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ABSTRAK
United Nations office on Drugs and Crime (UNODC) memperkirakan
sekitar 149 sampai 272 juta orang atau 3,3 % sampai 6,1% dari penduduk usia
16-64 tahun di dunia pernah menggunakan narkoba sekali selama hidupnya.
Berbagai studi menunjukan bahwa penyalahgunaan narkoba berkaitan dengan
penggunaan jarum suntik yang menjadi transmisi penularan PMS, HIV, dan
hepatitis yang sangat efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Faktor
– faktor yang berhubungan dengan kejadian Hepatitis pada pengguna NAPZA
di RSKO Jakarta dan MMHC Tahun 2014.
Rancangan penelitian yang dipakai adalah cross sectional. Sampelnya
adalah seluruh pengguna Napza di RSKO Jakarta dan MMHC tahun 2014
terdiri dari 148 responden. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret - April
2014 menggunakan kuisioner yang diisi oleh responden. Analisis data yang
dilakukan adalah analisis univariat, bivariat menggunakan Chi Square Test dan
analisis multivariat dengan menggunakan regresi logistik ganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan
kejadian hepatitis pada pengguna Napza dalam penelitian ini adalah tindik,
kontak dengan penderita, jenis Napza, cara penggunaan, riwayat hepatitis
sebelumnya, dan riwayat hospitalisasi. Variabel riwayat hepatitis sebelumnya
merupakan variabel dominan dalam kejadian hepatitis pada pengguna Napza
(p=0,000, B = 26,176).
Kata Kunci : Hepatitis, Napza, karakteristik, dan faktor resiko
Daftar Pustaka : 52 (1991-2013)

FACTORS - FACTORS RELATED TO THE INCIDENCE OF HEPATITIS IN
DRUG USERS IN RSKO JAKARTA AND MADANI MENTAL HEALTH CARE
IN 2014
Diyanah Kumalasary
Akbid Muhammadiyah Cirebon

ABSTRACT
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) estimates that about
149 to 272 million people , or 3.3 % to 6.1 % of the population aged 16-64 years
in the world have used drugs once during his lifetime . Various studies have
1

shown that drug abuse associated with the use of needles into the transmission
of spreading of STDs , HIV , and hepatitis are very effective .
This study a purpose to explain the factors - factors related to the
incidence of hepatitis in drug users in RSKO Jakarta and MMHC at 2014.
The study design used was cross-sectional . The sample is the entire drug
users in RSKO Jakarta and MMHC at 2014 consisted of 148 respondents . This
research was conducted in March - April 2014 using a questionnaire filled out
by respondents . Data analysis is univariate, bivariate using Chi square test and
multivariate analysis using logistic regression..
The results showed that the factors associated with the incidence of
hepatitis in drug users in the study were pierced , contact with the patient , the
type of drug , how to use , a history of previous hepatitis , and history of
hospitalization . Variable previous history of hepatitis is the dominant variable in
the incidence of hepatitis in drug users (p = 0.000, B = 26.176).
Keywords : Hepatitis, Drug, Characteristics, and risk factors
Bibliography : 52 (1991-2013)
A.

PENDAHULUAN
Istilah narkotika, alkohol dan obat berbahaya (Narkoba) sudah di kenal

diawal tahun 70-an, selain itu masih ada istilah lain yang memiliki makna yang
sama yaitu Narkotika dan Zat Adiktif (NAZA) dan Narkotika, Psikotropika dan
Zat Adiktif (NAPZA). Istilah NAPZA lebih tepat untuk digunakan karena terdapat
komponen Psikotropika obat yang biasanya digunakan untuk penderita
gangguan jiwa, tetapi termasuk juga obat yang paling sering disalah gunakan
(Abuse) dan dapat menimbulkan ketergantungan (Adiksi). Dari tahun ketahun
penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Penyalahgunaan narkoba menjadi
ancaman serius terhadap masa depan masyarakat Indonesia, khususnya
generasi muda. (Martono, 2008)
Data yang di kumpulkan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) pada
tahun 2005 menunjukkan bahwa terdapat 22.000 orang tersangka kasus pidana
narkoba. United Nations office on Drugs and Crime (UNODC) memperkirakan
sekitar 149 sampai 272 juta orang atau 3,3 % sampai 6,1% dari penduduk usia
16-64 tahun di dunia pernah menggunakan narkoba sekali selama hidupnya.
Jumlah ini semakin meningkat seiring berjalannya waktu (BNN, 2011).
Umumnya, orang-orang yang terlibat kasus narkoba di indonesia di
dominasi oleh WNI (warga negara Indonesia) mencapai 98%, dari berbagai
kalangan masyarakat dan profesi termasuk PNS (Pegawai Negeri Sipil)
2

mencapai 0.73%, Mahasiswa 4.47%, Siswa SMA/SMP 5.36%, Pengangguran
32.90%. Bahkan, para artis pun tidak ketinggalan terjerat kasus narkoba.
Sementara pejabat publik atau PNS yang tersangkut kasus narkoba memang
relatif masih sedikit, tetapi angka yang sebenarnya diduga jauh lebih besar
karena

tidak

terlaporkan.

Sementara

angka

pecandu

narkoba

yang

pengangguran tampak tinggi, termasuk disini adalah anak-anak muda.
Generasi muda pengangguran memang cukup rentan menjadi korban narkoba.
Sebagian di antara mereka masih berada di bangku SMP dan SMU, berumur
15-24 tahun, 80% laki-laki dan 20% perempuan. (BNN, 2003).
Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2006
jumlah estimasi pengguna NAPZA suntik di Indoensia berkisar antara 190.000247.000 orang (Depkes RI & KPAN, 2006). Berbagai studi menunjukan bahwa
penyalahgunaan narkoba berkaitan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas dan
tindak kejahatan, bahkan dewasa ini, penggunaan jarum suntik narkoba
menjadi transmisi penularan PMS, HIV, dan Hepatitis yang sangat efektif.
Penggunaan narkoba suntik merupakan faktor risiko utama penularan
virus hepatitis C di banyak negara di dunia. Kajian di 77 negara menunjukkan
bahwa 25 negara memiliki angka hepatitis C pada populasi pengguna narkoba
suntik antara 60% dan 80%, termasuk di Amerika Serikat dan Cina. Di dua
belas negara angkanya lebih besar dari 80%. Sebanyak sepuluh juta pengguna
narkoba suntik terinfeksi hepatitis C; Cina (1,6 juta), Amerika Serikat (1,5 juta),
dan Rusia (1,3 juta) memiliki total terbanyak. Angka hepatitis C pada warga
binaan di lembaga pemasyarakatan di Amerika Serikat sepuluh hingga dua
puluh kali lipat dibandingkan dengan populasi umum, dan penelitian ini
mengaitkannya dengan perilaku berisiko seperti penggunaan narkoba suntik
dan pembuatan tato dengan peralatan yang tidak steril. (Wening, 2008)
Penyakit Hepatitis biasa juga disebut dengan nama penyakit kuning.
Dalam bahasa latin “hepatitis” berarti ”peradangan hati”. Peradangan ini bisa
disebabkan oleh bermacam-macam faktor, seperti bahan kimia, obat-obatan,
virus, dan juga alkohol. Dengan kata lain, penyakit Hepatitis merupakan
peradangan hati (liver) yang umumnya disebabkan oleh infeksi virus. (Wening,
2008)
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Hepatitis juga bisa terjadi karena infeksi virus lainnya, seperti
mononukleosis

infeksiosa,

demam

kuning

dan

infeksi

sitomegalovirus.

Penyebab hepatitis non-virus yang utama adalah alkohol dan obat-obatan.
Virus hepatitis yang sering sekali menyerang pecandu narkoba ialah virus
hepatitis B dan hepatitis C. Virus hepatitis B ditularkan melalui darah atau
produk darah. Penularan biasanya terjadi di antara para pemakai obat yang
menggunakan jarum suntik bersama-sama, atau di antara mitra seksual (baik
heteroseksual maupun pria homoseksual). (Wening, 2008)
Sedangkan virus hepatitis C, menyebabkan minimal 80% kasus hepatitis
akibat transfusi darah. Virus hepatitis C ini paling sering ditularkan melalui
pemakai obat yang menggunakan jarum bersama-sama. Jarang terjadi
penularan melalui hubungan seksual. Untuk alasan yang masih belum jelas,
penderita "penyakit hati alkoholik" seringkali menderita hepatitis C. (Winarno,
Heri.2008. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Jarum
Suntik bergantian Diantara Pengguna Napza Suntik Di Kota Semarang; hal 7485. Dalam Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Vol. 3 / No. 2 / Agustus)
Salah satu bentuk pelayanan kesehatan di Indonesia adalah pelayanan
rehabilitasi,

terutama

mengenai

masalah

penyalahgunaan

narkoba,

di

Indonesia penyalahguna narkoba yang mendapatkan pelayanan terapi dan
rehabilitasi pada tahun 2010 sebanyak 3.477 orang yang terdiri dari 3.127 lakilaki (89,9%) dan 350 perempuan (10,10%). Berbagai program rehabilitasi
NAPZA menjadi salah satu langkah yang serius dalam penanganan
penyalahgunaan NAPZA. Adanya program rehabilitasi di Indonesia sesuai
dengan pasal 54 UU No.35/2009 tentang Psikotropika yang menyebutkan
bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (Amal, Adnan.2013.)
Salah satu tempat rehabilitasi yang ditawarkan oleh pemerintah adalah
Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta. Berdasarkan hasil studi
pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta, dan
dari hasil penelitian yang sudah ada, bahwa pada tahun 2013 dari 76 pasien
penggunan NAPZA didapatkan 48 pasien yang terkena Hepatitis (63,2%).
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Dengan latar belakang diatas maka menjadi bahan acuan untuk
melakukan penelitian tentang “ Faktor – Faktor yang berhubungan dengan
kejadian Hepatitis pada pengguna NAPZA yang mengikuti Rehabilitasi di
Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta Tahun 2014 “.
B.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan

penelitian cross sectional, dimana variabel independen dan variabel dependen
diukur pada waktu yang sama (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini populasi
yang digunakan yaitu seluruh pasien pengguna NAPZA yang melakukan
rehabilitasi / pemulihan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada
Tahun 2014 berjumlah 35 responden. Sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah total sampling yaitu seluruh pengguna NAPZA yang mengikuti
rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta Tahun 2014
dikarenakan jumlah populasi yang sedikit yaitu 35 responden.
C.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Variabel Dependen (Kejadian Hepatitis pada pengguna Napza)

Hasil penelitian distribusi frekuensi kejadian Hepatitis pada pengguna
Napza dapat dilihat pada tabel 5.3.1. Berikut

adalah uraian dari kategori

responden yang menderita dan yang tidak menderita Hepatitis

Diagram 5.3.1
Proporsi Penderita Hepatitis di RSKO Jakarta dan MMHC
Tahun 2014

31.1%
68.9%
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 46 responden atau 31.1%
menderita Hepatitis dan sebanyak 102 responden atau 68.9% tidak menderita
Hepatitis atau bisa dikatakan perbandingan antara penderita dan bukan
penderita adalah 3:7.

5.3.2 Gambaran Umur Responden
Tabel 5.3.2
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur Responden
Umur
Tidak Beresiko
Beresiko
Total

Frekuensi
69
79
148

Persentase (%)
46.6
53.4
100

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara responden yang masuk
katagori umur tidak beresiko dan umur beresiko hampir sama banyak.

5.3.3 Gambaran Jenis Kelamin Responden
Tabel 5.3.3
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Responden
Jenis Kelamin
Perempuan
Laki - laki
Total

Frekuensi
11
137
148

Persentase (%)
7.4
92.6
100

Berdasarkan kategori jenis kelamin, mayoritas responden adalah laki –
laki yaitu sebanyak 137 responden (92.6%).

5.3.4 Gambaran Pekerjaan Responden
Tabel 5.3.4
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan Responden
Pekerjaan
Bekerja
Tidak Bekerja
Total

Frekuensi
108
40
148

Persentase (%)
73.0
27.0
100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara responden yang bekerja dan
tidak bekerja adalah 3:1.
6

5.3.5 Gambaran Pendidikan Responden
Tabel 5.3.5
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Responden
Pendidikan
Rendah
Tinggi
Total

Frekuensi
33
115
148

Persentase (%)
22.3
77.7
100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 1 diantara 5 responden yang
berpendidikan rendah, dan 11 orang diantaranya berpendidikan SD.
5.3.6 Gambaran Riwayat Transfusi Darah
Tabel 5.3.6
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Riwayat Transfusi Darah
Riwayat Transfusi
Tidak Pernah
Pernah
Total

Frekuensi
97
51
148

Persentase (%)
65.5
34.5
100

Pada variabel riwayat transfusi darah terlihat perbandingan antara
responden yang tidak pernah dan pernah kurang lebih 2:1.

5.3.7 Gambaran Keberadaan Tato
Tabel 5.3.7
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Keberadaan Tato
Keberadaan Tato
Tidak Ada
Ada
Total

Frekuensi
87
61
148

Persentase (%)
58.8
41.2
100

Terdapat 4 diantara 10 responden mempunyai tato dalam tubuhnya.

5.3.8 Gambaran keberadaan Tindik
Tabel 5.3.8
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Keberadaan Tindik
Keberadaan Tindik
Tidak Ada
Ada
Total

Frekuensi
80
68
148

Persentase (%)
54.1
45.9
100
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Untuk keberadaan Tindik antara responden yang tidak ada dan ada
tindik hampir sama banyak.

5.3.9 Gambaran Kontak dengan Penderita Hepatitis
Tabel 5.3.9
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kontak dengan Penderita
Kontak
Tidak Ada
Ada
Total

Frekuensi
101
47
148

Persentase (%)
68.2
31.8
100

Sebanyak 3 diantara 10 responden pernah kontak dengan penderita
hepatitis.

5.3.10 Gambaran Jenis Napza yang digunakan
Tabel 5.3.10
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Napza
Jenis Napza
Single Drug
Multiple Drug
Total

Frekuensi
91
57
148

Persentase (%)
61.5
38.5
100

Sekitar 4 diantara 10 responden menggunakan jenis multiple drug.

