien hendaknya melakukan komunikasi dengan baik agar perawat dapat melakukan 

asuhan keperawatan dengan baik dan maksimal. 

5. Bagi peneliti Lain 

 Dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya, khususnya mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat kepuasan pasien terhadap komunikasi terapeutik oleh 

perawat. 
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HUBUNGAN PERAN SERTA KADER DENGAN CAKUPAN 

KUNJUNGAN PENIMBANGAN BALITA KE POSYANDU 
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ABSTRAK 

 Posyandu merupakan kegiatan oleh dan untuk masyarakat, akan menimbulkan komitmen masyarakat, terutama 

para ibu, dalam menjaga kelestarian hidup serta tumbuh kembang anak.Peran serta atau keikutsertaan kader Pos 

Pelayanan Terpadu melalui berbagai organisasi dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan pembangunan 

kesehatan masyarakat desa harus dapat terorganisir dan terencana dengan tepat dan jelas. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui hubungan peran serta kader dengan cakupan kunjungan penimbangan balita ke 

posyandu di UPT puskesmas plered kabupaten Cirebon tahun 2012. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik 

dengan mengunakan metode pendekatan cross sectional.populasi dalam penelitian ini yaitu semua kader 

posyandu yang ada wilayah kerja UPT Puskesmas Plered Kabupaten Cirebon, sedangkan sampel diambil dari 

kader yang ada di posyandu sebanyak 57 kader dari populasi sebanyak 133 kader, cara pengambilannya 

menggunakan tehnik secara Proposional Random Sampling serta di lakukan uji statistic chi square dengan batas 

kemaknaan α = 0,05. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran serta kader di posyandu yang ada di wilayah 

kerja UPT Puskesmas plered sebesar 77,2 % menyatakan baik dan terdapat hubungan yang bermakna antara 

peran serta kader dengan cakupan kunjungan penimbangan balita ke posyandu di UPT Puskesmas Plered.  
Kata Kunci  :  Peran Serta Kader, Cakupan Kunjungan Penimbangan Balita 

 
ABSTRACT 

IHC is an activity by and for the community, will lead to commitment to the community, especially the mothers, 

in preserving the life and growth and development or participation anak. Actor and Integrated Service Post cadre 

through various organizations in efforts to create and enhance rural health development should be organized and 

planned precisely and clearly. The purpose of this study was to determine the relationship and the role of cadres 

with infants weighing coverage of the visit to the UPT clinic posyandu Plered Cirebon district in 2012. This 

research is descriptive method by using the Analytic cross sectional.populasi approach in this research that all 

existing posyandu working area Plered Cirebon UPT Health Center, while samples taken from the existing cadre 

in posyandu as many as 57 cadres, how to use the technique of extraction is Proportional Random Sampling and 

testing done by chi square statistic with significance limit α = 0.05.  The results showed that the participation of 

cadres in existing posyandu UPT Health Center in the work area by 77.2% Plered good state and there is a 

significant association between the role of the cadre with the coverage of infants weighing visit to Posyandu 

Plered UPT Health Center.  

Keywords    : Participation Kader, Toddler Weighing Coverage Visits 
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PENDAHULUAN 

        Pembangunan dibidang kesehatan ini lebih diarahkan pada upaya dalam menurunkan 

angka kematian bayi, anak balita dan angka kelahiran. Sesuai dengan tujuan pembangunan 

kesehatan yaitu “Meningkatkan kesadaran, kemauan,kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal”.Puskesmas adalah suatu 

organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat 

yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara 

menyeluruh dan terpaku kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan 

pokok.1 

     Secara operasional, ditingkat desa/kelurahan, upaya untuk menurunkan angka kematian 

bayi, balita dan angka kelahiran terutama dilakukan melalui Posyandu.2Posyandu merupakan 

kegiatan oleh dan untuk masyarakat, akan menimbulkan komitmen masyarakat, terutama para 

ibu, dalam menjaga kelestarian hidup serta tumbuh kembang anak. Posyandu juga merupakan 

suatu forum komunikasi, ahli teknologi dan pelayanan kesehatan masyarakat oleh dan untuk 

masyarakat yang mempunyai nilai strategis untuk mengembangkan sumber daya manusia 

sejak dini.1 

     Posyandu tersebar di lebih dari 70.000 desa di indonesia. Pada tahun 2010, diperkirakan 

sekitar 91,3% anak 6-11 bulan dan 74,5% balita di bawa ke posyandu sekurang-kurangnya 

satu kali selama enam bulan terakhir.2Jenis kegiatan posyandu dibagi menjadi 2, meliputi lima 

kegiatan Posyandu atau yang dikenal dengan Panca Krida Posyandu dan Tujuh Kegiatan 

Posyandu atau yang disebut dengan Sapta Krida Posyandu. Lima Kegiatan Posyandu (Panca 

Krida Posyandu) meliputi kesehatan ibu dan anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), 

immunisasi, peningkatan gizi, dan penanggulangan diare, sedangkan Tujuh Kegiatan 

Posyandu (Sapta Krida Posyandu) meliputi Lima Kegiatan Posyandu (Panca Krida Posyandu) 

ditambahkan dengan sanitasi dasar dan penyediaan obat esensial. Salah satu kegiatan 

pningkatan gizi adalah penimbangan.2 

      Supriasa menyatakan cakupan penimbangan (D/S) di posyandu adalah jumlah anak balita 

yang datang ke posyandu dan baru pertama sekali ditimbang pada periode waktu tertentu yang 

dibandingkan dengan jumlah anak balita yang berada di wilayah posyandu periode waktu 

yang sama. Hasil cakupan penimbangan merupakan salah satu alat untuk memantau gizi balita 

yang dapat dimonitor dari berat badan hasil penimbangan yang tercatat di KMS.3 

     Dalam pergerakannya posyandu di motori oleh para kader terpilih di wilayah sendiri yang 

terlatih dan terampil untuk melaksanakan kegiatan rutin di posyandu maupun di luar hari buka 

posyandu.Kader posyandu bertanggung jawab terhadap masyarakat setempat serta pimpinan-

pimpinan yang ditunjuk oleh pusat pelayanan kesehatan. Diharapkan mereka dapat 

melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh para pembimbing dalam jalinan kerjasama dari 

sebuah tim kesehatan.4 

    Peran serta atau keikutsertaan kader Pos Pelayanan Terpadu melalui berbagai organisasi 

dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat desa harus 

dapat terorganisir dan terencana dengan tepat dan jelas. Beberapa hal yang dapat atau perlu 

dipersiapkan oleh kader seharusnya sudah dimengerti dan dipahami sejak awal oleh kader 

posyandu. Karena disadari atau tidak keberadaan posyandu adalah sebuah usaha untuk 

meningkatkan. kesejahteraan masyarakat. Upaya posyandu yang telah ada dan telah berjalan 

selama ini mampu lebih ditingkatkan dan dilestarikan.5 

    Jumlah Posyandu di Kabupaten Cirebon adalah 2480 Posyandu terdiri dari Posyandu 

Mandiri 24, Posyandu Purnama 211, Posyandu Madya 559, Posyandu Pratama 1686, UPT 

Puskesmas Plered merupakan salah satu instansi yang menyediakan pelayanan kesehatan 

tingkat dasar di wilayah Kabupaten Cirebon dengan wilayah kerja meliputi 6 desa dengan 
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jumlah posyandu 39 dan jumlah kader 133 orang. Berdasarkan laporan tahunan tentang 

cakupan D/S di Posyandu wilayah kerja UPT Puskesmas Plered pada tahun 2011 sebesar 82% 

sedangkan target pencapaian D/S adalah 85% di lihat dari data diatas bahwa cakupan D/S 

pada tahun 2011 belum mencapai target yang di inginkan. Tujuan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui hubungan peran serta kader dengan cakupan kunjungan penimbangan balita ke 

posyandu di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Plered Kabupaten Cirebon Tahun 2012 
 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik metode yang menggambarkan 

keadaan yang ada pada objek penelitian saat dilakukan dengan menggunakan rancangan cross 

sectional dimana populasi diamati pada waktu yang sama.6Dalam penelitian ini populasinya 

adalah semua kader posyandu yang ada di wilayah kerja UPT Puskesmas Plered Kabupaten 

Cirebon sejumlah 133 kader pada tahun 2012 

     Cara perhitungan besar sampel menggunakan rumus yaitu : 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

n = Besarnya Sampel. 

N = Ukuran Populasi. 

d   =Delta atau presisi absolut (ketepatan yang diinginkan) yaitu persenn kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir, (10%). 

 

     Dengan jumlah populasi sebanyak 133 kader maka perhitungan jumlah sampel yang di 

perlukan berdasarkan rumus diatas adalah 57 kader. Tehnik pengambilan sampel 

menggunakan proposional random sampling. 

Instrumen penelitian menggunakan lembar Kuesioner  Data peran serta kader di peroleh 

dengan cara wawancara langsung ke pada kader dalam pengumpulan data peneliti dibantu 

oleh 5-6 pengumpul data. Disesuaikan dengan jumlah kader pada saat pelaksanaan posyandu 

setiap desa. Data sekunder diperoleh dari laporan Puskesmas Plered tentang data jumlah 

cakupan kunjungan penimbangan balita ke posyandu. Analisis data terdiri dari analisis 

univariat dan bivariat, analisis univariat dilakukan terhadap tiap variable dari hasil penelitian. 