5.3.11 Gambaran Cara Penggunaan Napza
Tabel 5.3.11
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Cara Penggunaan
Cara Penggunaan
Diminum / Dihirup
Disuntik
Total

Frekuensi
76
72
148

Persentase (%)
51.4
48.6
100

Untuk cara penggunaan Napza antara diminum / dihirup dengan disuntik
hampir sama banyak.

8

5.3.12 Gambaran Riwayat Hepatitis Sebelumnya
Tabel 5.3.12
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Riwayat Hepatitis
Riwayat Hepatitis
Tidak Pernah
Pernah
Total

Frekuensi
92
56
148

Persentase (%)
62.2
37.8
100

Sekitar 4 diantara 10 responden pernah mempunyai riwayat hepatitis
sebelumnya.

5.3.13 Gambaran Riwayat Hospitalisasi
Tabel 5.3.13
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Riwayat Hospitalisasi
Riwayat Hospitalisasi
Tidak Pernah
Pernah
Total

Frekuensi
63
85
148

Persentase (%)
42.6
57.4
100

Responden yang tidak pernah mempunyai riwayat hospitalisasi hampir
sama banyak dengan yang pernah mempunyai riwayat hospitalisasi.

5.3.14 Gambaran Perilaku Hubungan seksual
Tabel 5.3.14
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Perilaku Hubungan Seksual
Hubungan Seksual
Tidak Pernah
Pernah
Total

Frekuensi
8
140
148

Persentase (%)
5.4
94.6
100

Sebagian besar responden (94.6%) pernah melakukan hubungan
seksual.

5.4.

Analisis Bivariat
Analisis bivariat merupakan analisis untuk melihat hubungan variabel

independen dengan depnden, sejauh mana hubungan tersebut bermakna
secara statsitik. Analisis bivariat dalam penelitian ini adalah umur, jenis kelamin,
9

pekerjaan, pendidikan, riwayat transfusi darah, keberadaan tato dan tindik,
kontak dengan penderita hepatitis, jenis Napza yang digunakan, cara
penggunaan Napza, riwayat hepatitis sebelumnya, riwayat hospitalisasi, dan
perilaku hubungan seksual dengan variabel dependen yaitu kejadian hepatitis
pada pengguna Napza.

5.4.1 Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Umur
Tabel 5.4.1
Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza menurut
Umur
VARIABEL
UMUR
Tidak Beresiko
Beresiko
TOTAL

Dari

KEJADIAN HEPATITIS
BUKAN
PENDERITA
PENDERITA
n
%
n
%
45
65.2
24
34.8
57
72.2
22
27.8
102
68.9
46
31.1

hasil

penelitian

menunjukkan

TOTAL
n
69
79
148

%
100
100
100

bahwa

P

OR

0.465

0.724
0.360-1.455

umur

tidak

beresiko

mempunyai peluang 34.8% untuk menjadi penderita hepatitis. Sedangkan umur
yang beresiko mempunyai peluang 27.8% menjadi penderita hepatitis. Hasil uji
statistik diperoleh nilai p=0.465 maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan
antara umur dengan kejadian hepatitis.

5.4.2 Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Jenis Kelamin
Tabel 5.4.2
Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Jenis Kelamin
VARIABEL
JENIS
KELAMIN
Perempuan
Laki-laki
TOTAL
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KEJADIAN HEPATITIS
BUKAN
PENDERITA
PENDERITA
n
%
n
%
5
45.5
6
54.5
97
70.8
40
29.2
102
68.9
46
31.1

TOTAL
n
11
137
148

%
100
100
100

P

OR

0.083

0.344
0.099-1.191

Jenis kelamin perempuan mempunyai peluang 54.5% menjadi penderita
hepatitis, sedangkan laki-laki mempunyai peluang 29.2% menderita hepatitis.
Hasil uji statistik diperoleh nilai p=0.083 maka dapat disimpulkan tidak ada
hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hepatitis.

5.4.3 Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Pekerjaan
Tabel 5.4.3
Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Pekerjaan
VARIABEL
PEKERJAAN
Bekerja
Tidak Bekerja
TOTAL

KEJADIAN HEPATITIS
BUKAN
PENDERITA
PENDERITA
n
%
n
%
77
71.3
31
28.7
25
62.5
15
37.5
102
68.9
46
31.1

TOTAL
n
108
40
148

%
100
100
100

P

OR

0.408

1.490
0.694-3.199

Responden yang bekerja mempunyai peluang 28.7% menjadi penderita
hepatitis, sedangkan responden yang tidak bekerja mempunyai peluang 37.5%
untuk menjadi penderita hepatitis. Hasil uji statistik diperoleh nilai p=0.408 maka
dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan kejadian
hepatitis.

5.4.4 Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Pendidikan
Tabel 5.4.4
Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Pendidikan
VARIABEL
PENDIDIKAN
Rendah
Tinggi
TOTAL

KEJADIAN HEPATITIS
BUKAN
PENDERITA
PENDERITA
n
%
n
%
23
69.7
10
30.3
79
68.7
36
31.3
102
68.9
46
31.1

TOTAL
n
33
115
148

%
100
100
100

P

OR

1.000

1.048
0.452-2.429
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan rendah mempunyai
peluang 30.3% menjadi penderita hepatitis, sedangkan pendidikan tinggi
mempunyai peluang 31.3% menjadi penderita hepatitis. Hasil uji statistik
diperoleh nilai p=1.000 maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara
pendidikan dengan kejadian hepatitis.
5.4.5 Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Riwayat Transfusi
Tabel 5.4.5
Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Riwayat Transfusi
VARIABEL
RIWAYAT
TRANSFUSI
Tidak Pernah
Pernah
TOTAL

KEJADIAN HEPATITIS
BUKAN
PENDERITA
PENDERITA
N
%
n
%
67
69.1
30
30.9
35
68.6
16
31.4
102
68.9
46
31.1

TOTAL
n
97
51
148

%
100
100
100

P

OR

1.000

1.021
0.491-2.122

Responden yang tidak pernah mempunyai riwayat transfusi darah
mempunyai peluang 30.9% menjadi penderita hepatitis, sedangkan responden
yang pernah mempunyai riwayat transfusi mempunyai peluang 31.4% untuk
menjadi penderita hepatitis. Hasil uji statistik diperoleh nilai p=1.000 maka
dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara riwayat transfusi darah dengan
kejadian hepatitis.
5.4.6 Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Keberadaan Tato
Tabel 5.4.6
Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Keberadaan Tato
VARIABEL
TATO
Tidak Ada
Ada
TOTAL
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KEJADIAN HEPATITIS
BUKAN
PENDERITA
PENDERITA
N
%
n
%
61
70.1
26
29.9
41
67.2
20
32.8
102
68.9
46
31.1

TOTAL
n
87
61
148

%
100
100
100

P

OR

0.845

1.144
0.566-2.315

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang tidak
mempunyai tato mempunyai peluang 29.9% untuk menderita hepatitis,
sedangkan responden yang dalam tubuhnya terdapat tato mempunyai peluang
32.8% untuk menjadi penderita hepatitis. Hasil uji statistik diperoleh nilai
p=0.845 maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara variabel
keberadaan tato dengan kejadian hepatitis.

5.4.7 Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Keberadaan Tindik
Tabel 5.4.7
Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Keberadaan Tindik
VARIABEL
TINDIK
Tidak Ada
Ada
TOTAL

KEJADIAN HEPATITIS
BUKAN
PENDERITA
PENDERITA
n
%
n
%
62
77.5
18
22.5
40
58.8
28
41.2
102
68.9
46
31.1

TOTAL
n
80
68
148

%
100
100
100

P

OR

0.023

2.411
1.182-4.920

Responden yang tidak ada tindik dalam anggota tubuhnya mempunyai
peluang 22.5% menjadi penderita hepatitis, sedangkan responden yang dalam
tubuhnya ada tindik mempunyai peluang 41.2% untuk menjadi penderita
hepatitis. Hasil uji statistik diperoleh nilai p=0.023 maka dapat disimpulkan ada
hubungan antara variabel keberadaan tindik dengan kejadian hepatitis. Dan
hasil analisis diperoleh pula nilai OR=2.411, artinya responden yang
mempunyai bagian tubuh yang ditindik mempunyai peluang 2.41 kali untuk
menderita hepatitis dibanding responden yang tidak ada tindik.

5.4.8 Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Kontak dengan Penderita Hepatitis
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Tabel 5.4.8
Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Kontak dengan Penderita Hepatitis
VARIABEL
KONTAK
PENDERITA
Tidak Ada
Ada
TOTAL

KEJADIAN HEPATITIS
BUKAN
PENDERITA
PENDERITA
n
%
n
%
78
77.2
23
22.8
24
51.1
23
48.9
102
68.9
46
31.1

TOTAL
n
101
47
148

%
100
100
100

P

OR

0.003

3.250
1.555-6.792

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang tidak ada
kontak dengan penderita hepatitis mempunyai peluang 22.8% menjadi
penderita hepatitis, sedangkan responden yang ada kontak dengan penderita
hepatitis mempunyai peluang 48.9% untuk menjadi penderita hepatitis. Hasil uji
statistik diperoleh nilai p=0.003 maka dapat disimpulkan ada hubungan antara
variabel kontak dengan penderita hepatitis dengan kejadian hepatitis. Dan hasil
analisis diperoleh pula nilai OR=3.250, artinya responden yang ada / pernah
kontak dengan penderita hepatitis mempunyai peluang menderita hepatitis 3.25
kali dibandingkan dengan yang tidak ada / tidak pernah kontak dengan
penderita hepatitis.

5.4.9 Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Jenis Napza yang digunakan
Tabel 5.4.9
Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Jenis Napza yang digunakan
VARIABEL
JENIS NAPZA
Single
Multiple
TOTAL

KEJADIAN HEPATITIS
BUKAN
PENDERITA
PENDERITA
n
%
n
%
76
83.5
15
16.5
26
45.6
31
54.4
102
68.9
46
31.1

TOTAL
n
91
57
148

%
100
100
100

P

OR

0.000

6.041
2.824-12.923

Jenis Napza Single drug mempunyai peluang 16.5% menjadi penderita
hepatitis, sedangkan multiple drug mempunyai peluang 54.4% untuk menjadi
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penderita hepatitis. Hasil uji statistik diperoleh nilai p=0.000 maka dapat
disimpulkan ada hubungan antara jenis napza yang digunakan dengan kejadian
hepatitis. Dari hasil analisis diperoleh pula nilai OR=6.041, artinya responden
yang menggunakan multiple drug mempunyai peluang untuk menderita
hepatitis 6.04 kali dibandingkan dengan yang menggunakan single drug.

5.4.10 Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Cara Penggunaan Napza
Tabel 5.4.10
Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Cara Penggunaan Napza
VARIABEL
CARA
PENGGUNAAN
Oral/Hirup
Suntik
TOTAL

KEJADIAN HEPATITIS
BUKAN
PENDERITA
PENDERITA
n
%
n
%
63
82.9
13
17.1
39
54.2
33
45.8
102
68.9
46
31.1

TOTAL
n
76
72
148

%
100
100
100

P

OR

0.000

4.101
1.926-8.732

Penggunaan Napza dengan cara oral / hirup mempunyai peluang 17.1%
menjadi penderita hepatitis, sedangkan yang menggunakan cara suntik
mempunyai peluang 45.8% untuk menjadi penderita hepatitis. Hasil uji statistik
diperoleh nilai p=0.000 maka dapat disimpulkan ada hubungan antara variabel
cara penggunaan Napza dengan kejadian hepatitis. Dan hasil analisis diperoleh
pula nilai OR=4.101 artinya responden yang menggunakan Napza dengan cara
disuntik memiliki peluang 4.10 kali untuk menderita hepatitis dibanding dengan
yang menggunakan Napza dengan cara oral/hirup.

5.4.11 Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Riwayat Hepatitis Sebelumnya
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Tabel 5.4.11
Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Riwayat Hepatitis Sebelumnya
VARIABEL
RIWAYAT
HEPATITIS
Tidak Pernah
Pernah
TOTAL

KEJADIAN HEPATITIS
BUKAN
PENDERITA
PENDERITA
n
%
n
%
83
90.2
9
9.8
19
33.9
37
66.1
102
68.9
46
31.1

TOTAL
n
92
56
148

%
100
100
100

P

OR

0.000

17.959
7.429-43.414

Responden yang tidak pernah mempunyai riwayat hepatitis sebelumnya
mempunyai peluang 9.8% menjadi penderita hepatitis, sedangkan responden
yang pernah mempunyai riwayat hepatitis sebelumnya mempunyai peluang
66.1% menjadi penderita hepatitis. Hasil uji statistik diperoleh nilai p=0.000
maka dapat disimpulkan ada hubungan antara variabel riwayat hepatitis
sebelumnya dengan kejadian hepatitis. Dan hasil analisis diperoleh pula nilai
OR=17.959 artinya responden yang mempunyai riwayat hepatitis sebelumnya
mempunyai peluang 17.95 kali untuk menderita hepatitis dibandingkan dengan
yang tidak pernah.

5.4.12 Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Riwayat Hospitalisasi
Tabel 5.4.12
Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Riwayat Hospitalisasi
VARIABEL
RIWAYAT
HOSPITALISASI
Tidak Pernah
Pernah
TOTAL

Responden

KEJADIAN HEPATITIS
BUKAN
PENDERITA
PENDERITA
n
%
n
%
54
85.7
9
14.3
48
56.5
37
43.5

n
63
85

%
100
100

102

148

100

yang

68.9

tidak

46

31.1

pernah

TOTAL

mempunyai

P

OR

0.000

4.625
2.02510.561

riwayat

hospitalisasi

mempunyai peluang 14.3% menjadi penderita hepatitis, sedangkan responden
yang pernah mempunyai riwayat hospitalisasi mempunyai peluang 43.5% untuk
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menjadi penderita hepatitis. Hasil uji statistik diperoleh nilai p=0.000 maka
dapat disimpulkan ada hubungan antara variabel riwayat hospitalisasi dengan
kejadian hepatitis. Dan hasil analisis diperoleh pula nilai OR=4.625 artinya
responden yang mempunyai riwayat hospitalisasi mempunyai peluang 4.62 kali
untuk menderita hepatitis.