Dalam analisa ini hanya menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap variabel. Analisis 

bivariat dilakukan melalui uji statistic Chi-square.  
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HASIL PENELITIAN 

Peran Serta Kader 
 

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Peran Serta Kader 

 

No Lingkungan Jumlah % 

1 Kurang baik 13 22,8% 

2 Baik 44 77,2% 

Jumlah 57 100 

  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa responden atau kader posyandu yang berada 

di wilayah kerja UPT Puskesmas Plered Kabupaten Cirebon, yang peran sertanya kurang 

sebanyak 13 orang (22,8%), sedangkan yang peran sertanya baik sebanyak 44 orang (77,2%). 

 

Cakupan Penimbangan Balita Ke Posyandu 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Menurut Cakupan Kunjungan Penimbangan Balita Ke Posyandu 

 

No Cakupan Kunjungan Penimbangan Jumlah % 

 

1 Tidak tercapai 10 17,5% 

2 Tercapai 47 82,5% 

 

Jumlah 

57 100 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa dari 57 responden menunjukkan 

bahwa cakupan kunjungan penimbangan balita ke posyandunya yang tidak tercapi sebanyak 

10 responden (17,5%) sedangkan yang tercapai 47 responden (82,5%). 

 

Hubungan Peran Serta Kader Dengan Cakupan Kunjungan Penimbangan Balita Ke 

posyandu. 

 
Tabel 3 Hubungan Peran Serta Kader Dengan Cakupan Kunjungan Penimbangan Balita Ke 

posyandu  

Peran Serta 

Kader 

Cakupan Penimbangan Balita Total P Value 

Tidak Tercapai Tercapai 

n % n % n % 

Kurang Baik 6 46,2% 7 53,8% 13 100% 0,008 

Baik 4 9,1% 40 90,9% 44 100% 

Total 10 17,5% 47 82,5% 57 100% 

  

   Perbedaan proporsi tingkat peran serta kader dengan cakupan penimbangan balita ke 

posyandu dan setelah dilakukan uji hipotesis melalui uji statistik Chi-Square dengan batas 

kemaknaan α = 0,05 diperoleh nilai P = 0,008 terdapat hubungan yang signifikan atau dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan antara peran serta kader dengan cakupan penimbangan 

balita ke posyandu. 
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PEMBAHASAN 

Peran Serta Kader   

     Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden atau kader posyandu yang berada 

di wilayah kerja UPT Puskesmas Plered Kabupaten Cirebon, yang peran sertanya kurang 

sebanyak 13 orang (22,8%), sedangkan yang peran sertanya baik sebanyak 44 orang (77,2%). 

Sehingga bisa diketahui bahwa peran serta kader di wilayah kerja  UPT Puskesmas Pered 

Kabupaten Cirebon sudah cukup baik. 

     Peran serta merupakan suatu bentuk perilaku nyata. Oleh karena itu kajian mengenai faktor 

yang mempengaruhi peran sama dengan faktor yang mempengaruhi perilaku. Dengan 

demikian peran dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan sikap, pengalaman, keyakinan, 

sosial, budaya dan sarana fisik. Pengaruh atau rangsangan itu bersifat internal dan eksternal 

dan diklasifikasikan menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku. Faktor perilaku meliputi 

faktor predisposisi (predisposing factors), faktor pemungkin (enabling factors), dan faktor 

pendorong (reinforcing factors). Faktor predisposisi merupakan faktor internal yang ada pada 

diri individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang mempermudah individu untuk 

berperilaku seperti pengetahuan, sikap, nilai, persepsi, dan keyakinan. Faktor pemungkin 

adalah faktor yang memungkinkan berperilaku, tersedianya sumberdaya, keterjangkauan, 

rujukan, dan keterampilan. Faktor penguat merupakan faktor yang menguatkan perilaku, 

seperti sikap dan keterampilan, teman sebaya, orangtua, dan majikan.7          

     Peran serta atau keikutsertaan kader Pos Pelayanan Terpadu melalui berbagai organisasi 

dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat desa harus 

dapat terorganisir dan terencana dengan tepat dan jelas. Beberapa hal yang dapat atau perlu 

dipersiapkan oleh kader seharusnya sudah dimengerti dan dipahami sejak awal oleh kader 

posyandu. Karena disadari atau tidak keberadaan posyandu adalah sebuah usaha untuk 

meningkatkan. kesejahteraan masyarakat. Upaya posyandu yang telah ada dan telah berjalan 

selama ini mampu lebih ditingkatkan dan dilestarikan.5      
 

Cakupan Penimbangan Balita Ke Posyandu 

     Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa dari 57 responden menyatakan 

bahwa cakupan kunjungan penimbangan balita ke posyandunya tidak tercapai sebanyak 10 

responden (17,5%) sedangkan yang tercapai 47 responden (82,5%). Dengan perhitungan rata 

– rata tiap posyandu memiliki 5 kader dapat disimpulkan bahwa 2 posyandu cakupan 

penimbangan balitanya belum tercapai. 

     Penimbangan adalah pengukuran anthropometri (pengukuran bagian-bagian tubuh) yang 

umum digunakan dan pengukuran kunci yang memberikan petunjuk nyata dari perkembangan 

tubuh yang baik maupun yang buruk. Pengukuran anthropometri merupakan salah satu 

metode penentuan status gizi secara langsung. Berat badan merupakan ukuran suatu 

pencerminan dari kondisi yang sedang berlaku.8 

     Berat badan anak ditimbang sebulan sekali mulai umur 1 bulan hingga 5 tahun di 

posyandu. Supriasa menyatakan cakupan penimbangan balita di posyandu adalah jumlah anak 

balita yang datang ke posyandu dan baru pertama kali ditimbang pada periode waktu tertentu 

yang dibandingkan dengan jumlah anak balita yang berada di wilayah posyandu pada periode 

waktu yang sama. Hasil cakupan penimbangan merupakan salah satu alat untuk memantau 

gizi balita yang dapat dimonitor dari berat badan hasil penimbangan yang tercatat di dalam 

KMS. 
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Hubungan Peran Serta Kader Dengan Cakupan Penimbangan Balita Ke Posyandu 

     Berdasarkan uji statistik diperoleh nilai P = 0,008 yang artinya ada hubungan yang 

signifikan antara peran serta kader dengan cakupan kunjungan penimbangan balita ke 

posyandu. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa dari 57 responden menunjukkan 

bahwa responden yang menyatakan peran serta kader kurang baik dan cakupan penimbangan 

balita tidak tercapai sebanyak 6 orang (46,2%) dan tercapai sebanyak 7 orang (53,8%). 

Sedangkan responden yang menyatakan peran serta kader baik dan cakupan penimbangan 

balita tidak tercapai sebanyak 4 orang (9,1%) dan tercapai sebanyak 40 orang (90,9%). 

     Hasil ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Zal Fitriyah dengan judul Peran 

Serta Kader Posyandu dalam Upaya Peningkatan Status Gizi Balita di Posyandu Kelurahan 

Titi Papan tahun 2012. Bahwa nilai dimensi berwujud P Value = 0,004 < α = 0,05, yang 

artinya ada hubungan antara peran serta kader dengan cakupan kunjungan penimbangan balita 

ke posyandu. 

     Peran serta kader berhubungan dengan cakupan kunjungan penimbangan balita ke 

posyandu di karenakan kader adalah bagian dari masyarakat yang berhubungan langsung 

dengan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan posyandu sehingga masyarakat akan lebih 

mudah dalam melakukan komunikasi dengan kader di bandingkan dengan petugas. 
 

SIMPULAN  

1. Peran Serta Kader 

     Sebagian besar kader (77,2%) diwilayah UPT Puyskesmas Plered mempunyai peran serta 

yang baik  

2. Cakupan Kunjungan Penimbangan Balita Ke Posyandu 

     Cakupan kunjungan penimbangan balita ke posyandunya tidak tercapai sebanyak 10 

responden (17,5%). 

3. Berdasarkan uji statistik diperoleh nilai P = 0,008 yang artinya ada hubungan yang 

signifikan antara peran serta kader dengan cakupan kunjung penimbangan balita ke 

posyandu. 

 

SARAN 

1. Saran Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon  

1) Meningkatkan Kemampuan pengetahuan dan keterampilan kader melalui pelatihan 

kader kesehatan.  

2) Mengembangkan rewards system antara lain dengan : 

(1) Memberi insentif secara rutin bersumber dari anggaran dana alokasi umum desa 

(2) Memberi piagam penghargaan setiap tahun pada hari besar nasional seperti pada 

hari kemerdekaan 

(3) Menyediakan perlengkapan/sarana/fasilitas yang memadai. 

2. Saran Bagi Puskesmas 

1) Memberi kemudahan dan keringanan untuk kepentingan pribadi kader seperti setiap 

berobat ke Puskesmas secara gratis. 

2) Petugas puskesmas harus lebih aktif lagi dalam berkomunikasi dengan masyarakat. 