5.4.13 Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Perilaku Hubungan Seksual
Tabel 5.4.13
Distribusi Proporsi Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
menurut Perilaku Hubungan Seksual
VARIABEL
PERILAKU
SEKSUAL
Tidak Pernah
Pernah
TOTAL

KEJADIAN HEPATITIS
BUKAN
PENDERITA
PENDERITA
n
%
n
%
6
75.0
2
25.0
96
68.6
44
31.4
102
68.9
46
31.1

TOTAL
n
8
140
148

%
100
100
100

P

OR

0.523

1.375
0.267-7.086

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang tidak pernah
melakukan hubungan seksual mempunyai peluang 25.0% menjadi penderita
hepatitis, sedangkan responden yang pernah melakukan hubungan seksual
mempunyai peluang 31.4% untuk menjadi penderita hepatitis. Hasil uji statistik
diperoleh nilai p=0.523 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan
antara variabel perilaku hubungan seksual dengan kejadian hepatitis.

5.5.

Analisis Multivariat
Pada analisis multivariat, langkah pertama adalah melakukan analisis

bivariat terhadap semua variabel independen. Bila hasil bivariat pada tes
omnibus bagian blok menghasilkan nilai p<0,25, maka variabel tersebut
langsung masuk dalam multivariat. Tetapi apabila nilai p > 0,25 namun secara
subtansi penting maka akan tetap dimasukkan dalam sebagai kandidat dalam
uji multivariat. Seleksi uji bivariat menggunakan uji logistik sederhana.
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Tabel 5.5.1
Hasil Nilai Seleksi Bivariat Variabel Independen Pada kejadian hepatitis
pada pengguna Napza di RSKO Jakarta dan MMHC Tahun 2014
Variabel Independen
Umur
Jenis kelamin
Pekerjaan
Pedidikan
Riwayat transfusi
Tato
Tindik
Kontak penderita
Jenis Napza
Cara penggunaan
Riwayat hepatitis
Riwayat hospitalisasi
Perilaku hub seksual

Nilai p

Keterangan Untuk ke Tahap
Multivariat

0,363
0,093
0,309
0,913
0,956
0,708
0,014
0,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,697

Diikutsertakan

Diikutsertakan
Diikutsertakan
Diikutsertakan
Diikutsertakan
Diikutsertakan
Diikutsertakan

Dengan menggunakan uji regresi logistik dari tahap awal sampai akhir
diperoleh hasil pada tabel 5.4 Setelah dilakukan eliminasi variabel independen
dengan menghilangkan variabel yang mempunyai nilai p paling besar. Varibel
yang mula-mula dihilangkan berturut-turut yaitu cara penggunaan, kontak
penderita, dan riwayat tindik. Variabel yang masih bertahan dalam model
adalah jenis kelamin, jenis Napza, riwayat hepatitis, riwayat hospitalisasi, cara
penggunaan, dan kontak penderita. Hasil analisis uji multivariat tiap tahapan
dapat dilihat pada tabel 5.5.2.

Tabel 5.5.2
Analisis Multivariat Variabel Independen Pada Kejadian hepatitis pada
pengguna Napza di RSKO Jakarta dan MMHC Tahun 2014
Tahap
Tahap 1

Variabel
Jenis Kelamin
Riwayat Tindik
Kontak Penderita
Jenis Napza
Cara Penggunaan
Riwayat Hepatitis
RiwayatHospitalisasi

Sig
0,006
0,373
0,394
0,000
0,676
0,000
0,026

Exp B
0,048
0,592
1,636
10,937
0,773
27,191
4,961

Perubahan OR

Tahap 2

Jenis Kelamin
Riwayat Tindik

0,007
0,322

0,050
0,565

-4,16
4,56
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Kontak penderita
Jenis Napza
Riwayat Hepatitis
RiwayatHospitalisasi

0,388
0,000
0,000
0,022

1,643
9,731
25,437
5,163

-0,42
11,02
6,45
-4,07

Tahap 3

Jenis Kelamin
Riwayat Tindik
Jenis Napza
Riwayat Hepatitis
RiwayatHospitalisasi
Cara Penggunaan

0,006
0,494
0,000
0,000
0,016
0,660

0,047
0,683
12,482
27,090
5,422
0,765

2,08
15,37
14,22
0,37
-9,29
1,03

Tahap 4

Jenis Kelamin
Jenis Napza
Riwayat Hepatitis
RiwayatHospitalisasi
Cara Penggunaan
Kontak Penderita

0,009
0,000
0,000
0,030
0,544
0,532

0,061
11,235
26,176
4,401
0,695
1,412

27,08
-2,72
3,73
11,28
10,09
13,69

Angka yang ditebalkan adalah kandidat yang mempunyai p value lebih
besar dari 0,05 dan satu persatu dikeluarkan dari model dimulai dari variabel p
value yang paling besar.
Pada tahap 1 semua kandidat dimasukkan dalam model, kemudian
dicari

p value yang paling besar pada tahap ini, p value yang paling besar

adalah cara penggunaan (p value = 0,676) sehingga dikeluarkan dari model.
Pada tahap 2, perubahan OR lebih dari 10 % sehingga variabel cara
penggunaan dimasukkan kembali dan variabel kontak penderita sebagai
variabel kedua yang nilai p valuenya besar dikeluarkan (p value = 0,388).
Tahap 3 terjadi perubahan OR lebih dari 10 % sehingga variabel kontak
penderita dimasukkan kembali dan variabel tindik dikeluarkan dari pemodelan
(p value = 0,494).
Tahap 4 adalah pemodelan terakhir dimana variabel yang berhubungan
dengan kejadian hepatitis pada pengguna Napza adalah variabel jenis kelamin,
jenis Napza yang digunakan, riwayat hepatitis sebelumnya, dan riwayat
hospitalisasi. Sedangkan variabel cara penggunaan Napza dan kontak dengan
penderita sebagai variabel konfounding. Faktor dominan dari kejadian hepatitis
yaitu riwayat hepatitis sebelumnya yang mempunyai OR terbesar yaitu 26,176,
artinya pengguna Napza yang mempunyai riwayat hepatitis sebelumnya akan
menderita hepatitis sebesar 26 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pengguna
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Napza yang tidak mempunyai riwayat hepatitis sebelumnya setelah dikontrol
oleh variabel jenis kelamin, jenis Napza, riwayat hospitalisasi, cara penggunaan
Napza, dan kontak dengan penderita. Secara sama dapat diinterpretasikan
untuk variabel yang lain.

D.

PEMBAHASAN

6.1.1. Gambaran kejadian Hepatitis pada pengguna Napza
Menurut Wening (2008) hepatitis yang lazim dikenal sebagai penyakit
kuning merupakan peradangan organ hati yang dapat disebabkan oleh infeksi
virus, gangguan metabolisme, obat-obatan, alkohol, dan parasit. dampak lain
akibat penggunaan NAPZA dengan cara suntik ternyata dapat membuat
seseorang terkena penyakit penyulit (komplikasi) seperti HIV/AIDS, infeksi
menular seks (IMS), Hepatitis B atau Hepatitis C.
Berdasarkan laporan yang didapat, penderita hepatitis C terbanyak di
DKI Jakarta berasal dari pengguna narkoba. Virus hepatitis C adalah virus yang
secara genetik amat variatif dan memiliki angka mutasi tinggi, sehingga
memungkinkan generasi virus yang beraneka ragam. Akibatnya belum ada
vaksin yang berhasil dibuat untuk mencegah infeksi virus hepatitis C.
Hasil penelitian menunjukkan kejadian hepatitis pada pengguna Napza
sebesar 46 responden (36.1%) yang dibuktikan oleh hasil pemeriksaan
laboratorium yang telah dilakukan sebelumnya serta diagnosa dokter pada
catatan Rekam Medik.
Kepala Dinas Kesehatan wilayah DKI Jakarta, dr Dien Emawati, MKes
menuturkan berdasar survei yang dilakukan dari 11 rumah sakit di Jakarta pada
tahun 2007-2009 diketahui sekitar 46 persen berasal dari pengguna narkoba,
32 persen penderita hepatitis C berada di usia produktif yaitu 30-39 tahun dan
sebesar 18 persen berasal dari infeksi anggota keluarga.
Menurut penulis sendiri, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa
angka yang sebenarnya bisa jauh lebih tinggi untuk penderita hepatitis pada
pengguna Napza tetapi tidak bisa dibuktikan secara pasti, hal ini sejalan
dengan pernyataan yang telah dinyatakan oleh salah satu dokter di RSKO
Jakarta yang menyatakan bahwa tidak semua pasien yang datang wajib

20

melakukan pemeriksaan laboratorium secara lengkap, termasuk pemeriksaan
hepatitis. Hal ini dikarenakan biaya yang masih cukup mahal untuk
pemeriksaan tersebut.

6.1.2. Hubungan Umur dengan Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa rata – rata umur responden
adalah 31.67 tahun dengan nilai tengah 30.00 dan yang paling banyak adalah
umur 27 tahun. Sedangkan umur termuda adalah 16 tahun dan yang tertua
adalah

58

tahun.

Dari

nominal

tersebut

kemudian

dikategorikan

/

dikelompokkan menjadi 25-35 tahun yang merupakan kelompok tidak beresiko
dan <25 atau >35 tahun yang merupakan kelompok beresiko. Dari hasil
pengelompokkan tersebut terdapat 79 (53.4%) responden berada pada kategori
umur yang beresiko yaitu <25 tahun atau >35 tahun. Sedangkan hasil analisis
bivariat menunjukkan tidak adanya hubungan antara umur dengan kejadian
hepatitis pada pengguna Napza (p = 0.465).
Perilaku antisosial dimulai pada masa anak sebelum usia 12 – 15 tahun
yang akan dimanifestasikan pada usia dewasa. Pada usia 13 – 21 tahun selain
masalah kejiwaan, antisosial juga mengalami gangguan pengaruh keluarga dan
gangguan sosial lainnya.
Penyakit hepatitis dapat menyerang siapa saja tak pandang usia.
Hepatitis jugat dapat terjadi pada bayi, anak-anak, orang dewasa dan orang
tua. Hepatitis juga banyak melanda pada bayi dari usia 0-12 bulan, pada anakanak diperkirakan terjadi dari mulai usia 2- 15 tahun, orang dewasa 15-20 tahun
dan orang tua diatas usia 40 tahun keatas.
Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa Pengguna NAPZA
terbesar berada pada kelompok usia lebih dari 25 tahun tetapi risiko kejadian
Hepatitis C terbesar berada pada kelompok umur kurang dari 24 tahun, dan
risiko kejadian hepatitis B tertinggi pada kelompok umur lebih dari 35 tahun.
Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa usia tertentu
berhubungan dengan perilaku pada tahap berikutnya. Pada usia <25 tahun
seseorang masih belum bisa menentukan derajat kesehatan untuk dirinya
secara maksimal, dimana pada usia tersebut kerap kali seseorang masih dalam
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tahap belajar atau kuliah sehingga kemungkinan untuk berinteraksi dengan
lingkungan luar yang tidak semuanya membawa dampak positif masih sangat
tingi. Ditambah lagi usia tersebut merupakan usia yang masih penuh dengan
rasa ingin tahu dan mencoba sesuatu yang dianggap baru.

6.1.3. Hubungan Jenis Kelamin dengan Kejadian Hepatitis pada Pengguna
Napza
Hasil analisis univariat menunjukkan mayoritas responden adalah laki –
laki yaitu sebanyak 137 responden (92.6%). Hasil analisis bivariat menunjukkan
tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hepatitis pada
pengguna Napza (p = 0.083).
Penelitian

Riskesdas

(2007)

pada

hasil

pemeriksaan

biomedis

menunjukkan prevalensi HBsAg sebesar 9,7% pada pria dan 9,3% pada
wanita, dengan angka tertinggi pada kelompok usia 45-49 tahun sebesar 11,9
persen. Sementara itu, prevalensi penduduk yang pernah terinfeksi virus
hepatitis ditunjukkan dengan angka Anti-HBc sebesar 34 persen, dan
cenderung meningkat dengan bertambahnya usia.
Perbandingan penggunaan Napza pada laki-laki dan wanita 2:1 tetapi
ternyata risiko untuk terjadinya hepatitis C pada wanita lebih tinggi
dibandingkan laki-laki, sementara kejadian hepatitis B risiko laki-laki lebih tinggi
dibanding wanita.
Menurut

penulis

mayoritas

responden

berjenis

kelamin

laki-laki

berhubungan dengan perilaku antisosial terutama kelas bawah akibat
ketidakpuasan terhadap norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Dan juga
banyaknya tekanan dari dunia luar sehingga menyebabkan laki-laki lebih
mudah terjerumus terhadap perilaku yang negatif.

6.1.4. Hubungan Pekerjaan dengan Kejadian Hepatitis pada Pengguna
Napza
Hasil analisis univariat menunjukkan Jenis pekerjaan yang paling banyak
adalah sebagai wiraswasta yaitu 50 responden, dan ada yang sebagai PNS
sebanyak 11 orang. Dari hasil tersebut kemudian digolongkan untuk status
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pekerjaan yaitu bekerja dan tidak bekerja sehingga didapatkan 108 responden
(73.0%) bekerja dan 40 responden (27.0%) tidak bekerja. Hasil analisis Bivariat
didapatkan tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan kejadian hepatitis
pada pengguna Napza (p = 0.408).
Hasil penelitian yang sejalan ditunjukkan oleh Umar firdous dalam buletin
penelitian kesehatan menunjukkan bahwa hubungan pekerjaan dengan
kejadian hepatitis akut klinis dapat diketahui bahwa responden yang bekerja
mempunyai peluang untuk mengalami sakit hepatitis klinis akut sebesar 3,012
kali dibandingkan orang yang tidak bekerja (OR=3,012), (95% CI : 1,3036,962).
Asumsi penulis sendiri dengan keadaan ini adalah, pekerjaan akan
mempengaruhi kualitas kesehatan seseorang. Ketika seseorang mempunyai
kegiatan diluar atau bekerja, maka intensitas untuk bertemu dan berkomunikasi
dengan orang semakin banyak, sehingga baik langsung maupun tidak akan
mempengaruhi pola kebiasaan atau pola hidup seseorang terhadap kesehatan
seseorang.

6.1.5. Hubungan Pendidikan dengan Kejadian Hepatitis pada Pengguna
Napza
Hasil analisis univariat menunjukkan 115 responden (77.7%) berada
pada tingkat pendidikan tinggi yaitu SMA dan Sarjana. Hasil analisis bivariat
dengan hasil p = 1.000 maka tidak ada hubungan antara pendidikan dengan
kejadian hepatitis pada pengguna Napza.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pendidikan adalah proses
pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan
diperlukan untuk pengembangan kepribadian, pendewasaan sejak dini,
meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dalam mengatasi tekanan
mental secara efektif. Seseorang yang berpendidikan mempunyai pengaruh
lebih besar dalam program pelayanan kesehatan termasuk dalam hal
pencegahan dan penanganan dari penyakit tersebut.
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Hasil penelitian yang diperoleh tidak sejalan dengan penelitian Umar
firdous dalam buletin penelitian kesehatan mengatakan bahwa responden yang
berpendidikan rendah mempunyai peluang untuk mengalami sakit hepatitis akut
klinis sebesar 2,307 kali dibandingkan responden yang pendidikannya lebih
tinggi (OR=2,307), (95% CI: 0,209-4,403).
Menurut penulis, responden yang mempunyai tingkat pendidikan rendah
akan berpeluang lebih tinggi untuk menderita hepatitis dibandingkan dengan
pendidikan yang tinggi, dikarenakan informasi yang mereka dapatkan juga
terbatas. Serta kesadaran untuk menjaga kesehatan diri akan berpengaruh
juga. Tetapi pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
semakin canggih, sehingga informasi yang terkait kesehatan tidak hanya milik
orang yang berpendidikan tinggi saja, tetapi siapapun dapat memperoleh
informasi tersebut dengan mudah. Ditambah lagi program yang dijalankan
pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun memungkinkan seseorang untuk
memiliki pendidikan dengan taraf minimal SMP secara gratis, sehingga pada
penelitian ini responden yang didapat mayoritas dengan pendidikan tinggi.

6.1.6. Hubungan Riwayat Transfusi Darah dengan Kejadian Hepatitis pada
Pengguna Napza
Hasil analisis univariat menunjukkan 97 responden (65.5%) tidak ada
riwayat transfusi darah. Hasil analisis bivariat didapatkan tidak ada hubungan
antara riwayat transfusi darah dengan kejadian hepatitis pada pengguna Napza
(p = 1.000).
Hasil dari sebuah penelitian 2009 terhadap hepatitis B dalam darah yang
disumbangkan mengemukakan bahwa risiko penularan virus ini sekitar 1 dalam
setiap 350.000 unit, atau sekitar 1 dibanding 1,6 juta transfusi darah dapat
menularkan hepatitis C.
Menurut penulis keadaan ini terjadi karena saat ini setiap orang yang
akan menyumbangkan darahnya terlebih dahulu dianamnesa secara lengkap
mengenai riwayat penyakit, faktor resiko dan gejala klinis dari hepatitis. Selain
itu darah yang akan diberikan kepada seorang penerima donor darah akan
dilakukan uji terlebih dahulu untuk proses keamanan dari pasien.
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6.1.7. Hubungan Keberadaan Tato dengan Kejadian Hepatitis pada
Pengguna Napza
Hasil analisis univariat menunjukkan 41.2% responden mempunyai Tato
yang digambar di anggota tubuhnya. Hasil analisis bivariat diperoleh nilai p =
0.845 maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara keberadaan tato
dengan kejadian hepatitis pada pengguna Napza.
Berdasarkan teori untuk mencegah penularan, satu-satunya cara yang
bisa

dilakukan

adalah

dengan

melakukan

sterilisasi

alat

tato.

Alat-alat yang bersentuhan langsung dengan darah harus selalu diganti,
misalnya jarum yang hanya boleh dipakai sekali dan sesudahnya harus
dibuang. Sisa tinta yang masih tersisa di dalam sebuah wadah yang disebut ink
cap juga tidak boleh dipakai untuk menato orang lain. Baik tinta maupun ink cap
hanya untuk sekali pakai, begitu selesai menato semuanya harus dibuang.
Semua peralatan tato harus disterilkan dengan cara khusus, sedangkan
permukaan kulit yang akan ditato dan juga meja kerja cukup disterilkan dengan
alkohol.
Pada pengguna NAPZA terdapat 20,1% pengguna yang menggunakan
tatto dan 48,3% memakai tindik. Dalam penelitian lain mengatakan bahwa Tato
juga dapat meningkatkan risiko penularan hepatitis C hingga dua atau tiga kali
lipat. Ini bisa disebabkan karena peralatan yang tidak steril atau karena tinta
yang digunakan terkontaminasi virus.
Menurut penulis sendiri, keberadaan tato pada pengguna Napza
memang sudah merupakan hal yang wajar, dan salah satu cara untuk
meminimalisir penularan penyakit hepatitis adalah dengan cara membuat tato
ditempat atau fasilitas yang disediakan dengan menjaga kebersihan dan
kesterilan dari peralatan maupun tempat yang digunakan.

6.1.8. Hubungan Keberadaan Tindik dengan Kejadian Hepatitis pada
Pengguna Napza
Hasil penelitian menunjukkan 45.9% responden dalam anggota tubuhnya
ada yang ditindik. Hasil analisis bivariat didapatkan nilai p = 0.023 maka dapat
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disimpulkan ada hubungan antara keberadaan tindik dengan kejadian hepatitis
pada pengguna Napza.
Keadaan ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa risiko tindik
antara lain tertular HIV dan hepatitis B atau C, akibat penggunaan alat tindik
yang tidak steril atau dipakai berkali-kali secara bergantian.
Beberapa efek buruk yang bisa terjadi akibat tindik adalah infeksi, alergi,
kerusakan syaraf, keloid, kontaminasi silang, dll. Kemungkinan terjadinya
infeksi bakteri di lokasi tindik seperti infeksi yang diakibatkan oleh bakteri
staphylococcus aureus berupa bengkak, kemerahan, dan nanah di sekitar
tindikan. Hal ini terjadi antara lain akibat kurangnya perawatan atau teknik
menusuk yang tidak higienis. Oleh karena itu,menusuk harus dilakukan hanya
oleh seorang professional. Risiko serius lain tindik adalah penularan berbagai
penyakit berbahaya seperti tetanus, hepatitis B, hepatitis C dan HIV.
Menurut penulis, untuk menghindari risiko ini pastikan bahwa peralatan
tindik harus steril dan higienis. Perawatan setelah tindik juga sangat penting.
Jika diabaikan bisa menimbulkan iritasi dan infeksi pada daerah tindikan, atau
memerlukan jangka waktu yang lebih lama untuk penyembuhan. Tindik juga
harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena jika tidak bisa merusak syaraf
dan membuat jaringan sekitar tindikan mati. Selain itu terjadi risiko keloid atau
munculnya jaringan kulit tambahan yang tumbuh dibekas tindikan.

6.1.9. Hubungan Kontak dengan Penderita Hepatitis Sebelumnya dengan
Kejadian Hepatitis pada Pengguna Napza
Hasil analisis Univariat menunjukkan responden yang pernah kontak
dengan penderita hepatitis sebelumnya yaitu sebesar 31.8%. Hasil analisis
bivariat didapatkan nilai p = 0.003 maka dapat disimpulkan ada hubungan
antara kontak dengan penderita hepatitis sebelumnya dengan kejadian hepatitis
pada pengguna Napza.
Hal ini sesuai dengan teori bahwa benda perawatan pribadi seperti pisau
cukur, sikat gigi, dan peralatan manikur atau pedikur dapat berkontak dengan
darah. Penggunaan peralatan pribadi bersama-sama dengan orang lain
berisiko menularkan HCV.
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Menurut penulis Orang-orang harus waspada terhadap luka iris dan luka
terbuka atau perdarahan lain. Tetapi HCV sendiri tidak menular melalui kontak
biasa, seperti berpelukan, berciuman, atau penggunaan bersama peralatan
makan atau peralatan memasak.

6.1.10. Hubungan Jenis Napza yang digunakan dengan Kejadian Hepatitis
pada Pengguna Napza
Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa Amfetamin dan Ganja
adalah jenis Napza yang paling banyak dikonsumsi. Dan terdapat 16 responden
yang mengatakan bahwa mereka telah mencoba berbagai jenis Napza antara
lain amfetamin, opiat, ganja, dan kokain. Dari jawaban yang ada kemudian
digolongkan menjadi 2, yaitu jenis single drug dan multiple drug. Single drug
adalah pengguna Napza yang hanya mengkonsumsi 1 jenis Napza, sedangkan
multiple drug adalah mereka yang mengkonsumsi Napza lebih dari 1 jenis.
Responden yang menggunakan single drug sebanyak 91 responden (61,5%).
Hasil analisis bivariat didapatkan nilai p = 0,000 maka dapat disimpulkan ada
hubungan antara jenis Napza yang digunakan dengan kejadian hepatitis.
Dalam hubungannya dengan peluang untuk mendapatkan kejadian
terpapar virus Hepatitis B maka pengguna yang menggunakan jenis single drug
dan multiple drug memiliki resiko yang sama untuk mendapatkan kejadian
terpapar virus Hepatitis B. Sementara untuk mendapatkan kejadian terpapar
virus Hepatitis C penggunaan zat multiple drug memberi resiko hampir 5 kali
lebih tinggi dengan 95% CI (1,702-13,150) untuk mendapatkan kejadian
terpapar virus hepatitis C. Temuan ini menguatkan asumsi bahwa semakin
banyak jenis drug yang digunakan semakin banyak efeknya terhadap fungsi
hati, dan sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa berbagai obat dan
bahan makanan merupakan zat toksik yang dapat menyebabkan kelainan pada
hati.
Asumsi penulis terkait masalah ini adalah single drug maupun multiple
drug akan mempunyai efek untuk tertular penyakit hepatitis sama besar, hal ini
disesuaikan dengan Napza jenis apa yang digunakan dan bagaimana cara
dalam menggunakannya tersebut. Semakin banyak seseorang mengkonsumsi
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Napza lebih dari satu jenis, maka semakin banyak pula cara mereka dalam
penggunaanya. Sehingga untuk terjadinya hepatitis disamping jenis Napza
yang sangat berpengaruh, faktor single atau multiple mempunyai efek yang
sama kuat.

6.1.11. Hubungan Cara Penggunaan Napza dengan Kejadian Hepatitis
pada Pengguna Napza
Hasil analisis univariat menunjukkan responden yang menggunakan
Napza dengan cara dihirup adalah yang paling banyak yaitu 43 responden,
sedangkan yang melalui suntik adalah 32 responden. Dari hasil tersebut
kemudian cara penggunaan napza dikategorikan menjadi diminum / dihirup dan
disuntik. Setelah dikategorikan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa antara
cara penggunaan Napza yang diminum / dihirup dengan disuntik hampir
sebanding. Hasil analisis bivariat didapatkan nilai p = 0,000 maka ada
hubungan antara cara penggunaan Napza dengan kejadian hepatitis pada
pengguna Napza.
Menurut teori Ada banyak cara memasukkan zat adiktif kedalam tubuh,
76,3% pengguna menggunakan berbagai tehnik memasukkan NAPZA dengan
tehnik parenteral merupakan salah satunya. Secara teori memasukkan obat
dengan tehnik parenteral baik melalui jarum suntik maupun kulit yang disayat
memberikan resiko 7,11 kali untuk mendapatkan kejadian terpapar virus
Hepatitis B.
Dalam penelitian lain disebutkan bahwa tehnik parenteral memberikan
resiko 2 kali dengan 95% CI (0,893-5,262) untuk mendapatkan kejadian
terpapar virus Hepatitis B dan 37,337 kali 95% CI (12,455-111,911) untuk
mendapatkan kejadian terpapar virus Hepatitis C, hal ini disebabkan karena
biasanya pengguna menggunakan lebih dari satu jenis NAPZA. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Toni di Amerika lebih dari 60% dari penderita
hepatitis C yang baru disebabkan oleh pemakaian obat obatan intravena
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6.1.12. Hubungan

Riwayat

Hepatitis

Sebelumnya

dengan

Kejadian

Hepatitis pada Pengguna Napza
Hasil

analisis

univariat

menunjukkan

responden

yang

pernah

mempunyai riwayat hepatitis sebelumnya sebesar 37,8%. Hasil analisis bivariat
didapatkan ada hubungan antara riwayat hepatitis sebelumnya dengan kejadian
hepatitis pada pengguna Napza (p = 0,000).
Berdasarkan teori jika infeksi yang terjadi pada bayi sebelum bayi
berusia kurang dari 1 tahun memiliki resiko lebih tinggi sekitar 90 % mengidap
hepatitis akut atau kronis, namun sebaliknya jika infeksi hepatitis B terjadi pada
bayi setelah berusia 2-5 tahun maka resiko dari penyakit hepatitis B akan
berkurang sekitar 50 % bahkan apabila infeksi terjadi diatas usia 5 tahun resiko
penyakit hepatitis ini hanya 5-10 %.
Diperkirakan sekitar 25 % dari anak yang teridentifikasi penyakit
hepatitis kronis dapat berlanjut dan berkembang menjadi sirosis (kerusakan
pada organ hati dan pengerutan hati) dan atau kanker hati dan pada orang
dewasa hanya 15 % yang berkembang menjadi sirosis atau kanker hati.
Menurut penulis, kejadian hepatitis yang terjadi pada pengguna Napza
yang mempunyai riwayat hepatitis sebelumnya dimungkinkan didapat pada
waktu kecil yang biasanya sangat rentan dari segi makanan dan kekebalan
tubuh. Disamping itu juga imunisasi hepatitis yang tidak pernah mereka
dapatkan sewaktu kecil akan semakin meningkatkan resiko terjadinya hepatitis.