3) Pembuatan jadwal rutin untuk pelatihan kader di karenakan pada saat penelitian  banyak 

kader yang menyatakan kurang dalam pelatihan kader sehingga tidak sedikit kader baru 

yang belum mendapatkan pelatihan kader kesehatan. 

3. Saran Bagi Kader 
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1. Kader hendaknya bekerja secara ikhlas agar tugas yang diembannya bukan merupakan 

suatu beban tapi sebagai suatu pengabdian. 

2. Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat diharapkan melakukan pelayanan yang 

ramah karena kader merupakan ujung tombak bagi masyarakat. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1.    Departemen Kesehatan RI, [Diakses tanggal 2 Mei 2012]; Diunduh dari  http://kti-   

skripsi.com/. 

2.    Direktorat Bina Gizi, Buku Panduan Kader Posyandu, Jakarta; Kemenkes RI,2011. 

3.   Anonim. Pengertian Penimbangan secara Umum; [Diakses tanggal 6 Mei 2012]; 

diunduh dari http://staff.blog.ui.ac.id/tyarm/2009/05/20/. 

4.   Airin. Posyandu Merupakan Garda Depan Kesehatan Balita. [Diakses tanggal 6 Mei 

2012]. Diunduh dari http://www.rakyatmerdeka.co.id 

5.   Zulkifli. Posyandu dan Kader Kesehatan. [Diakses tanggal 15 Desember 2011]. 

Diunduh dari http://library.usu.ac.id 

6. Suharsimi Rikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta :Rineka 

Cipta ; 2006. 

7. Suliha Zalfitriyah. Peran serta Kader Posyandu Dalam Upaya Peningkatan Status Gizi 

Balita Di Posyandu Kelurahan Titipapan tahun 2012.Skripsi; tidak dipublikasikan : 

2012 

8. Anonim, Artikel penimbangan Balita Di posyandu [Diakses tanggal 10 Mei 2012]; 

Diunduh dari http://www.mediaindonesia.com/read/2009/12/20/112568/92/14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kti-/


 

 

502 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS 

KERJA PETUGAS   PEMBERANTASAN   PENYAKIT   DIARE    

 
 

 

Mohammad Sadli*, Wawan Anwar K** 
 

 

 

ABSTRAK 

Dari data laporan yang dilaporkan oleh seluruh puskesmas angka kesakitan diare sebanyak 28648 penderita 

dengan golongan umur < 1 Tahun : 4316 penderita, 1 - 4 Tahun : 8703 Penderita , > 5 Tahun : 15196 penderita. 

Masih tingginya angka incident diare di Kabupaten Cirebon. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-

faktor yang berhubungan dengan kualitas kerja petugas pemberantasan penyakit diare. Penelitian ini adalah jenis 

penelitian Analitik deskriptif dengan menggunakan desain penelitian cross sectional yaitu mempelajari semua 

individu yang berada taraf umurnya dan titik waktu yang sama atau pendekatan yang sifatnya sesaat pada satu 

waktu dan tidak diikuti dalam kurun waktu tertentu.yang menggambarkan tentang pelaksanaan program 

pemberantasan penyakit diare serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kerja petugas P2 Diare yang 

berhubungan dengan pelaksanaan program pemberantasan penyakit diare. Dalam penelitian ini, populasi adalah 

semua petugas P2 Diare di 37 Puskesmas yang ada di Kabupaten Cirebon. Besar sempel adalah sebesar 37 orang 

petugas P2 Diare di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang diambil secara keseluruhan.Hasil 

Penelitian menujukan bahwa dari hasil uji statistik diketahui P Value pendidikan 0.928 dan 0.100 untuk 

pelatihan dengan  = 0.05 maka Pvalue > menujukkan bahwa kedua faktor tersebut tidak ada hubungan dengan 

kualitas kerja petugas diare Puskesmas, menujukan bahwa P Value Keterampilan 0.568, dan Monev 0.121, 

ternyata untuk keterampilan dan monev Pvalue > (0.05) , maka tidak terdapat hubungan faktor keterampiian 

dan monev dengan kualitas kerja petugas Diare puskesmas.Sedangkan untuk keterampilan walaupun tidak 

terdapat hubungan yang erat namun ada kecendrungan dalam memberikan pengaruh terhadap kuaiitas kerja hal 

ini dapat dilihat dari adanya kenaikan rata-rata sebesar 0.31 poin, menunjukan bahwa P value sarana yang 

tersedia 0.019, Kepemimpinan 0.037 ternyata untuk Sarana dan kepemimpinan P value < (0.05) maka terdapat 

hubungan antara faktor sarana dan kepemimpinan dengan kualitas kerja petugas Diare Puskesmas. 

Kata Kunci : Kualitas Kerja, Pemberantasan Penyakit Diare 

 

ABSTRACT 

From the report data reported by all health centers diarrhea morbidityas as 28 648 patients with go 

(Onganaged<1 Year: 4316 Patients, 1-4 years: 8703 patients, > 5 Years: 15196 patients. Stillhigh number 

ofincidents of diarrheain Cirebon. The purpose of this study was to determine the factors associated with quality 

work diarrheal desease control officer. Thisstudyis adescriptivetype of research Analytical using cross-sectional 

research designis to learnall the individuals who are ageleveland the same time point orapproach that character 

for a momentat a time and not followed within. describethe implementation of diarrheal disease eradication 

programand the factors that affect the quality of work P2 officer diarrhea associated with diarrheal disease 

control program implementation. In this study, the population is all Diarrhoea P2 officersin 37 health centers in 

Cirebon. Sampel large amount P2 Diarrhea 37 officersin The District Health Office Cirebon takenas a whole. 

Research address ingthat of the statistical test known Pvalue education 0928 and 0100 for training with =0.05 

then the PValue> address that both factors had no connection withthe workquality of PHC diarrhea officer, 

directing that Pvalue Skills 0568, and M & E 0121, turned outto skills and M & E Pvalue>(0.05), then there is 

no relationship keterampilan factors and monitoring and evaluation officer with quality work Diarrhea clinic.As 

for skills although there is noclose relationship, but there isa tendency to give effect to work quality this can be 

seen from the average increase of 0.31 points, showed that Pvalue meansavailable 0019, 0037 Leadership and 

leadership turns outto Suppor tthe Pvalue<(0.05) then there is acorrelation between the means and leadership 

with quality work Diarrhea health center personnel. 

Keywords: Quality of Work, Diarrhea Disease Implementation 
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PENDAHULUAN 

Penyakit Diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, beberapa 

faktor yang menjadi penyebab timbulnya penyakit diare disebabkan oleh kuman melalui 

kontaminasi makanan/minuman yang tercemar tinja dan kontak langsung dengan penderita , 

sedangkan faktor-faktor lainya meliputi faktor penjamu dan faktor lingkungan. Gambaran 

secara keseluruhan angka insiden penyakit diare di Indonesia selama kurun waktu lima tahun 

dari tahun 2009 sampai tahun 2013 adalah: pada tahun 2009 sebesar 10,7 per 1000, pada 

tahun 2010 6,7 per 1000, tahun 2011 sebesar 10,6 per 1000, tahun 2012 sebesar 0,6 per 1000 

dan tahun 2013 sebesar 5,8 per 1000.1 

Program pemberantasan penyakit menular mempunyai peranan dalam menurunkan angka 

kesakitan dan kematian. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan penerapan teknologi kesehatan 

secara tepat oleh petugas-petugas Kesehatan yang didukung peran serta aktif dari 

masyarakat.1 

Penyakit diare di Kabupaten Cirebon masih merupakan masalah dari tahun ke tahun. 

Penyakit ini selalu ada dan dapat menimbulkan kejadian luar biasa, dan menyebabkan 

kematian.Pola kematian menurut penyakit, penyebab kematian pasien kunjungan di 

puskesmas Kabupaten Cirebon untuk semua golongan umur tidak ditemukan adanya angka 

kematian diare.2 

Dari data laporan yang dilaporkan oleh seluruh puskesmas angka kesakitan diare 

sebanyak 28648 penderita dengan go(ongan umur < 1 Tahun:4316 penderita, 1 - 4 Tahun: 

8703 Penderita, >5 Tahun:15196 penderita. Masih tingginya angka incident diare di 

Kabupaten Cirebon. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan 

kemampuan petugas di dalam melakukan pengamatan, serta mengintensipkan dalam 

pelaksanaan system kewaspadaan dini atas kemungkinan terjadinya letusan kejadian luar 

biasa diare.2 

Berdasarkan data ketenagaan bahwa di setiap Puskesmas pelaksana Program P2 Diare 

dipegang oleh satu orang dengan kualifikasi pendidikan perawat kesehatan dan belum 

mendapat pelatihan, begitu juga dengan pelatihan kader belum dilaksanakan. 

Sarana dan prasarana di tempat perawatan dan rawat jalan terdapat pojok URO tetapi 

belum semua puskesmas melaksanakannya begitu juga di tempat Puskesmas Pembantu dan 

Polindes., untuk kebutuhan oralit tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperhitungkan sesuai 

dengan perkiraan target pelayanan penderita. Buku pedoman/petunjuk oprasional/bentuk 

terpadu lainnya belum ada edisi terbaru dan format/alat tulis kerja sebagai bahan administrasi 

dalam hal, pelaporan puskesmas mengadakan sendiri Begitu juga dukungan dana kurang 

berjalan.2 

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

Tentang Faktor-Faktor yang berhubungan dengan kualitas kerja petugas program P2 Diare 

puskesmas di Kabupaten Cirebon. 

 

METODOLOGI PENELlTIAN 

Penelitian ini adalah jenis penelitian Analitik deskriptif dengan menggunakan desain 

penelitian cross sectional. Dalam penelitian ini, populasi adalah semua petugas P2 Diare di 37 

Puskesmas yang ada di Kabupaten Cirebon. 

Besar sempel adalah sebesar 37 orang petugas P2 Diare di wilayah Dinas Kesehatan 

Kabupaten Cirebon yang diambil secara keseluruhan. Teknik analisa data sebagai berikut: 

1. Analisa Univariat 

Melakukan analisa data yang diperoleh dan disajikan dengan menggunakan table 

distribusi frekuensi dan  menggunakan uji statistik (deskriptif yang sesuai). Pada 
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analisa ini dapat dilihat karakteristik petugas P2 Diare puskesmas di Kabupaten 

Cirebon yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal petugas Diare tersebut. 

2. Analisa Bivariat 

Untuk mengetahui adanya hubungan antara dua variable yaitu variable bebas terhadap 

variable dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Uji yang digunakan adalah 

uji statistik T-tes independent yang diuji adalah: 

1) Antara keterampilan dengan kualitas kerja petugas P2 diare dalam pelaksanaan 

program pemberantasan penyakit diare 

2) Antara sarana yang tersedia dengan kualitas kerja petugas P2 diare dalam 

pelaksanaan program pemberantasan penyakit diare 

3) Antara kepemimpinan dengan kualitas kerja petugas P2 diare dalam pelaksanaan 

program pemberantasan penyakit diare 

4) Antara Monitoring evaluasi dengan kualitas kerja petugas P2 diare dalam 

pelaksanaan program pemberantasan penyakit diare dengan Keputusan sebagai 

berikut : 

(1) P value <, Ho ditolak yang berarti ada hubungan yang bermakna, dengan 

tingkat kemaknaan 95 % ( = 0,05) 

(2) P value >, Ho gagal ditolak yang berarti tidak terdapat hubungan yang 

bermakna, dengan tingkat kemaknaan 95 % ( = 0,05) 

Sedangkan untuk menguji : 

1) Antara Pendidikan dengan kualitas kerja petugas P2 diare dalam pelaksanaan 

program pemberantasan penyakit diare 

2) Antara Pelatihan dengan kualitas kerja petugas P2 diare dalam pelaksanaan 

program pemberantasan penyakit diare adalah menggunakan uji statistik Anova 

dua arah dengan keputusan : 

(1) P value <, Ho ditolak yang berarti ada hubungan yang bermakna, dengan 

tingkat kemaknaan 95 % ( = 0,05) 

(2) P value >, Ho gagal ditolak yang berarti tidak terdapat hubungan yang 

bermakna, dengan tingkat kemaknaan 95% ( = 0,05) 

 

HASIL PENELITIAN 

Kualitas Kerja Petugas P2 Diare 

Hasil penelitian menujukkan bahwa lebih dari sebagian petugas Diare puskesmas 

memiliki kualitas kerja baik 23 responden (62,2%). 

 

Pendidikan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 94,6% responden berpendidikan SPK/AKPER dan 

berpendidikan SKP/SKM 5,4% 

 

Umur 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas umur petugas di Pepuskesmas tergalong 

muda yaitu 31 responden (83.8 %). 

 

Pelatihan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata hampir semua petugas diare tidak perna 

mendapatkan pelatihan diare 36 responden (97,3%). 
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Keterampilan 

Hasil penelitian menujukkan bahwa hampir separuh petugas diare Puskesmas Terampil 

dalam pengelolaan program Diare 23 responden (62.2%). 

 

Sarana yang tersedia 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar puskesmas di Kabupaten Cirebon 

memiliki sarana pengelolaan program diare dengan lengkap 35 responden (94.6%) 

 

Kepemimpinan 

Hasil penelitian menujukkan bahwa sebagian besar kepala Puskesmas adanya 

kepemimpinan terhadap petugas Diare puskesmas 19 responden (51.4%). 

 

Monitoring Evaluasi 

Hasil penelitian menujukkan bahwa sebagian besar petugas Kabupaten melakukan 

monitoring kepada petugas Diare Puskesmas 22 responden (59.5%). 

 

Hubungan antara Pendidikan, Pelatihan dengan Kulitas kerja 

 
     Tabel 1. Hubungan Faktor pendidikan, Pelatihan dengan Kualitas Kerja  

 

Faktor Kategori Mean rank P value 

Pendidikan  SMU 0 0.928 

SPK/AKPER 13.4 

SPPH/AKL 0 

SPAG/AKZI 0 

SKp/SKM 13.5 

Pelatihan  Sering 0 0.100 

Pernah  11.00 

Tidak pernah 13.47 

 

Dari tabel di atas menujukan bahwa dari hasil uji statistik diketahui PValue pendidikan 

0.928 dan 0.100 untuk pelatihan dengan  = 0.05 maka PValue > menujukan bahwa kedua 

faktor tersebut tidak ada hubungan dengan kualitas kerja petugas diare Puskesmas. 

 

Hubungan antara Keterampilan, dan Monitoring Evaluasi dengan Kualitas Kerja 
 

     Tabel 2.   Hubungan Faktor Keterampilan, dan Monitoring Evaluasi dengan Kualitas Kerja  

 

Faktor Kategori Mean SD P Value 

Keterampilan  Tampil  13.52 1.37 0,568 

Tdk. Terampil 13.21 1.67 

Monev  Ada 13.10 1.44 0,121 

Tdk. Ada  13.87 1.45 

 

Dari tabel di atas menujukan bahwa Pvalue Keterampilan 0.568, dan Monev 0.121, 

ternyata untuk keterampilan dan monev Pvalue > (0.05) , maka tidak terdapat hubungan 

faktor keterampilan dan monitoring dan evaluasi dengan kualitas kerja petugas Diare 

puskesmas, sedangkan untuk keterampilan walaupun tidak terdapat hubungan yang erat 

namun ada kecendrungan dalam memberikan pengaruh terhadap kuaiitas kerja hal ini dapat 

dilihat dari adanya kenaikan rata-rata sebesar 0.31 poin. 
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Hubungan antara sarana, dan kepemimpinan dengan Kualitas Kerja 

 
    Tabel 3. Hubungan Faktor sarana, dan kepemimpinan dengan Kualitas Kerja  

 

Faktor Kategori Mean SD P Value 

Sarana  Tampil  13.37 1.52 0.019 

Tdk. Terampil 14.00 0.00 

Kepemimpinan Ada 13.89 1.37 0.037 

Tdk. Ada  12.89 1.45 

 

Dari tabel di atas menunjukan bahwa Pvalue sarana yang tersedia 0.019, Kepemimpinan 

0.037 ternyata untuk Sarana dan kepemimpinan Pvalue < (0.05) maka terdapat hubungan 

antara faktor sarana dan kepemimpinan dengan kualitas kerja petugas Diare Puskesmas. 

 

PEMBAHASAN 

Kualitas kerja petugas Diare Puskesmas 
Dalam penelitian yang dimaksud dengan kualitas kerja adalah penempilan kerja petugas 

diare puskesmas dalam program penanggulangan diare (Promotif, Prepentif, kuratif dan 

rehabilitatif). Diukur melalui observasi langsung oleh peneliti yang dilengkapi dengan 

kuesioner yang berisi pertanyaan rnemuat 8 pertanyaan/item. Pada masing-masing item diberi 

nilai 2 jika dilakukan dan nilai 1 jika tidak dilakukan, skor tersebut kemudian dijumlahkan 

dan jumlah tersebut tidak dikategorikan (Sebagai data continue). 

 

Hubungan Pendidikan dan Pelatihan dengan Kualitas Kerja 

Pada penelitian ini sebagian besar responden berpendidikan SPK/AKPER yaitu 94.6 % 

dan sisanya berpendidikan SKp/SKM.Melalui uji statistik anova dengan tingkat kemaknaan 

95 % dan  = 0,05 didapat P value > (0,05) terlihat tidak terdapat hubungan yang bermakna 

antara pendidikan dengan kualitas kerja petugas diare puskesmas, dengan demikian hipotesis 

tentang ada hubungan variabel pendidikan dengan kualitas kerja petugas diare puskesmas 

tidak terbukti, hasil ini sejalan dengan penelitian Pebriani (2041) yang menyatakan tidak ada 

hubungan variabel pendidikan terhadap kualitas kerja pembimbing praktek lapangan Akper. 

Pelatihan merupakan bagian dari suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau kelompok orang. 

Pelatihan juga dapat merupakan cara untuk membekali tenaga kerja yang tidak mempunyai 

pendidikan formal sesuai tugasnya, sehingga meningkatkan kualitas kerjanya, dalam 

penelitian ini diharapkan agar seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar responden tidak mendapatkan 

pelatihan, melaui uji statistik anova dengan tingkat kemaknaan 95 %  (0,05) di dapatkan P = 

0.100 dengan demikian P value > (0,05) artinya tidak terdapat hubungan yang bermakna 

antara variabel pelatihan dengan kualitas kerja petugas diare puskesmas. Hal tersebut berbeda 

dengan penelitian sebelumnya, missal Ilias (1998) menyatakan ada hubungan pelatihan saat 

tugas dengan kinerja dokter PTT di puskesmas. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Basjuni 

(2001) sejalan dengan penelitian ini yaitu tidak ada hubungan antara pelatihan dengan kinerja 

petugas TB paru. 