6.1.13. Hubungan Riwayat Hospitalisasi dengan Kejadian Hepatitis pada
Pengguna Napza
Hasil analisis univariat menunjukkan responden yang mempunyai
riwayat hospitalisasi sebesar 57,4%. Hasil analisis bivariat didapatkan nilai p =
0,000 maka dapat disimpulkan ada hubungan antara riwayat hospitalisasi
dengan kejadian hepatitis pada pengguna Napza
Status hospitalisasi ditanyakan untuk memperhitungkan 2 hal yaitu:
1.

Tindakan medis tertentu yang memungkinkan terjadinya transmisi virus
Hepatitis B dan C, misalnya : penggunaan jarum suntik, tindakan
operatif, transfusi dan hemodialisa
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2.

Menemukan riwayat Hepatitis maupun gangguan fungsi hati lainnya.
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pemakaian jarum suntik daur

ulang mempunyai risiko terkena Hepatitis 7,11 kali dibandingkan dengan
pemakaian jarum suntik disposible. Telah diperlihatkan bahwa pada saat
penarikan jarum (aspirasi) bisa terlihat sejumlah sel darah merah dan sering
terjadi outbreak hepatitis sesudah imunisasi massal walaupun jarum diganti
tetapi tetap menggunakan syringe yang sama.
Asumsi penulis riwayat hospitalisasi akan berhubungan dengan
tindakan yang diterima oleh responden terkait dengan penggunaan jarum yang
bisa meningkatkan terjadinya kontaminasi silang. Dan berdasarkan wawancara
dengan

responden

riwayat

hospitalisasi

yang

mereka

jalani

adalah

berhubungan dengan jenis penyakit lain yang diderita, walaupun tidak sedikit
pula yang mengatakan bahwa riwayat tersebut mereka dapatkan untuk kasus
yang sama yaitu terkait Napza sebelumnya.

6.1.14. Hubungan Perilaku Hubungan Seksual dengan Kejadian Hepatitis
pada Pengguna Napz
Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa mayoritas responden
pernah melakukan hubungan seksual (94,6%), padahal diantara mereka
terdapat 54 responden yang belum menikah dan terdapat 2 orang yang belum
menikah tersebut pernah melakan hubungan seksual dengan teman / pacar,
PSK dan sesama jenis. Sedangkan dari hasil analisis bivariat didapatkan p =
0,523 artinya tidak ada hubungan antara perilaku hubungan seksual dengan
kejadian hepatitis pada pengguna Napza.
Hal ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa salah satu
penularan hepatitis adalah melalui kontak atau hubungan seksual. Cara ini
terjadi melalui kontak dengan selaput lendir saluran genital sebagai akibat
kontak seksual dengan individu yang mengandung HbsAg positif, hal ini
dimungkinkan oleh karena cairan sekret vagina dapat mengandung HbsAg.
Dari semua jenis Hepatitis yang ada yang memiliki resiko untuk
terjadinya hepatitis kronik dan progresif adalah hepatitis B dan C, dalam bentuk
akut hepatitis C insidennya relatif lebih besar dibanding hepatitis B akut,
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sedangkan dalam bentuk kronik masalahnya mungkin sama dengan hepatitis B
namun perjalanan kliniknya terlihat lebih ringan.

E.

KESIMPULAN SARAN

1.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian “Faktor-faktor yang berhubungan dengan

kejadian hepatitis pada pengguna Napza di RSKO Jakarta dan MMHC Tahun
2014” yang dilaksanakan selama bulan Maret - April 2014 menghailkan
kesimpulan sebagai berikut :
a. Kontribusi dari umur beresiko terhadap kejadian hepatitis sebesar 7/50
berarti tidak terlalu besar, dikarenakan kurang dari 50%.
b. Kontribusi dari jenis kelamin perempuan terhadap kejadian hepatitis
sebesar 1/25.
c. Kontribusi dari pekerjaan terhadap kejadian hepatitis sebesar 1/5.
d. Kontribusi dari pendidikan tinggi terhadap kejadian hepatitis sebesar
6/25.
e. Kontribusi dari adanya riwayat transfusi terhadap kejadian hepatitis
sebesar 1/10.
f.

Kontribusi dari adanya keberadaan tato terhadap kejadian hepatitis
sebesar 13/100.

g. Kontribusi dari adanya keberadaan tindik terhadap kejadian hepatitis
sebesar 9/50.
h. Kontribusi dari adanya kontak dengan penderita hepatitis terhadap
kejadian hepatitis sebesar 3/20.
i.

Kontribusi dari penggunaan napza jenis multiple drug terhadap kejadian
hepatitis sebesar 1/5.

j.

Kontribusi dari cara penggunaan Napza dengan disuntik terhadap
kejadian hepatitis sebesar 11/50.

k. Kontribusi dari adanya riwayat hepatitis sebelumnya terhadap kejadian
hepatitis sebesar 1/4.
l.

Kontribusi dari adanya riwayat hospitalisasi terhadap kejadian hepatitis
sebesar 1/4.
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m. Kontribusi dari adanya perilaku hubungan seksual terhadap kejadian
hepatitis sebesar 29/30.

2.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, beberapa rekomendasi

peneliti dijabarkan sebagai berikut :
a. Instansi terkait
1. Dapat melaksanakan program sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan.
2. Memberikan arahan dan masukan terhadap para pasien terkait
Napza dan Hepatitis.
3. Memberikan penanganan khusus terhadap pasien pengguna Napza
yang mempunyai penyakit penyerta terutama hepatitis.
b. Dinas Kesehatan
1. Membuat SOP terhadap seluruh pasien yang baru masuk,terkait
pemeriksaan Laboratorium lengkap.
2. Membuat program baru untuk tindak lanjut pasien Napza terkait
penyakit hepatitis.
3. Memberikan sarana dan sarana kepada pasien Napza sehingga
mereka tidak mengalami kejenuhan, contohnya tindakan yang
meningkatkan kreatifitas mereka.
c. Keluarga
1. Memberikan support terhadap anggota keluarga yang menjadi
korban dari penyalahgunaan Napza, terutama yang mempunyai
penyakit penyerta.
2. Mengontrol setiap perkembangan anggota keluarga, termasuk
pergaulan mereka, agar tidak menjadi korban penyalahgunaan
Napza kembali.
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DETERMINAN PEMBERIAN ASI SAMPAI DENGAN USIA 2 TAHUN DI
WILAYAH KECAMATAN HARJAMUKTI CIREBON TAHUN 2015
Harjamukti Cirebon Tahun 2015
Vianty Mutya Sari
Akbid Muhammadiyah Cirebon

ABSTRAK
SK Menkes no. 450/Men.kes/SK/IV/2004 tanggal 7 April 2004
menjelaskan rekomendasi pemberian ASI untuk mencapai pertumbuhan dan
perkembangan dan kesehatan yang optimal. Bayi harus diberi ASI eksklusif
selama 6 bulan pertama, dilanjutkan pemberian makanan pendamping ASI dan
ASI tetap diberikan sampai bayi berusia 2 tahun.Tujuan dari penelitian ini
adalah diketahuinya determinan pemberian ASI sampai dengan usia 2
tahun.Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional. Populasinya adalah
seluruh ibu yang memiliki balita usia 25-59 bulan. Sampel dalam penelitian ini
150 responden. Pengumpulan data menggunakan data primer dengan
melakukan wawancara menggunakan kuesioner kepada responden dibantu
dengan relawan. Variabel independen yang digunakan adalah umur,
pendidikan, pekerjaan, paritas, riwayat ASI eksklusif, pengetahuan, sikap,
dukungan suami, dukungan orangtua, dukungan nakes, dukungan atasan,
keterpajanan informasi dan ketersediaan fasilitas. Variabel dependen adalah
pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun. Analisis yang digunakan adalah
analisis univariat, bivariat dan multivariat dengan menggunakan analisis regresi
logistik ganda dengan nilai pvalue <0,05. Hasil penelitian menunjukkan Sebesar
39,33% responden melakukan memberikan ASI sampai dengan usia 2 tahun.
Umur, pekerjaan, paritas, pengetahuan, dukungan suami, dukungan orangtua,
keterpajanan informasi, dan ketersediaan fasilitas tidak terbukti secara statistik
berhubungan dengan pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun (p>0,05),
ada hubungan antara riwayat ASI eksklusif , sikap ibu, dan dukungan tenaga
kesehatan dengan pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun (p<0,05),
Riwayat ASI eksklusif adalah variabel yang dominan berhubungan dengan
pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun di Wilayah Kecamatan Harjamukti
Kota Cirebon memiliki nilai OR yang paling tinggi yaitu 5,195.Dari hasil
penelitian ini disarankan bagi Dinas Kesehatan dan Tenaga kesehatan agar
dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menggiatkan kembali
pencapaian program ASI Eksklusif guna meningkatkan pencapaian pemberian
ASI sampai dengan usia 2 tahun di wilayah Kecamatan Harjamukti Kota
Cirebon.
Kata kunci :
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Pemberian ASI, Pengetahuan, pekerjaan, sikap, riwayat,
dukungan tenaga kesehatan

DETERMINANTS OF BREASTFEEDING UP TO THE AGE OF 2 YEARS
HARJAMUKTI CIREBON TAHUN 2015
Harjamukti Cirebon Tahun 2015
Vianty Mutya Sari
Akbid Muhammadiyah Cirebon

ABSTRACT
Minister of Health Decree no. 450 / Men.kes / SK / IV / 2004 April 7, 2004
describes breastfeeding recommendations in order to achieve growth and
development and optimal. Health babies should be exclusively breastfed for the
first 6 months later for the sake of inadequate nutrition that the baby, the mother
began giving complementary foods ASI and ASI still be given until the baby is 2
years old.
The purpose of this study is known determinants of breastfeeding up to
the age of 2 years.This study used cross sectional design. The population is all
women who have children aged 25-59 months. Sampling in research are 15o
respondent. Data collecting with interview use questionnaires to respondents
with volunteers. The independent variables used were age, education,
occupation, parity, history of exclusive breastfeeding, knowledge, attitudes,
husband support, parental support, the support of health workers, support of
superiors, of exposure to information and availability of facilities. The dependent
variable is the practice of breastfeeding up to the age of 2 years. The analysis
used in this research is the analysis of univariate, bivariate, and multivariate by
using multiple regression with pvalue < 0,05. Based on the research results
show much as 39.33% of respondents breastfeeding up to 2 years old. Age,
occupation, parity, knowledge, husband support, parental support, of exposure
information, and the availability of facilities are not shown to be statistically
associated with breastfeeding up to 2 years of age (p> 0.05), there is a
relationship between a history of exclusive breastfeeding, mother's attitude, and
support health workers with breastfeeding up to 2 years of age (p <0.05),
Exclusive Breastfeeding the dominant variables associated with breastfeeding
up to the age of 2 years in the District Harjamukti Cirebon City Region has the
highest OR values is 5.195. From these results it is advisable for the
Department of Health and health workers in order to be used as consideration
to reactivate the achievement of exclusive breastfeeding program in the District
of Harjamukti Cirebon.
Keywords :

Breastfeeding, Knowledge, Occupation, Attitude, the support
health worker
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A.

PENDAHULUAN
Air Susu Ibu (ASI) merupakan sebuah cairan yang istimewa ciptaan

Tuhan yang tak tertandingi dan paling lengkap. ASI berguna memenuhi
kebutuhan gizi anak sekaligus melindungi anak dari kemungkinan serangan
penyakit dan sangat kaya akan sari-sari makanan yang dapat mempercepat
pertumbuhan sel-sel otak dan membangun jaringan system saraf pusat
(Kusumawardhani, 2010).
Purwanti (2004: 5), menyatakan ASI mengandung nutrisi, hormon, unsur
kekebalan, faktor pertumbuhan, anti alergi,serta anti inflamasi. Zat-zat protektif
yang terkandung di dalam ASI, bisa memberikan dampak bahwa bayi yang
diberi ASI memiliki kemungkinan kecil untuk terjangkit infeksi telinga (otitis
media), alergi, diare, pneumonia, bronchitis, meningitis serta sejumlah penyakit
pernafasan, serta sejumlah riset juga menunjukkan bahwa ASI dapat pula
melindungi bayi dari serangan sindroma SIDS (Sudden Infant Death
Syndrome).
Dalam buku pintar ASI Eksklusif oleh Prasetyono (2009), World Health
Organisation (WHO), United Nations International Children’s Emergency Fund
(UNICEF), Departemen Kesehatan Republik Indonesia (DepKes RI) melalui SK
Menkes no. 450/Men.kes/SK/IV/2004 tanggal 7 April 2004 menjelaskan
rekomendasi pemberian ASI untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan
dan kesehatan yang optimal bayi harus diberi ASI eksklusif selama 6 bulan
pertama yang selanjutnya demi tercukupinya gizi bayi, maka ibu mulai
memberikan makanan pendamping ASI dan ASI tetap diberikan sampai bayi
berusia 2 tahun.
Setelah 6 bulan pertama, ASI masih mengandung protein, lemak, dan
nutrisi penting lainnya serta kandungan-kandungan yang sesuai dengan
kebutuhan bayi dan anak. ASI masih mengandung zat imunologi yang
membantu melindungi anak meskipun sudah berusia 2 tahun atau lebih.
Beberapa kandungan imunologi ASI malah lebih tinggi pada tahun kedua
dibandingkan pada tahun pertama. Dan ASI masih mengandung zat
pertumbuhan istimewa yang membantu system imun menjadi matang dan juga
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membantu otak, usus, dan organ lain untuk berkembang dan matang (Newman,
2009).
Weiss menyatakan kepada pasiennya bahwa menyusui memiliki manfaat
yang banyak bagi anak usia 18-24 bulan sama seperti manfaat pada bayi baru
lahir.
“Weiss regularly tells her patient that nursing has just as many benefits for
baby who is 18 or 24 months as it does for a newborn“
Menurut pernyataan Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan
Reproduksi (JNPK-KR) di dalam buku panduan peserta (2007) pemberian ASI
dikenal sebagai salah satu yang memberikan pengaruh yang paling kuat
terhadap kelangsungan hidup anak, pertumbuhan dan perkembangan.
Pemberian ASI selama 6 bulan pertama kehidupan, bersamaan dengan
pemberian makanan pendamping ASI dan meneruskan ASI dari 6 sampai 2
tahun, dapat mengurangi sedikitnya 20% kematian anak balita.
Studi pendahuluan yang dilakukan didapat data dari Dinas Kesehatan
Kota Cirebon, Jumlah balita pada tahun 2012 adalah 22. 152 jiwa, dengan
jumlah kematian 10/5.636 lahir hidup yang disebabkan oleh masalah kesehatan
diantaranya gizi, imunisasi, sanitasi dan penyakit infeksi. terdapat 2, 82%
kematian yang disebabkan karena gizi buruk. Variasi penyakit yang diderita
oleh kelompok umur balita ini adalah ISPA 48,46%, diare 9,68%, demam
(5,68%) pada rawat jalan, sedangkan pada rawat inap penyakit yang sering
diderita adalah Diare (31,44%), Febris (12,72%) dan kejang (2,75%). Namun
pada tahun 2013, kematian pada balita adalah 9/5. 416 lahir hidup, kematian
dikarenakan diare, sepsis, bronchopneumonia dan encapalitis.
Berdasarkan data Profil Dinas Kesehatan Kota Cirebon, pada tahun
2013, Jumlah balita di Kecamatan Harjamukti adalah 8.064 jiwa. Di dalam profil
dinas kesehatan kota Cirebon tidak muncul data pencapaian pemberian ASI
sampai dengan 2 tahun, yang terpantau adalah pencapaian cakupan ASI
ekslusif kecamatan Harjamukti pada tahun 2012 adalah 35, 7% sedangkan
pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 42, 9% namun hal ini masih
kurang dari Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penjabaran pencapaian ASI
Eksklusif

di Wilayah

kerja

kecamatan

Harjamukti

adalah

Puskesmas
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Kalitanjung 65%, Puskesmas Larangan 35%, Puskesmas Perumnas Utara
59%, Puskesmas Sitopeng 35% dan Puskesmas Kalijaga 58%.