Tidak terdapat hubungan pelatihan dengan kualitas kerja ini kemungkinan disebabkan 

oleh materi dan metoda yang diberikan pada saat pelatihan belum sesuai dan bermanfaat bagi 

petugas. 
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Keterampilan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 23 responden (62,2 %) terampil dalam melaksanakan 

tugas penanggulangan diare, Kartzdan Mintzberg, 1984 berpendapat mengenai keterampilan 

teknis yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, alat, pmsedur, teknik dan metoda suatu 

bidang tertentu, dari data yang ada mayoritas responden adalah terampil. 

Hasil uji statistik dengan menggunakan T-Test indefendent pada penelitian ini di dapat P 

= 0.568 dengan  (0,45) maka Pvalue > (0,05) yang artinya tidak terdapat hubungan antara 

keterampilan dengan kualitas kerja petugas diare puskesmas, akan tetapi ada kecendrungan 

dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas kerja dengan dilihat adanya kenaikan rata-rata 

sebesar 0.31 poin.Hal ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya A. Zaenudin 

(2004) yang menyatakan ada hubungan bermakna antara keterampilan dengan kualitas kerja 

petugas TB paru. 

 

Sarana yang tersedia dan Kepemimpinan  

Sumber daya merupakan bagian atau elemen dari input, keberadaan sumber daya dalam 

suatu organisasi merupakan hal yang paling pokak sekaligus sebagai modal dasar untuk 

berfungsinya suatu organisasi. Puskesmas sebagai salah satu organisasi fungsional yang 

menghasilkan jasa pelayanan Kesehatan, memiliki sumberdaya yang mencakup ketenagaan, 

dana, sarana dan metoda.4 

Hasil penelitian menunjukan bahwa responden yang memiliki sarana lengkap sebesar 94,6 

%. Dari hasil uju statistik menggunakan T-Test Indefendent didapatkan P = 0.019 dengan  

(0,05) maka Pvalue < (0,05) yang artinya terdapat hubungan yang bermakna antara sarana 

yang tersedia dengan kualitas kerja petugas diare puskesmas. Hal ini sesuai dengan penelitian 

A. Zaenudin, 2004 yang menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara sarana 

dengan kualitas kerja petyugas TB paru. 

 

Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kempampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah 

tercapainya tujuan.5Dari hasil analisis univariat didapat dari 37 responden lebih banyak 

menilai kepemimpinan oleh kepala puskesmas baik yaitu 51.4 %, dari hasil uji statistik T-Test 

indefendent terdapat hubungan yang bermakna antara kepemimpinan dengan kualitas kerja 

petugas diare puskesmas dengan P = 0.037  (0,05) (P value < (0,05). Hasil tersebut sesuai 

dengan Gibson, bahwa ada hubungan antara faktor kepemimpinan dengan Kinerja.6 

Dengan demikian hipotesis tentang adanya hubungan antara faktor kepemimpinan dengan 

kualitas kerja petugas diare terbukti bermakna secara statistik. 

 

Monitoring evaluasi 

Monitoring evaluasi merupakan suatu kegiatan pembinaan, bimbingan dan pengawasan 

oleh pengelola program/proyek terhadap pelaksanaan program di tingkat administrative yang 

lebih rendah, tujuan dari monev adalah mengatasi masalah yang dihadapi petugas dilapangan 

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas yang di monev dalam rangka 

memotivasi kerja petugas.1 Dalam penelitian ini 59.5 % mendapatkan monitoring evaluasi, 

dari hasil uji statistik didapatkan tidak ada hubungan yang bermakna antara faktor monitoring 

evaluasi dengan kualitas kerja petugas diare puskesmas dengan P = 0.121 dan a yang 

digunakan 0.05 (Pvalue > 0,05).Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Rumisis (2003) 

bahwa monev bermanfaat berpeluang 5.192 kali meningkatkan kinerja bidan didesa.Pada 
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penelitian ini hipotesis yang diduga ada hubungan yang bermakna antara faktor Monev 

dengan kualitas kerja petugas diare tidak terbukti. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kualitas kerja petugas diare puskesmas di Kabupaten Cirebon dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Lebih dari setengah petugas diare puskesmas menunjukan kualitas kerja yang baik. 

2. Ada hubungan yang bermakna antara sarana yang tersedia dengan kualitas kerja petugas 

diare puskesmas. Dengan P value yang didapat sebesar 0.019 dengan  (0,05) 

3. Ada hubungan yang bermakna antara faktor kepemimpinan dengan kualitas kerja petugas 

diare puskesmas.  

4. Tidak ada hubungan yang bermakna antara faktor pendidikan dengan kualitas petugas 

diare puskesmas.  

5. Tidak ada hubungan antara faktor pelatihan dengan kualitas kerja petugas diare puskesmas. 

6. Tidak ada hubungan antara faktor keterampilan dengan kualitas kerja petugas diare 

puskesmas 

7. Tidak ada hubungan antara faktor monitoring evaluasi dengan kualitas kerja petugas diare 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi Dinas Kesehatan 

1) Mengadakan pendidikan pelatihan bagi petugas diare puskesmas dengan materi 

mengenai manajemen mutu terpadu dalam menjalankan organisasi  

2) Melakukan pembinaan melalui monitoring evaluasi kualitas kerja pada petugas 

diare puskesmas. 

3) Menyediakan sarana dan prasarana bagi puskesmas yang belum lengkap.  

2. Bagi UPTD Puskemas 

1) Kepala Puskesmas hendak nya pada saat ini melakukan dan menerapkan 

kepemimpinan dengan prinsip dan fokus terhadap pelanggan baik pelanggan 

internal maupun ekternal 

2) Puskesmas mulai mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki dengan 

menjaga mutu pelayanan Kesehatan dengan melakukan paradigma sehat, 

pemeriksaan penunjang, diagnosa, terapi, perawatan atau konsultasi dan rujukan 

serta pencatatan dan pelaporan dengan mengacu pada standard an prosedur yang 

ditetapkan secara propesional. 

3. Bagi Petugas Diare Puskesmas 

Melakukan perbaikan kualitas kerja secara terus menerus dengan bertahap yang 

menggunakan sistem PDCA (plan, Do, Check, Action) dengan membuat suatu 

perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang terpadu serta evaluasi secara terus 

menerus yang diintegrasikan dengan lintas program atau lintas sektoral. 
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PERSEPSI WANITA USIA SUBUR TERHADAP METODE 

KONTRASEPSI 
 

 

Sumarni* 

 

 

 

 
ABSTRAK 

Metode kontrasepsi adalah suatu cara yang ditempuh untuk menghindari atau mencegah terjadinya 

kehamilan.Masalah metode kontrasepsi merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan wanita subur.Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi wanita usia subur terhadap metode kontrasepsi di rumah 

bersalin Rajawali Kota Cirebontahun 2011. Jenis penelitian ini adalah deskriptif survey.Populasinya adalah 

wanita usia subur yang mengikuti program keluarga berencana di Rumah Bersalin Rajawali Kota Cirebon yaitu 

sebanyak 520 wanita usia subur. Jumlah sampel sebanyak 84 diambil  dengan teknik accidental 

sampling.Pengambilan data dengan menggunakan kuesioner dan teknik analisa data menggunakan analisa 

univariate.Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukan bahwa 51 responden (60,7%) berpersepsi positif 

terhadap metode kontrasepsi, sedangkan yang berpersepsi negatif yaitu 33 responden (39,3%).Berdasarkan hasil 

penelitian masih terdapat wanita usia subur yang belum memahami metode kontrasepsi efektif terpilih dan 

metode kontrasepsi mantap. 

Kata kunci : Metode kontrasepsi, persepsi dan wanita usia subur 

 
ABSTRACT 

Contraception method  is a certain method that is used for avoiding or preventing pregnancy. This problem has 

strong correlation against fertile women.The purpose of this research is to know the perception of fertile women 

towards  contraception method on Rajawali Maternity Hospital of Cirebon city, year 2011.Kind of method used 

on this research was descriptive survey.The objects of  population were fertile women, who followed “Keluarga 

Berencana” program on Rajawali Maternity Hospital of Cirebon city, as many as 520 fertile women, 84 women 

taken as samples by accidental sampling method.Data collection was taken by questioners while data analysis by 

univariate analysis.The overall result showed, that 51 respondents (60,7%) had positive perception towards 

contraception method, while the rest, 33 respondents (39,3%), had negative perception.Based on that, there were 

fertile women, who still didn’t understand the chosen effective contraception method and the good contraception 

method. 

Key words: contraception method, perception and fertile women 
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PENDAHULUAN 

Bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai persolaan kependudukan yang pelik. 

Yang dimana pendapat dari Irwan dan Suparmoko mengemukakan bahwa :”kenaikan 

penduduk yang sangat besar atau pesat ini sebabkan menurunnya tingkat kematian dan 

semakin tingginya tingkat kelahiran, sehingga bisa dilihat bahwa terdapat ketidakseimbangan 

dalam pertumbuhan penduduk. Ketidak seimbangan tersebut mengakibatkan menurunnya 

kualitas hidup yang memadai, tingkat kesejahtraan tidak merata. Salah satu cara untuk 

menekan laju pertumbuhan penduduk, alternatif yang diambil pemerintah adalah melalui 

kebijakan  tentang program keluarga berencana (KB) merupakan usaha langsung 

keikutsertaan masyarakat untuk mengurangi tingkat kelahiran, melalui penggunaan alat 

kontrasepsi dengan berbagai metode kontrasepsi yang dapat dipilih seperti : Pil, suntik, 

implant, IUD, kondom secara efektif dan terdapat kontrasepsi mantap atau permanen seperti: 

MOW dan MOP.1 

Berdasarkan laporan program keluarga berencana Kota Cirebon pada bulan Januari-Mei 

2011, dengan jumlah pasangan usia subur sebanyak 44.458 pasangan, 34.388 pasangan 

merupakan peserta keluarga berencana (KB) sedangkan 10.070 pasangan tidak mengikuti 

program keluarga berencana (KB).Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis 

dengan cara wawancara terhadap 20 reponden wanita usia subur di rumah bersalin rajawali 

Kota Cirebon terhadap metode kontrasepsi, didapatkan 7 orang beranggapan bahwa 

menggunakan kontrasepsi pil jika ada yang terlupakan ibu akan langsung hamil, bahkan 5 

orang beranggapan jika menggunakan kontrasepsi IUD/spiral dapat mengganggu hubungan 

seksual, 2 orang beranggapan tentang kontrasepsi MOW/steril bagi wanita mempunyai rasa 

takut tidak dapat memuaskan pasangannya, akan tetapi ada 6 orang beranggapan wajar semua 

alat kontrasepsi mempunyai efeksamping. 

      Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pelitian untuk 

mengetahui Bagaimana Persepsi Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi Di Rumah 

Bersalin Rajawali Kota Cirebon. 

 

METODE PENELITIAN 

       Jenis penelitian ini adalah deskriptif survey, populasinya adalah wanita usia subur yang 

mengikuti program keluarga berencana di Rumah Bersalin Rajawali Kota Cirebon sebanyak 

520 wanita usia subur yang diambil sebanyak 84 sebagai sample dengan teknik sample 

accidental sampling.2Pengambilan data dengan menggunakan kuesioner dan teknik analisa 

data menggunakan analisa univariat.  

 

HASIL  

Persepsi Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi  

       Hasil penelitian menunujukkan bahwa dari 84 Responden, yang mempunyai persepsi 

positif terhadap metode kontrasepsi sebanyak 51 respoden (60,7%) dan mempunyai persepsi 

negatif sebanyak 33 responden (39,3%). 

 

Persepsi Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi Pil 

       Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari 84 responden, yang mempunyai persepsi 

negatif terhadap metode kontrasepsi pil sebanyak 47 respoden (56%) dan mempunyai persepsi 

positif sebanyak 37 responden (44%). 
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Persepsi Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi Suntik 1 Bulan 

 
Table 1. Persepsi Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi Suntik 1 bulan 

 

Persepsi Frekuensi % 

Negatif 39 46,4 

Positif 45 53,6 

Jumlah 84 100 

 

       Berdasarkan tabel diatas bahwa wanita usia subur mempunyai persepsi positif terhadap 

metode kontrasepsi suntik 1 bulan sebanyak 45 respoden (53,6%). 

 

Persepsi Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi Suntik 3 Bulan 

 
Table 2. Persepsi Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi Suntik 3 Bulan 

 
Persepsi Frekuensi % 

Negatif 33 39,3 

Positif 51 60,7 

Jumlah 84 100 

 

       Berdasarkan tabel diatas bahwa wanita usia subur mempunyai persepsi positif terhadap 

metode kontrasepsi suntik 3 bulan sebanyak 47 respoden (56%). 

 

Persepsi Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi Implant 

 
Table 3. Persepsi Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi Implant 

 

Persepsi Frekuensi % 

Negatif 49 58,3 

Positif 35 41,7 

Jumlah 84 100 

 

       Berdasarkan tabel diatas bahwa wanita usia subur mempunyai persepsi negatif terhadap 

metode kontrasepsi implant sebanyak 49 respoden (58,3%). 

 

Persepsi Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi IUD 

 
Table 4. Persepsi Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi IUD 

 
Persepsi Frekuensi % 

Negatif 58 69 

Positif 26 31 

Jumlah 84 100 

 

       Berdasarkan tabel diatas bahwa wanita usia subur mempunyai persepsi negatif terhadap 

metode kontrasepsi IUD sebanyak 58 respoden (69%). 

 

 



 

 

513 

 

Persepsi Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi MOW 

 
Table 5. Persepsi Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi MOW 

 
Persepsi Frekuensi % 

Negatif 44 52,4 

Positif 40 47,6 

Jumlah 84 100 

 

       Berdasarkan tabel diatas bahwa wanita usia subur mempunyai persepsi negatif terhadap 

metode kontrasepsi MOW sebanyak 44 respoden (52,4%). 

 

Persepsi Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi MOP 

 
Table 6. Persepsi Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi MOP 

 
Persepsi Frekuensi % 

Negatif 54 64,3 

Positif 30 35,7 

Jumlah 84 100 

 

       Berdasarkan tabel diatas bahwa wanita usia subur mempunyai persepsi negatif terhadap 

metode kontrasepsi MOP sebanyak 54 respoden (64,3%). 

 

PEMBAHASAN 

Persepsi Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa wanita usia subur 

mempunyai persepsi positif sebanyak 51 respoden (60,7%) hal ini disebabkan karena wanita 

usia subur mengerti akan maanfaat dari penggunaan metode kontrasepsi. Yang dimana 

pendapat dari Walgito bahwa persepsi merupakan proses pengenalan atau identifikasi sesuatu 

dengan menggunakan panca indra. Kesan yang diterima individu sangat bergantung pada 

seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses berfikir dan belajar serta dipengaruhi 

oleh factor lain yang berasal dari dalam individu.3 

 

Persepsi  Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi Pil 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Sebagian besar wanita usia 

subur mempunyai persepsi negatif sebanyak 47 respoden (56%) hal ini disebabkan karena 

wanita usia subur kurang memahami dan kurang yakin akan keuntungan pemakaian 

kontrasepsi pil berdasarkan informasi dan pengalaman yang diterima sehingga persepsi, 

pandangan dan keyakinan dalam individu bersifat negatif.4 

 

Persepsi  Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi Suntik 1 Bulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Sebagian besar wanita usia 

subur mempunyai persepsi positif sebanyak 45respoden (53,6%) hal ini disebabkan karena 

wanita usia subur sesuai dengan pengalaman yang terjadi pada dalam diri individu merupakan 

salah satu faktor psikologis yang dapat mempengaruhi akseptor sehingga seseorang dapat 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang dipengaruhi oleh pengalaman-

pengalaman yang ada dalam diri individu.5 
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Persepsi  Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi Suntik 3 Bulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Sebagian besar wanita usia 

subur mempunyai persepsi positif sebanyak 51respoden (60,7%) hal ini disebabkan karena 

wanita usia subur beranggapan pemakaian motede kontrasepsi ini lebih praktis, sedehana dan 

tidak perlu takut lupa, kontrasepsi suntik memiliki efektifitas tinggi bila penyuntikannya 

dilakukan secara teratur dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang mempengaruhi 

persepsi diantaranya umur dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada 

aspek fisik dan psikologi, dimana pada aspek ini taraf berfikir seseorang semakin matang dan 

dewasa.5 

 

Persepsi  Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi Implant 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Sebagian besar wanita usia 

subur mempunyai persepsi negatif sebanyak 49respoden (58,3%) hal ini disebabkan karena 

wanita usia subur segan untuk menggunakannya karena kurang mengenalnya dan ketakutan 

karena membutuhkan pembedahan, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui 

metode kontrasepsi efektif terpilih lebih dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang 

persyaratan dan keamanan metode kontrasepsi tersebut.6 

 

Persepsi  Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi IUD 

  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Sebagian besar wanita usia 

subur mempunyai persepsi negatif sebanyak 58 respoden (69%) hal ini disebabkan karena 

wanita usia subur beranggapan karena dapat mempengaruhi hubungan seksual. Pada saat ini 

kegiatan keluarga berencana masih kurang dalam metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), 

pada umumnya masyarakat lebih memilih metode non MKJP sehingga kontrasepsi jangka 

panjang kurang diminati.5 

 

Persepsi  Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi MOW 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa  Sebagian besar wanita usia 

subur mempunyai persepsi negatif sebanyak 44 respoden (52,4%) hal ini disebabkan karena 

wanita usia subur sedikit sekali mengetahui tentang kontrasepsi MOW. Karena kurangnya 

informasi yang tepat dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui metode 

kontrasepsi mantap lebih dikarenakan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang persyaratan dan 

keamanan metode kontrasepsi tersebut. Alat kontrasepsi mantap khususnya MOW 

dipengaruhi beberapa faktor antara lain tingkat ekonomi, usia dan paritas.5 

 

Persepsi  Wanita Usia Subur Terhadap Metode Kontrasepsi MOP 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa  Sebagian besar wanita usia 

subur mempunyai persepsi negatif sebanyak 54 respoden (64,3%) hal ini disebabkan karena 

wanita usia subur tidak mengetahui terhadap kontrasepsi MOP, hal ini menyangkut 

kontrasepsi pria jenis vasektomi jumlah permintaanya tidak begitu signifikan dibandingkan 

alat kontrasepsi lainnya. Hal ini disebabkan karena salah persepsi dari kalangan masyarakat 

bahwa jika menggunakan alkon vasektomi dapat menyebabkan tidak terjadinya ereksi.5 

 

SIMPULAN 

1. Sebagian besar persepsi wanita usia subur terhadap metode kontrasepsi di Rumah 

Bersalin Rajawali Kota Cirebon sebanyak 51 responden (60,7%). 
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2. Sebagian besar persepsi wanita usia subur terhadap metode kontrasepsi dalam bentuk 

kontrasepsi pil berpersepsi negatif sebanyak 47 responden (56%). 