Wilayah

kecamatan Harjamukti adalah pinggiran kota dan merupakan perbatasan
dengan wilayah kabupaten Cirebon dan kabupaten kuningan.Berdasarkan
uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis determinan pemberian ASI
sampai dengan usia 2 tahun pada wilayah kecamatan Harjamukti kota Cirebon.

B.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan

cross sectional untuk melihat kaitan antara faktor dengan praktik pemberian ASI
sampai dengan 2 tahun di Wilayah Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon tahun
2015. Populasi penelitian adalah ibu yang memiliki balita di Wilayah Kecamatan
Harjamukti Kota Cirebon. Kecamatan Harjamukti terdiri dari 5 Kelurahan
masing –masing memiliki Puskesmas. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu
yang memiliki anak usia ≥ 25 sampai dengan 59 bulanKriteria inklusi pada
penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak usia 25-59 bulan yang datang ke
posyandu di wilayah Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Alasan mengambil
sampel balita usia 25-59 adalah karena sasaran dalam penelitian ini adalah
yang telah selesai masa penyusuan 2 tahun. Kriteria eksklusi pada penelitian
ini adalah ibu yang memiliki anak usia 25-59 bulan yang datang ke posyandu
namun tidak bersedia menjadi responden.
Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang terdiri dari
beberapa

pertanyaaan

yang

berkaitan

dengan

faktor

–

faktor

yang

berhubungan dengan praktik pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun.
Kuesioner yang akan digunakan sebelumnya dilakukan uji validitas dan
reabilitas. Uji coba dilakukan pada responden di wilaya kerja puskesmas
Majasem

Kecamatan

Kesambi

Kota

Cirebon.

Instrumen

pengetahuan

didapatkan 10 pertanyaan yang tidak valid, kemudian dilakukan perbaikan
kalimat oleh peneliti, kemudian untuk instrumen sikap dari hasil uji 1 tidak valid,
kemudian dilakukan perbaikan kalimat juga oleh peneliti. Hasil uji instrumen
keduanya reliabel dengan nilai cronbach alpa > 0,6. (Pengetahuan = 0,692,
Sikap= 0,806 ). Kuesioner data pribadi dengan wawancara terstruktur yaitu
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nama, alamat, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, paritas, tanggal lahir
anak, riwayat ASI eksklusif, waktu berhenti menyusui. Kuesioner untuk
mengetahui pengetahuan ibu tentang pemberian ASI, keuntungan ASI, faktor
yang mempengaruhi produksi ASI dengan jumlah pertanyaan 20 soal. Untuk
jawaban yang benar mendapatkan skor 1 dan untuk jawaban yang salah
mendapatkan skor 0. Kuesioner untuk mengetahui sikap ibu tentang
persetujuan pemberian ASI selama 2 tahun, persetujuan pemberian ASI sampai
denga 2 tahun pada ibu bekerja, persetujuan pemberian ASI pada ibu sakit dan
anak sakit, serta berkenaan jadwal pemberian ASI pada usia 6 bulan kedua
kehidupan. Jumlah terdiri dari 7 persetujuan sikap. Untuk jawaban yang sangat
setuju mendapatkan skor 4, setuju skor 3, kurang setuju 2 dan untuk jawaban
yang tidak setuju mendapatkan skor 1. Kuesioner dukungan suami. Dibuat
dalam pilihan bentuk dukungan terdiri dari 6 pilihan yang jika ya mendapat nilai
1 jika tidak mendapat nilai 0. Kuesioner dukungan orangtua. Dibuat dalam
pilihan bentuk dukungan terdiri dari 5 pilihan yang jika ya mendapat nilai 1 jika
tidak mendapat nilai 0. Kuesioner dukungan tenaga kesehatan. Dibuat dalam
pilihan bentuk dukungan terdiri dari 3 pilihan yang jika ya mendapat nilai 1 jika
tidak mendapat nilai 0. Kuesioner dukungan pimpinan tempat kerja. Dibuat
dalam pilihan bentuk dukungan terdiri dari 5 pilihan yang jika ya mendapat nilai
1 jika tidak mendapat nilai 0. Kuesioner keterpajanan informasi. Dibuat dalam
bentuk pilihan media informasi yang didapat responden, jawaban diharapkan
lebih dari satu. Kuesioner ketersediaan fasilitas. Dibuat dalam pilihan bentuk
fasilitas yang dimiliki secara pribadi dan ada di sekitar ibu dan terdiri dari 5
pilihan yang jika ya, ada mendapat nilai 1 jika tidak ada mendapat nilai 0.
Metode pengujian hipotesa yang digunakan adalah PR (Prevalensi
Rasio) untuk mencari ada tidaknya hubungan antara variabel independen dan
dependen yang diamati. Dalam melakukan uji statistik PR (Prevalensi Rasio)
peneliti juga menggunakan bantuan perangkat komputer. analisis multivariat
dengan analisis regresi logistik ganda model prediksi dengan batas derajat
kemaknaan p< 0,05.
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C.
1.

HASIL PENELITIAN
Tabel 5.1. Distribusi Umur Menyapih

Variable
Umur
menyapih

2.

Mean
17,61

Median
18

Mode
24

SD
8,119

Min-Maks
0-38

95% CI
16,30-18,92

Tabel 5.2 Distribusi Responden Berdasarkan Praktik Pemberian ASI
Sampai usia 2 tahun di Kecamatan Kota Cirebon

Pemberian ASI
Ya, 2 tahun
Tidak, 2 tahun

3.

Frekuensi
59
91

%
39,33
60,67

Tabel 5.3 Distribusi Responden Menurut Umur, Pendidikann, Pekerjaan,
Pengetahuan,

Sikap,

Dukungan

Keluarga,

Dukungan

Orangtua,

Dukungan tenaga kesehatan, Dukungan Pimpinan, Keterpajanaan
Informasi, Keersediaan Fasilitas Pada Praktik Pemberian ASI sampai
dengan Usia 2 tahun di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

Variabel
Umur
<20 & >35 tahun
20-35tahun
Pendidikan
Lulus SMP
Tidak Lulus SMP
Pekerjaan
Tidak Bekerja
Bekerja
Paritas
Multipara&grandemultipara
Primipara
Pengetahuan
Baik
Kurang
Sikap
Positif
Negatif
Dukungan Suami
Mendukung
Tidak Mendukung
Dukungan orangtua
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Frekuensi

%

43
107

28,67
71,33

88
62

58,7
41,3

131
19

87,33
12,67

99
51

66
34

44
106

29,33
70,67

62
88

41,33
58,67

68
82

45,33
54,67

Variabel
Mendukung
Tidak Mendukung
Dukungan Nakes
Mendukung
Tidak Mendukung
Dukungan Pimpinan Kerja
Mendukung
Tidak Mendukung
Keterpaparan Informasi
Terpapar lebih dari 1 sumber Terpapar Hanya 1 Sumber
Ketersediaan Fasilitas
Ada
Tidak
Riwayat ASI Eksklusif
Ya
Tidak

Frekuensi
74
76

%
49
51

102
48

68
32

11
8

57,89
42,11

92
58

61,33
38,67

64
86

42,67
57,33

31
119

20.67
79,33

Pemberian ASI 2 tahun
Dilihat pada Tabel 5.2 diperoleh informasi bahwa lebih dari separuh ibu
di wilayah kecamatan Harjamukti Kota Cirebon (60,67%) tidak memberikan ASI
sampai dengan usia 2 tahun. Dalam survey ini ditemukan alasan sebagian
besar ibu yang tidak memberikan ASI sampai usia 2 tahun adalah adanya
budaya perbedaan usia menyapih berdasarkan jenis kelamin anak, anak
perempuan hanya sampai 18 bulan sedangkan anak lelaki sampai usia 24
bulan. Dalam penelitian ini responden kebanyakan adalah balita dengan jenis
kelamin perempuan sebanyak 91 orang, namun tidak semua perempuan
disapih pada usia 18 bulan bahkan ada yang kurang dari 18 bulan.

Umur Ibu
Umur responden rata-rata adalah 31,02 tahun, Median 30 tahun, Modus
27 tahun, Standar Deviasi 6,426, umur termuda ibu adalah 20 tahun dan umur
tertua adalah 46 tahun. Setelah dikelompokan (tabel 5.3) didapatkan hasil
mayoritas responden berumur 20-35 tahun sebanyak 107 (71,33%).

Pendidikan
Pendidikan tertinggi responden yaitu perguruan tinggi dan

yang

terendah tidak sekolah atau tidak pernah menjalani pendidikan. Pada tabel 5.3
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dapat dilihat bahwa hampir sebagian responden berpendidikan tidak lulus SMP
sebanyak 62 (41,3%)

Status Pekerjaan
Pada tabel 5.3 dapat dilihat bahwa mayoritas responden tidak bekerja
sebanyak 131(87,33%).

Paritas
Rata-rata paritas ibu adalah 2,60, median 2, modus 1, SD 1,825 dan
paritas tertinggi adalah dengan 11 anak sedangkan paritas terendah adalah
dengan 1 anak. Setelah dikelompokkan (tabel 5.3) responden dalam penelitian
ini lebih

dari setengah

adalah

memiliki jumlah

anak multipara

dan

grandemultipara sebanyak 99 (66%).

Pengetahuan
Rata-rata nilai pengetahuan responden adalah 13,23, median 14,00,
modus 15, SD 3,717, nilai tertinggi adalah 19 dan nilai terendah adalah
3.setelah dikelompokkan (tabel 5.3) mayoritas responden berpengetahuan
kurang tentang ASI sebanyak 106 (70,67%). Hanya sebagian responden
(56%) bisa menjawab pertanyaan tentang praktik pemberian ASI, 67% bisa
menjawab tentang keuntungan ASI dan 77 % responden yang bisa menjawab
pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI.
Sikap
Rata-rata skor sikap ibu adalah 21,40, median 21,00, modus 20, SD
2,660, nilai sikap tertinggi yaitu 28 dan nilai sikap terendah adalah 15. Setelah
dikelompokkan (tabel 5.3) responden dalam penelitian ini lebih dari setengah
memiliki sikap negatif terhadap pemberian ASI sebanyak 88 (58,67%). Untuk
pernyataan tentang persetujuan pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun
82% setuju, 81% Setuju tetap memberikan ASI walaupun keindahan payudara
berkurang atau kendur, 83% setuju ibu bekerja tetap memberikan ASI kepada
anaknya, 72,5 % setuju ibu bekerja wajib memompa ASI di kantor, 77,16 %
setuju ibu sakit tetap memberikan ASI kepada anaknya, 85,5% setuju ASI tetap
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diberikan kepada anak yang sedang sakit,

dan 52,67 % yang tidak setuju

bahwa ASI setelah tahun pertama diberikan hanya 3 kali sehari/dijadwalkan.

Riwayat ASI Eksklusif
Tabel 5.3 memperlihatkan mayoritas responden tidak menerapkan ASI
eksklusif sebanyak 119 (79,33%). Kebanyakan responden menyatakan alasan
tidak ASI eksklusif diantaranya karena bayi rewel, ASI sedikit, ada masalah
pada payudaranya dan budaya di wilayah tersebut bayi 40 hari sudah mulai
dikenalkan pisang.

Dukungan Suami
Pada tabel 5.3 terlihat bahwa mayoritas responden merasa suami tidak
mendukung dalam pemberian ASI sebanyak 82(54,67%).

Dukungan Orangtua
Tabel 5.3 memperlihatkan sebagian responden merasa orangtua tidak
mendukung dalam praktik pemberian ASI sebanyak 76 (51%).

Dukungan Tenaga Kesehatan
Tabel 5.3 memperlihatkan bahwa mayoritas responden menyatakan
tenaga kesehatan mendukung mereka dalam praktik pemberian ASI sebanyak
102 (68%)

Dukungan Pimpinan Tempat Kerja
Tabel 5.3 memperlihatkan bagi responden yang bekerja sebagian besar
menyatakan pimpinan tempat kerja mendukung sebanyak 11(57,89)

Keterpajanan Informasi
Tabel 5.3 memperlihatkan Mayoritas responden terpajan lebih dari 1
sumber informasi sebanyak 92 (61,33%).
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Ketersediaan Fasilitas
Tabel 5.3 memperlihatkan ketersediaan fasilitas mayoritas responden
tidak tersedia fasilitas dalam mendukung pemberian ASI sebanyak 86
(57,33%).

4.