3. Sebagian besar persepsi wanita usia subur terhadap metode kontrasepsi dalam bentuk 

kontrasepsi suntik 1 bulan berpersepsi positif sebanyak 45 responden (53,6%), 

4. Sebagian besar persepsi wanita usia subur terhadap metode kontrasepsi dalam bentuk 

kontrasepsi suntik 3 bulan berpersepsi positif sebanyak 51 responden (60,7%). 

5. Sebagian besar persepsi wanita usia subur terhadap metode kontrasepsi dalam bentuk 

kontrasepsi implant berpersepsi negatif sebanyak 49 responden (58,3%). 

6. Sebagian besar persepsi wanita usia subur terhadap metode kontrasepsi dalam bentuk 

kontrasepsi IUD berpersepsi negatif sebanyak 58responden (69%). 

7. Sebagian besar persepsi wanita usia subur terhadap metode kontrasepsi dalam bentuk 

kontrasepsi MOW berpersepsi negatif sebanyak 44 responden (52,4%). 

8. Sebagian besar persepsi wanita usia subur terhadap metode kontrasepsi dalam bentuk 

kontrasepsi MOP berpersepsi negatif sebanyak 54 responden (64,3%). 

 

SARAN 

1. Bagi Wanita Usia Subur 

Agar persepsi wanita usia subur lebih baik lagi terhadap metode kontrasepsi diperlukan 

upaya promotif terhadap pasangan usia subur dengan memberikan penyuluhan secara 

optimal oleh petugas kesehatan yang terkait agar wanita usia subur mengetahui dan 

mengerti terhadap metode kontrasepsi 

2. Bagi Institusi Penyelenggara Pelayanan Kesehatan  

Agar lebih ditingkatkan lagi pelaksanaan penyuluhan atau akses informasi mengenai alat 

kontrasepsi baik di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Kesehatan, Rumah Bersalin dan 

BPS yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan 

3. Bagi Bidan 

Selalu menjadi motivator bagi ibu-ibu untuk meningkatkan pengetahuan mengenal alat-

alat kontrasepsi dan lebih banyak lagi memberikan KIE mengenai alat kontrasepsi tidak 

hanya memberikan pelayanan saja, selain itu bidan lebih ditingkatkan lagi kerjasama 

lintas program dalam menyediakan alat kontrasepsi 

4. Bagi Peneliti Lain  

Dengan melihat rincian hasil penelitian diharapkan dapat dikembangkan lagi penelitian 

yang terkait dengan pengetahuan yang lebih spesifik terhadap metode kontrasepsi. 
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HUBUNGAN FAKTOR PEKERJAAN TERHADAP KEJADIAN  

KATARAK NUKLEARIS  
    

Uun Kurniasih*Lien Herlina**, Siti Ni’mawati** 

 

 

 

ABSTRAK 

Pekerjaan  dengan paparan sinar matahari merupakan faktor risiko terjadinya katarak. Paparan sinar matahari 

yang lama cenderung menderita katarak khususnya nuklearis.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membuktikan hubungan faktor pekerjaan terhadap kejadian katarak nuklearis.Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional study.Jumlah sampel sebanyak 52 orang 

penentuan sampelnya dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data akan dilakukan oleh 

peneliti, dengan cara observasi dan wawancara dan dianalisa secara statistika menggunakan uji Chi Square (X2). 

Dari hasil uji statistika didapatkan bahwa dari hasil tabulasi silang ada kecenderungan faktor pekerjaan karena 

paparan sinar matahari dengan katarak nuklearis, sedangkan berdasarkan uji Chi Square tidak ada hubungan 

antara faktor pekerjaan karena paparan sinar matahari dengan katarak nuklearis dengan nilai    p = 0,795 (p > 

0,1). 

Kata Kunci : Faktor pekerjaan  katarak nuklearis 

 

ABSTRACT 

Work with exposure to sunlight is a risk factor for cataracts. Long exposure to the sun tend to suffer from 

cataracts, especially nuklearis.The purpose of this study is to prove the correlation between the incidence of 

cataracts nuklearis work.This research is a descriptive study with cross -sectional correlation study. Total sample 

of 52 people who were taken through the large sample formula in which the determination of the sample by using 

purposive sampling. The data obtained by observation and interviews, and analyzed statistically using Chi Square 

( X2 ).while based on Chi Square test was no association between occupational factors as sun exposure with 

cataract nuklearis with p = 0.795 ( p > 0.1 ). 

Keywords : Occupational factors, cataract nuklearis 
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LATAR BELAKANG 

Indera penglihatan merupakan salah satu alat tubuh manusia yang mempunyai fungsi 

sangat penting untuk memungkinkan manusia menerima informasi dari lingkungan kehidupan 

sekitarnya sehingga mampu beradaptasi dan mempertahankan hidup dalam lingkungannya 

dan menghindarkan diri dari berbagai ancaman yang mungkin terjadi. Oleh sebab itu kebutaan 

dan gangguan penglihatan merupakan masalah kesehatan masyarakat. Kebutaan karena 

katarak dapat menyebabkan berkurangnya produktifitas maupun sumber daya manusia serta 

membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pengobatannya.1 

Katarak  menyebabkan 48% kebutaan di dunia yang diderita oleh 18 juta orang (WHO). 

Di Amerika Serikat, katarak mencapai 42% untuk pasien berumur 52-64 tahun, 60% untuk 

mereka yang berusia 65-74 tahun, dan 91% untuk lansia yang berumur 75-85 tahun.2 

Di Indonesia katarak menjadi penyebab kebutaan nomor satu (0,78%), Sejak saat itu 

kebutaan di Indonesia dicanangkan sebagai Bencana kebutaan Nasional.Selain itu,Indonesia 

memiliki angka penderita katarak tertinggi di Asia Tenggara dan menduduki urutan ketiga di 

dunia, yaitu 1,5% dari jumlah penduduk, yang berarti lebih dari 3 juta orang menderita 

katarak.3 

Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan mengalami katarak 15 tahun lebih cepat 

dibandingkan di negara lain di daerah sub tropis. Sekitar 16-22% penderita katarak berusia 

dibawah 55 tahun.4 

Laporan Nasional Riskesdas 2007 melaporkan prevalensi katarak umur 30 tahun ke atas 

(berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan dan/atau gejala katarak) sebesar 17,4%. (4)  

Sedangkan prevalensi katarak pada kelompok usia 40 tahun keatas pada masyarakat di Jawa 

Barat tahun 2005 dilaporkan sebesar 22,8%. 5 

Hasil survey kebutaan dan kesehatan mata di Jawa Barat tahun 2005 melaporkan 

penyebab kebutaan terbesar pada kelompok usia 40 tahun keatas adalah katarak (80,6%).3 

Terjadinya katarak di duga karena proses multifaktor, salah satunya adalah faktor pajanan 

kronis terhadap sinar ultra violet. Pekerjaan dalam hal ini berhubungan dengan paparan sinar 

ultraviolet, dimana sinar UV merupakan faktor resiko terjadinya katarak. Sinar Ultraviolet 

yang berasal dari sinar matahari akan diserap oleh protein lensa dan kemudian akan 

menimbulkan reaksi fotokimia sehingga terbentuk radikal bebas atau spesies oksigen yang 

bersifat sangat reaktif. Reaksi tersebut akan mempengaruhi struktur protein lensa, selanjutnya 

menyebabkan kekeruhan lensa yang disebut katarak.6 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon tahun 2012, angka kebutaan 

katarak diperkirakan 318 dari jumlah penduduk ± 304.152. Sedangkan insidensi katarak setiap 

tahun adalah 1 permil dari jumlah penduduk.7 

Sedangkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Cirebon tahun 2012,  penduduk 10 tahun 

ke atas yang bekerja menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2009 adalah Pertanian : 2.445, 

Industri pengolahan : 7.485, Perdagangan, hotel dan restoran : 58.839, Jasa-jasa : 27.402, dan 

lainnya 32.343. Jumlah tenaga kerja seluruhnya 128.514.8Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan faktor pekerjaan terhadap kejadian katarak nuklearis di UPTD 

Pelayanan Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan Kota Cirebon. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif korelasi dengan pendekatan cross 

sectional studyyaitu penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua 

variabel.Variabel dalam penelitian ini adalah faktor pekerjaan (variabel independen) dan 

kejadian katarak nukearis (variabel dependen).Populasi dalam penelitian ini adalah pasien 

katarak yang bekerja di luar gedung.Jadi populasi dalam penelitian ini pada tahun 2012 adalah 
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107. Sampel penelitian ini berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.  Kriteria inklusi dan 

eksklusi dalam penelitian ini adalah: 

1. Kriteria inklusi 

1) Pekerjaan dengan paparan sinar matahari  

2) Umur 35 - 60 tahun. 