Tabel 5.4 Distribusi Responden Menurut Pemberian ASI 2 Tahun
dengan Umur,Pendidikan, Pekerjaan, Paritas,

Pengetahuan, Sikap,

Dukungan Suami, Dukungan Orangtua, Dukungan Tenaga Kesehatan,
Dukungan Pimpinan, Keterpaparan Informasi dan Ketersediaan Fasilitas
di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

No
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Faktor

Pemberian ASI
2 Tahun
Ya
Tidak
F (%)
f
%

Jumlah
f
%

pvalue

PR

Umur
>35 tahun
20-35tahun

17 39,5 26 60,5 43 100
42 39,3 65 60,7 107 100

1,000

1,007
(CI
0,6501,561)

Pendidikan
Lulus SMP
Tidak Lulus SMP

32 36,4 58 63,6
27 43,5 35 56,5

0,473

0,835
(CI
0,5621,241)

Pekerjaan
Tidak Bekerja
Bekerja

55 42 76 58 131 100
4
21,1 15 78,9 19
100

Paritas
Multipara&grandemultipara 39 39,4 60 60,6
Primipara
20 39,2 31 60,8

88
62

100
100

99

100
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100

0,135

1,994
(CI
0,8164,874)

1,000

1,005
(CI
0,6601,529)

Pengetahuan
Baik
Kurang

21 47,7 23 52,3 44 100
38 35,8 68 64,2 106 100

0,241

1,331
(CI
0,8921,987)

Sikap
Positif
Negatif

33 53,2 29 46,8
26 29,5 62 70,5

0,006

1,801
(CI
1,2102,683)

62
88

100
100

No
7.

Faktor

Pemberian ASI
2 Tahun
Ya
Tidak
F (%)
f
%

Jumlah
f
%

pvalue

PR

0,001

2,121
(CI
1,4843,033)

Riwayat ASI Eksklusif
Ya
Tidak

21 67,7 10 32,3 31 100
38 31,9 81 68,1 119 100

Dukungan Suami
Mendukung
Tidak Mendukung

28 41,2 40 58,8
31 37,8 51 62,2

68
82

100
100

Dukungan orangtua
Mendukung
Tidak Mendukung

31 41,9 43 58,1 74
28 36,8 48 63,2 76

100
100

0,641

1,137
(CI
0,7631,693)

10. Dukungan Tenaga
Kesehatan
Mendukung
Tidak Mendukung

44 43,1 58 56,9 102 100
15 31,3 33 68,8 48 100

0,226

1,380
(CI
0,8582,220)

11. Dukungan Pimpinan
Kerja
Mendukung
Tidak Mendukung

4
0

8.

9.

12. Keterpajanan Informasi
Terpajan lebih dari 1
sumber
Terpajan Hanya 1 Sumber

13. Ketersediaan Fasilitas
Ada
Tidak

36,4 7
0
8

63,6 11
100 8

0,800

100 0, 103
100

37 40,2 55 59,8

92

100

22 37,9 36 62,1

58

100

27 42,2 37 57,8
32 37,2 54 62,8

64
86

100
100

1,089
(CI
0,7321,620)

-

0,914

1,060
(CI
0,7021,602)

0,654

1,134
(CI
0,7621,686)

Umur Ibu
Hasil umur ibu dapat dilihat umur >35 tahun dan umur 20-35 tahun
memiliki persentase pemberian ASI 2 tahun yang tidak jauh berbeda. Hasil
analisis statistik dengan uji Chi-square menunjukkan bahwa tidak ada
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hubungan yang signifikan antara antara umur dan praktik pemberian ASI 2
Tahun.

Pendidikan
Ibu dengan pendidikan tidak lulus SMP memiliki persentase lebih banyak
melakukan pemberian ASI 2 tahun yaitu 43,5%. Dibandingkan dengan ibu yang
lulus SMP 36,4%. Antara tingkat pendidikan dengan praktik pemberian ASI 2
tahun tidak memiliki hubungan yang bermakna.

Status Pekerjaan
Ibu yang bekerja memiliki presentase praktik pemberian ASI sampai
dengan usia 2 tahun sebanyak 21,1% sedangkan ibu yang tidak bekerja
memiliki persentase lebih tinggi sebanyak 42,0%. Status bekerja ibu dengan
praktik pemberian ASI 2 tahun menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang
signifikan.

Paritas
Ibu yang paritas primipara memiliki persentase praktik pemberian ASI
yaitu sebanyak 39,2% sedangkan ibu yang paritas multi dan grandemulti
memiliki persentase praktik pemberian ASI sebanyak 39,4%. Paritas dengan
praktik pemberian ASI setelah dilakukan uji tidak terdapat hubungan yang
bermakna.

Pengetahuan
Praktik pemberian ASI 2 tahun lebih tinggi pada ibu dengan
pengetahuan baik sebanyak 47,7% sedangkan praktik pemberian ASI 2 tahun
pada ibu dengan pengetahuan kurang sebanyak 35,8%. Tingkat pengetahuan
dengan praktik pemberian ASI 2 tahun
hubungan yang bermakna.
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menunjukkan bahwa tidak ada

Sikap
Sikap ibu mengenai praktik pemberian ASI 2 tahun dalam dapat dilihat
bahwa ibu yang sikap positif lebih tinggi dalam presentase praktik pemberian
ASI 2 tahun sebanyak 53,2% sedangkan bahwa ibu yang sikap negatif lebih
rendah dalam presentase praktik pemberian ASI 2 tahun sebanyak 29,5%.
Hasil uji Chi-square antara ibu mengenai praktik pemberian ASI 2 tahun
menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sikap ibu mengenai
praktik pemberian ASI 2 tahun (p= 0,006). Hasil analisis diperoleh pula nilai PR
= 1,801.artinya ibu dengan sikap positif mempunyai peluang dalam praktik
pemberian ASI 2 Tahun sebesar 1,801kali lebih tinggi dibandingkan dengan ibu
yang memiliki sikap negatif tentang pemberian ASI.

Riwayat ASI Eksklusif
Ibu yang menerapkan ASI eksklusif persentase memberikan ASI sampai
dengan usia 2 lebih tinggi sebanyak (67,7%). Sedangkan yang tidak ASI
eksklusif hanya sebanyak (31,9%). Riwayat ASI eksklusif terbukti memiliki
hubungan yang bermakna dengan pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun.
Ibu yang memiliki riwayay ASI Eksklusif memiliki peluang 2,121 lebih besar
untuk memberikan ASI sampai dengan usia 2 tahun dibanding ibu yang tidak
ASI Eksklusif.

Dukungan Suami
Ibu dengan dukungan suami memiliki persentase praktik pemberian ASI
Sampai usia 2 tahun lebih tinggi sebanyak 41,2% sedangkan ibu yang tidak
dengan dukungan suami memiliki persentase praktik pemberian ASI Sampai
usia 2 tahun sebanyak 37,8%. Dukungan Suami dalam praktik pemberian ASI
Sampai usia 2 tahun menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan.

Dukungan Orangtua
Ibu dengan dukungan orangtua memiliki persentase praktik pemberian
ASI sampai dengan usia 2 tahun lebih tinggi yaitu sebnayak 41,9%, sedangkan
ibu dengan tidak adanya dukungan dari orangtua dalam pemberian ASI 2 tahun
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memiliki persentase sebanyak 36,8%. Dukungan orangtua dengan pemberian
ASI 2 tahun menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan.

Dukungan Tenaga Kesehatan
Berdasarkan dukungan tenaga kesehatan, terlihat ibu yang mengaku
mendapat dukungan dari tenaga kesehatan memiliki persentase lebih tinggi
dalam pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun yaitu sebanyak 43,1%,
sedangkan ibu yang tidak mendapat dukungan dari tenaga kesehatan tentang
pemberian ASI memiliki peresentase sebanyak 31,3%. Tidak ada hubungan
antara dukungan dari tenaga kesehatan dalam pemberian ASI sampai dengan
usia 2 tahun.

Dukungan Pimpinan Tempat Kerja
Berdasarkan dukungan pimpinan kerja bagi ibu yang bekerja dalam
pemberian ASI 2 tahun memiliki persentase lebih tinggi pada ibu bekerja yang
mendapat dukungan dari pimpinan sebanyak 36,4% sedangkan ibu bekerja
yang tidak mendapatkan dukungan dari pimpinan sama sekali tidak ada yang
memberikan ASI nya sampai dengan 2 tahun. Dukungan pimpinan dengan
praktik pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun tidak memiliki hubungan
yang bermakna.

Keterpajanan Informasi
Ibu yang yang terpajan informasi lebih dari 1 sumber memiliki persentase
yang lebih tinggi dalam pemberian ASI sampai dengan 2 tahun sebanyak
40,2% sedangkan ibu yang hanya terpajan informasi hanya 1 sumber sebanyak
37,9%. Keterpajanan informasi tidak memiliki hubungan yang bermakna
dengan pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun.

Ketersediaan Fasilitas
Ibu yang memiliki atau ada fasilitas persentase memberikan ASI sampai
dengan 2 tahun lebih tinggi sebanyak (42,2%), sedangkan yang tidak memiliki
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fasilitas 37,2%. Tidak ada hubungan antara ketersediaan failitas dengan
pemberian ASI sampai usia 2 tahun.

Analisis Multivariat
Hasil seleksi bivariat ternyata terdapat lima variabel yang pvalue < 0,25
yaitu variabel pekerjaan, pengetahuan, sikap, dukungan tenaga kesehatan, dan
riwayat ASI Eksklusif. Hasil pemodelan multivariat diperoleh bahwa variabel
yang berhubungan signifikan dengan pemberian ASI sampai dengan usia 2
Tahun adalah sikap ibu , dukungan tenaga kesehatan dan riwayat ASI
Eksklusif. Dari ketiga variabel yang signifikan tersebut variabel riwayat ASI
Eksklusif merupakan variabel yang dominan berhubungan dengan pemberian
ASI sampai dengan usia 2 Tahun, dengan nilai OR 5,195 artinya ibu dengan
riwayat berhasil ASI Ekslusif memiliki kemungkinan 5,195

kali akan

memberikan ASI sampai 2 tahun dibandingkan ibu yang memiliki riwayat tidak
berhasil dalam ASI Ekslusif.
Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,218, maka riwayat ASI Eksklusif,
sikap Ibu, dan dukungan tenaga kesehatan secara bersama-sama hanya
menjelaskan 21,8 % dalam pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun dapat
disimpulkan bahwa dalam pemodelan ini hanya menjelaskan 21,8% dari 3
faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun
sisanya 78,2% faktor yang belum diketahui hubungannya dengan praktik
pemberian ASI sampai dengan umur 2 tahun ini.

Tabel 5.9 Model Akhir Analisis Multivariat antara Variabel Independen
dengan Praktik Pemberian ASI sampai dengan Usia 2 Tahun di Kecamatan
Harjamukti Kota Cirebo
Variable
Sikap
Dukungan Tenaga
Kesehatan
Riwayat ASI Eksklusif

0,382 10,542 0,001
0,415 3,895 0,048

3,459
2,266

95% CI for
Exp(B)
Lower
Upper
1,635
7,316
1,006
5,108

0,459 12,870 0,000

5,195

2,112

S.E

Wald

Sig.

Exp.(B)

12,781
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D.

PEMBAHASAN

Keterbatasan Penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan
penelitian, yaitu mulai dari perencanaan penelitian dimana kesulitan dalam
menyusun instrumen wawancara agar mudah dipahami oleh responden.
Setelah itu keterbatasan ini dalam pelaksanaan penelitian yaitu terjadinya bias
informasi. Salah satu bias informasi yaitu kondisi di posyandu yang ramai
sehingga proses wawancara terhambat karena balita nangis, ibu buru-buru
menjawab pertanyaan pewawancara. Selain itu bias dapat terjadi karena
responden mengetahui dirinya diamati sehingga ada kemungkinan jawaban
yang

diberikan

tidak

obyektif

dan

mempunyai

kecenderungan

untuk

menyenangkan peneliti. Untuk mengantisipasinya peneliti menekankan kepada
responden untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh peneliti

dengan

sejujurnya dan sebisa responden.

Pemberian ASI Sampai dengan 2 Tahun
Praktek pemberian ASI yang sehat mengurangi angka kematian,
mortalitas, morbiditas serta meningkatkan kekebalan tubuh untuk pertumbuhan
dan pengembangan balita yang optimal. Pada ibu menyusui dikaitkan dengan
emosional yang ditingkatkan oleh bayi mengurangi resiko kanker payudara.
WHO merekomendasikan bahwa bayi diberi ASI secara esklusif pada enam
bulan pertama, diikuti dengan makanan pendamping ASI selama dua tahun
atau lebih (Hanif, 2011). Berdasarkan hasil penelitian pemberian ASI yang
dilakukan di kecamatan Harjamukti kota Cirebon mayoritas tidak memberikan
ASI sampai dengan 2 tahun sebanyak 60, 67%. Hal ini didapatkan alasan
hampir seluruh ibu tidak sepenuhnya menyusui hingga 2 tahun karena juga
dipengaruhi budaya yang menyebutkan menyapih anak berbeda menurut jenis
kelamin jika perempuan adalah pada saat usia anak 18 bulan sedangkan anak
laki-laki boleh dilanjutkan sampai dengan 2 tahun. Pada penelitian ini
didapatkan yang tidak disusui sampai dengan umur 2 tahun memang mayoritas
adalah balita perempuan 91 orang. Namun umur menyapih tidak semua pada
usia 18 bulan bahkan ada yang kurang dari 18 bulan. Alasan berhenti menyusui
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selain menyapih diantaranya yaitu ibu sakit, anak tidak mau, anak sakit,
masalah payudara dan ibu bekerja.

Umur Ibu dengan Pemberian ASI sampai dengan 2 tahun
Hasil dalam penelitian ini didapatkan mayoritas responden berumur 2035 tahun sebanyak 107 (71,33%), rata-rata umur adalah 31,02 tahun dan ini
juga memperlihatkan tidak ada hubungan yang bermakna antara umur dengan
praktik pemberian ASI sampai umur 2 tahun. Hal ini juga sesuai dengan hasil
survey dalam penelitian Giri (2012), yang menyatakan ibu yang masih
menyusui memiliki umur kisaran 20-35.