3) Tidak termasuk dalam kriteria ekslusi 

4) Bersedia menjadi responden 

2. Kriteria ekslusi  

1) Usia< 35 tahun dan > 60 tahun. 

2) Menderita penyakit DM 

3) Perokok (sehari 2 pak/32 batang) 

4) Riwayat trauma pada lensa mata 

5) Diare kronis 

6) Peminum alkohol 

7) Menggunakan obat-obat steroid secara rutin 6 bulan terakhir. 

8) Tidak bersedia menjadi responden 

 Dalam penelitian ini perhitungan sampel menggunakan rumus Taro Yamane : 

 

  

 

 

 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan kuesioner observasi 

dengan alat bantusnellen chart / E chart (kartu huruf/abjad), pinhole (cakram berlubang), dan 

senter untuk mengukur visus/tajam penglihatan dan kekeruhan lensa. Sumber data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu diambil langsung dari 

responden dan data sekunder yang diambil dari dokumen patient list katarak Kota Cirebon. 

Pengumpulan data akan dilakukan oleh peneliti, dengan cara dilakukan pemeriksaan tajam 

penglihatan dan kekeruhan lensa kepada responden dilanjutkan dengan wawancara. 

Responden terlebih dahulu akan diberikan penjelasan  dan menandatangani informed consent 

kesediaan untuk menjadi responden penelitian. Analisis data hasil analisis ini nantinya akan 

memberikan gambaran deskripsi dari variabel-variabel yang diteliti.Adapun rumus yang 

digunakan adalah : 

      

 

 

 

 

Analisa bivariat uji hipotesis yang digunakan uji Chi Square (X2).  

 

HASIL PENELITIAN 

Faktor Pekerjaan 

 Dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari masing-masing variabel sehingga 

memberikan gambaran dari masing-masing variabel yang diteliti. 

 

 

 

 

n =      N  

        N.d2 + 1       

x100% 
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Tabel 1.Distribusi Responden Menurut Faktor Pekerjaan Karena Paparan Sinar Matahari 

 

No 

 

Paparan Sinar Matahari Jumlah % 

1.  < 7 jam 15 28,8 

 

2. 

 

≥ 7 jam 

 

37 

 

71,2 

  

Total 

 

52 

 

100 

 

 Dari tabel 1 didapatkan dari 52 responden penderita katarak yang bekerja di luar gedung, 

proporsi yang lebih besar ada pada kelompok responden yang terpapar sinar matahari ≥ 7 jam, 

yaitu sebanyak 37 orang (71,2%). 

 

Kejadian Katarak Nuklearis 

 
Tabel 2. Distribusi Responden Menurut Kejadian Katarak Nuklearis 

 

No 

 

        Katarak Jumlah            % 

1. Nuklearis 28 53,8 

 

2. 

 

Non Nuklearis 

 

24 

 

46,2 

  

Total 

 

52 

 

100 

 

Dari tabel 2 didapatkan dari 52 responden penderita katarak yang bekerja di luar 

gedung, proporsi terbanyak ada pada kelompok responden yang menderita katarak nuklearis, 

yaitu 28 orang (53,8%). 

 

Faktor Pekerjaan Terhadap Kejadian Katarak Nuklearis 

 Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen dengan batas kemaknaan p = 0,1. 

 
   Tabel 3  Hubungan Faktor Pekerjaan Terhadap Kejadian Katarak Nuklearis  

 

 

No 

 

Paparan Sinar 

Matahari 

Katarak 

 

Total  
P 

 

Nuklearis 

 

% 

 

Non 

Nuklearis 

 

% 

1. 

 

< 7 jam 

 

9 

 

17,3 6 

 

11,6  15 

 

 

0,795  

2. 

 

≥ 7 jam 

 

19 

 

36,5 

 

18 

 

34,6 

 

37 

 

 

 

Total 

 

28 

 

53,8 

 

24 

 

46,2 

 

52 
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Dari tabel 3 didapatkan dari 52 responden penderita katarak yang bekerja di luar 

gedung, didapatkan prosentase lebih besar terdapat pada kelompok responden yang terpapar 

sinar matahari ≥ 7 jam dan menderita katarak nuklearis yaitu sebanyak 19 orang (36,5%). 

Dari perhitungan dengan menggunakan uji statistik Chi Square  didapatkan nilai 

probability = 0,795 (p > 0,1 → Ho diterima),  maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan antara faktor pekerjaan dengan kejadian katarak nuklearis. 

 

PEMBAHASAN 

Faktor Pekerjaan 

Dari hasil penelitian terhadap 52 responden yang diuji,  proporsi lebih besar ada pada 

kelompok responden yang terpapar sinar matahari ≥ 7 jam sebanyak 37 orang (71,2%), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang bekerja di luar gedung 

terpapar sinar matahari selama ≥ 7 jam. 

 

Kejadian Katarak Nuklearis 

Dari hasil penelitian terhadap 52 responden yang diuji,  proporsi lebih besar ada pada 

kelompok responden yang menderita katarak nuklearis yaitu sebanyak 28 orang (53,8%), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang bekerja di luar gedung 

menderita katarak nuklearis. 

 

Hubungan Faktor Pekerjaan Terhadap Kejadian Katarak Nuklearis 

Tabulasi silang 

 Dari hasil penelitian terhadap 52 responden yang diuji, 19 orang (36,5%) terpapar sinar 

matahari ≥ 7 jam dan menderita katarak nuklearis, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden yang bekerja di luar gedung terpapar sinar matahari ≥ 7 jam 

menderita katarak nuklearis. 

 Hasil ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wong and Ho (1993) dan Leske 

et al (2003) yang menunjukkan bahwa paparan sinar matahari yang lama cenderung menderita 

katarak khususnya nuklearis. (19) Dan juga  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Neale et al. yang melaporkan adanya hubungan positif yang kuat antara pekerjaan yang 

terpapar sinar matahari pada usia antara 20-29 tahun dengan katarak nuklear. Paparan yang 

terjadi di usia lebih lanjut mempunyai hubungan lemah.  

 Pekerja di luar gedung, pekerjaan dalam hal ini erat kaitannya dengan paparan sinar 

matahari, dimana sinar ultraviolet merupakan faktor risiko terjadinya katarak.Sinar Ultraviolet 

yang berasal dari sinar matahari akan diserap oleh protein lensa dan kemudian akan 

menimbulkan reaksi fotokimia sehingga terbentuk radikal bebas atau spesies oksigen yang 

bersifat sangat reaktif. Reaksi tersebut akan mempengaruhi struktur protein lensa, selanjutnya 

menyebabkan kekeruhan lensa yang disebut katarak.  

 Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik  Chi Square, didapatkan nilai p = 0,795 (p > 

0,1 → Ho diterima),  yang disimpulkan bahwa tidak ada hubungan faktor pekerjaan dengan 

kejadian katarak nuklearis. 

 Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wong and Ho, Leske et al 

ataupun Neale et al. Tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Brilliant dan 

kawan-kawan yang melaporkan bahwa pajanan terhadap sinar matahari selama 12 jam 

menimbulkan katarak 3,8 kali lebih banyak dibandingkan hanya terpajan rata-rata 7 jam 

sehari. 

 

 



 

 

521 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, dilihat dari hasil 

tabulasi silang ada kecenderungan faktor pekerjaan karena paparan sinar matahari terhadap 

kejadian katarak nuklearis, tetapi berdasarkan uji Chi Square tidak ada hubungan faktor 

pekerjaan terhadap kejadian katarak nuklearis dengan nilai p = 0,795 (p > 0,1). 

 

SARAN 

1. Bagi Instansi Kesehatan 

Bagi Dinas Kesehatan Kota Cirebon dan UPTD Pelayanan Kesehatan Khusus agar 

membuat perencanaan program Kesehatan Indera yang berkoordinasi dengan lintas 

program Kesehatan Kerja dan Promosi Kesehatan dalam Penanggulangan Gangguan 

Penglihatan dan Kebutaan Katarak Kota Cirebon. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat melalui poster, leaflet ataupun penyuluhan 

tentang penyebab dan tanda-tanda terjadinya katarak serta upaya pencegahan penyakit 

katarak yang disebabkan karena pekerjaan yang terpapar sinar matahari, yang bisa 

dilakukan melalui kegiatan kemasyarakatan Sapa Warga. 

3. Bagi Pendidikan 

Agar difasilitasi alat peraga tentang panca indera penglihatan di setiap ruangan kelas dan 

melengkapi buku-buku tentang sistem panca indera, khususnya panca indera penglihatan. 

4. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti selanjutnya agar meneliti faktor lain sebagai penyebab terjadinya katarak 

nuklearis. 
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