Namun hasil penelitian ini tidak

menunjukkan adanya perbedaan yang sangat tajam mengenai pencapaian
pemberian ASI pada 2 kelompok umur tersebut. Kedua kelompok tersebut
hampir sama memiliki proporsi ya dan tidak pemberian ASI sampai dengan usia
2 tahun. Hal ini bisa dikarenakan alasan mereka menyapih atau berhenti
menyusui dari kedua kelompok tersebut adalah sama yaitu usia 18 bulan sudah
semestinya anak berhenti disusui. Untuk kelompok umur 20-35 terdapat alasan
berhenti menyusui dikarenakan oleh ibu hamil lagi dan bekerja.
Rentang umur 20-35 adalah produktif dan reproduksi sehat yang
memungkin ibu dalam rentang umur tersebut beraktivitas seperti bekerja,
melanjutkan sekolah dan hamil, dan menyusui. Namun umur > 35 tahun juga
tidak menutup kemungkinan seperti ibu yang umur 20-35 karena saat ini semua
wanita memiliki kesempatan yang sama untuk bisa beraktifitas di luar rumah.
Hal ini bisa menyebabkan umur tidak menjadi alasan ibu untuk tidak menyusui
anaknya sampai dengan 2 tahun. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
Hikmawati (2008), yang menyebutkan umur tidak terbukti menjadi faktor risiko
ibu menghentikan pemberian ASI.
Variabel umur tidak bisa dilanjutkan ke dalam analisis multivariate
dikarenakan pvalue > 0, 25 yaitu 0,974.

Pendidikan Ibu dengan Pemberian ASI sampai dengan 2 tahun
Pendidikan tertinggi responden yaitu perguruan tinggi dan

yang

terendah tidak sekolah atau tidak pernah menjalani pendidikan. Responden
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hampir sebagian berpendidikan tidak lulus SMP sebanyak 62 (41,3%). Hasil
penelitian ini memperlihatkan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat
pendidikan dengan praktik pemberian ASI 2 tahun.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Ibrahim (2002) yang
menyatakan tidak adanya hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan
dengan pemberian ASI berdasarkan uji kai kuadrat p= 0,085. Dan juga hasil
penelitian Maeneny yaitu tidak terdapat perbedaan antara tingkat pendidikan
ibu dengan lama pemberian ASI penuh. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner
yang dilakukan oleh responden, ibu dengan tingkat pendidikan tinggi sudah
memiliki pengetahuan yang cukup tentang pentingnya memberikan ASI kepada
anak jika dibandingkan dengan ibu yang memiliki tingkat pendidikan rendah,
namun perbedaan tersebut tidak bermakna, sehingga tidak terdapat perbedaan
dalam pemberian ASI penuh antara ibu yang berpendidikan tinggi dengan ibu
yang berpendidikan rendah.
Tingkat pendidikan yang rendah di wilayah kecamatan Harjamukti ini
dikarenakan masih rendahnya kesadaran akan pendidikan formal dikarenakan
masih kentalnya budaya yang mempengaruhi kehidupan para wanita di daerah
ini. Responden yang mengaku tidak sekolah ataupun tidak tamat SMP tetap
memberikan ASI kepada anaknya dan mengetahui bahwa menyusui adalah
kewajiban seorang ibu untuk anaknya. Perilaku menyusui yang dilakukan ibu
lebih dipengaruhi oleh budaya yang ada di lingkungan tempat tinggal, walaupun
ibu memiliki pendidikan tinggi ataupun tidak sekolah sekalipun tetap pemberian
ASI sampai dengan umur 2 tahun dibatasi oleh jenis kelamin anak.
Variabel umur tidak bisa dilanjutkan ke dalam analisis multivariate
dikarenakan pvalue > 0, 25 yaitu 0,376.

Status Pekerjaan Ibu dengan Pemberian ASI sampai dengan 2 tahun
Berdasarkan hasil penelitian mayoritas responden adalah tidak bekerja
sebanyak 131 (87,33%) dan penelitian ini memperlihatkan tidak ada hubungan
yang signifikan antara status bekerja ibu dengan praktik pemberian ASI 2
tahun.
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Hal

ini

didukung

hasil

penelitian

Maeneny

(2013),

Pekerjaan

memperlihatkan nilai p = 0,701 (tidak signifikan), ini berarti tidak ada perbedaan
pekerjaan terhadap pemberian ASI penuh. tidak terdapat perbedaan lama
pemberian ASI penuh pada pekerjaan ibu, rata – rata ibu yang bekerja
cenderung memberikan susu formula kepada bayinya karena anak ditinggal di
rumah ketika ibu bepergian sehingga memberikan susu formula sebagai
pengganti ASI hingga ibu kembali kerumah. Banyak pula ibu yang tidak bekerja
memberikan susu formula kepada anaknya karena merasa anaknya tidak
kenyang jika hanya diberikan ASI saja. Pola pikir ini kurang lebih dipengaruhi
juga oleh faktor pengetahuan ibu tentang pentingnya menyusui.
Mayoritas responden dengan status tidak bekerja seharusnya ini bisa
acuan untuk mendukung dalam pelaksanaan pemberian ASI selama 2 tahun.
Ibu yang tidak bekerja diharapkan memiliki keleluasan waktu dalam
memberikan ASI. Namun hasil penelitian ini memperlihatkan tidak adanya
perbedaan yang mencolok antara ibu yang bekerja dan yang tidak bekerja,
kedua kelompok tersebut hampir sama besar persentase dalam pemberian ASI.
Hasil wawancara juga didapati responden yang sebagian besar ibu tidak
bekerja memberikan pengganti ASI seperti susu formula dengan alasan ASI
sedikit dan untuk tambahan berat badan anak.
Setelah diuji seleksi bivariat variabel pekerjaan dimasukkan ke dalam
pemodelan multivariat dikarenakan pvalue < 0,25 yaitu 0,070. Namun variabel
ini tidak selamanya dimasukan ke pemodelan multivariat dikarenakan p> 0,05
olehkarena itu pekerjaan dicoba dimasukan sebelum pengetahuan dikeluarkan
dikarenakan pvalue tertinggi adalah pengetahuan. Setelah pengetahuan
dikeluarkan pekerjaan mulai dicoba dikeluarkan ternyata hasilnya tidak ada
perubahan OR yang berubah > 10%, sehingga variabel pekerjaan dikeluarkan
dari pemodelan.

Paritas Ibu dengan Pemberian ASI sampai dengan 2 tahun
Hasil penelitian menunjukkan rata-rata paritas ibu adalah 2,60, paritas
tertinggi adalah dengan 11 anak sedangkan paritas terendah adalah dengan 1
anak. Setelah dikelompokkan (tabel 5.3) responden dalam penelitian ini lebih
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dari setengah adalah memiliki jumlah anak multipara dan grandemultipara
sebanyak 99 (66%). Ibu yang paritas primipara memiliki persentase praktik
pemberian ASI yaitu sebanyak 39,2% sedangkan ibu yang paritas multi dan
grandemulti memiliki persentase praktik pemberian ASI sebanyak 39,4% dan
setelah dilakukan uji hasilnya tidak ada hubungan yang signifikan antara paritas
dengan praktik pemberian ASI
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nuraeni (2011), yang
menyatakan bahwa semakin banyak jumlah balita yang dimiliki, kecenderungan
perilaku pemberian ASI semakin baik. Hal ini dikarenakan adanya pengalaman
menyusui sebelumnya. Pengalaman yang diperoleh dapat memperluas
pengetahuan seseorang dalam pemberian ASI. Hal ini juga tidak sejalan
dengan Soeparmanto, P Dan Rahayu, S, (2001) menyimpulkan bahwa ada
hubungan yang signifikan antara jumlah anak 0-4 tahun dalam keluarga dengan
pola pemberian ASI.
Tidak

adanya

hubungan

yang

signifikan

dalam

penelitian

bisa

dikarenakan tidak ada perbedaan antara ibu yang baru memiliki anak dengan
yang sudah memiliki anak lebih dari satu. Atau bisa dikatakan ibu yang
primipara dan multipara/grandemultipara memiliki peluang yang sama untuk
memberikan ASI sampai dengan umur 2 tahun Pengetahuan dapat diperoleh
dengan mudah oleh ibu yang baru memiliki anak. Keberhasilan dalam praktik
pemberian ASI adalah suatu sikap dan kebiasaan yang dapat dibentuk jika
seseorang memiliki keyakinan dan pengetahuan walaupun belum pernah
mengalami sebelumnya. Primipara saat ini tidak menutup kemungkinan lebih
berhasil memberikan ASI kepada anaknya secara penuh 2 tahun dikarenakan
ini merupakan pengalaman pertamanya yang akan dijalaninya dengan penuh
kesungguhan.
Variabel paritas tidak bisa dilanjutkan ke dalam analisis multivariat
dikarenakan pvalue > 0, 25 yaitu 0,983.

Tingkat Pengetahuan dengan Pemberian ASI sampai dengan 2 tahun
Hasil penelitian memperlihatkan rata-rata pengetahuan responden
adalah dengan nilai 13,23. Setelah dikelompokkan (tabel 5.3) mayoritas
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responden berpengetahuan kurang tentang ASI sebanyak 106 (70,67%). Nilai
tertinggi adalah 19 dan nilai terendah adalah 3. Setelah dilakukan uji
didapatkan hasil tidak adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan
ibu dengan pemberian ASI sampai umur 2 tahun.
Hal ini tidak sejalan dengan Afriana (2004), yang menyatakan adanya
hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan pmeberian ASI dengan
nilai OR 2,57 yang artinya responden yang memiliki pengetahuan baik
berpeluang 2,57 kali memberikan ASI.
Afifah juga menjelaskan pengetahuan yang dimiliki subjek tentang ASI
sebatas pada tingkat ”tahu bahwa” sehingga tidak begitu mendalam dan tidak
memiliki keterampilan untuk mempraktekkannya. Jika pengatahuan subjek lebih
luas dan mempunyai pengalaman tentang ASI baik yang dialami sendiri
maupun dilihat dari teman, tetangga atau keluarga, maka subjek akan lebih
terinspirasi untuk mempraktekkannya.
Hasil wawancara pengetahuan didapatkan sebagian responden (56%)
bisa menjawab pertanyaan tentang praktik pemberian ASI, 67% bisa menjawab
tentang keuntungan ASI dan 77 % responden yang bisa menjawab pertanyaan
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI. Terlihat sudah cukup
pengetahuan mengenai lama pemberian ASI yang baik untuk anak, lama saat
menyusui, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produksi ASI namun masih
rendahnya pengetahuan ibu mengenai praktik pemberian ASI seperti cara
memberikan ASI dan jadwal memberikan ASI secara langsung jika ibu bekerja,
menyusui dengan menggunakan 2 payudara secara bergantian. Dan masih ada
juga yang belum mengetahui keuntungan ASI dengan benar untuk anak
maupun tubuh ibu. Persentase ibu yang memiliki pengetahuan yang baik
maupun kurang dalam penelitian ini tidak memiliki perbedaan yang besar,
proporsi hampir sama dalam hal praktik pemberian ASI sampai dengan umur 2
tahun.
Kesimpulan penelitian ini menggambarkan tidak ada perbedaan antara
pengetahuan baik dan kurang dalam praktik pemberian ASI sampai dengan
usia 2 tahun. Ibu yang memiliki pengetahuan baik terdapat yang tidak
menerapkan apa yang diketahuinya, sedangkan ibu yang pengetahuan kurang,

57

mempraktekkan apa yang dipelajari berasal dari budaya, orangtua dan
masyarakat setempat.
Setelah diuji seleksi bivariat variabel pengetahuan dimasukkan ke dalam
pemodelan multivariate dikarenakan pvalue < 0,25 yaitu 0,177. Namun variabel
ini tidak selamanya dimasukan ke pemodelan multivariate dikarenakan p > 0,05
olehkarena itu pengetahuan dicoba dikeluarkan dikarenakan pvalue tertinggi
adalah pengetahuan. Setelah pengetahuan dikeluarkan ternyata hasilnya tidak
ada perubahan OR yang berubah > 10%, sehingga variabel pengetahuan
dikeluarkan.

Sikap Ibu dengan Pemberian ASI sampai dengan 2 tahun
Hasil penelitian berdasarkan sikap ibu didapatkan rata-rata sikap ibu
mengenai pemberian ASI sampai dengan umur 2 tahun adalah 21,40.
Responden dalam penelitian ini lebih dari setengah masih memiliki sikap negatif
terhadap pemberian ASI sebanyak 88 (58,67%). nilai sikap tertinggi yaitu 28
dan nilai sikap terendah adalah 15. Untuk pernyataan tentang persetujuan
pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun 82% setuju, 81% Setuju tetap
memberikan ASI walaupun keindahan payudara berkurang atau kendur, 83%
setuju ibu bekerja tetap memberikan ASI kepada anaknya, 72,5 % setuju ibu
bekerja wajib memompa ASI di kantor, 77,16 % setuju ibu sakit tetap
memberikan ASI kepada anaknya, 85,5% setuju ASI tetap diberikan kepada
anak yang sedang sakit, dan 52,67 % yang tidak setuju bahwa ASI setelah
tahun pertama diberikan hanya 3 kali sehari/dijadwalkan. Sikap ibu mengenai
praktik pemberian ASI 2 tahun dalam dapat dilihat bahwa ibu yang sikap positif
lebih tinggi dalam presentase praktik pemberian ASI 2 tahun sebanyak 53,2%
sedangkan bahwa ibu yang sikap negatif lebih rendah dalam presentase praktik
pemberian ASI 2 tahun sebanyak 29,5%. Hasil analisis didapatkan bahwa
adanya hubungan antara sikap ibu dengan praktik pemberian ASI sampai
dengan umur 2 tahun dan sikap positif memiliki peluang 1,801 memberikan ASI
sampai umur 2 tahun dibanding dengan yang sikap negatif.
Hasil penelitian ini sesuai dengan Afriana (2004) yaitu adanya hubungan
yang bermakna antara sikap ibu dengan praktik pemberian ASI. Dan juga
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didukung Nurpelita (2007), yang menyatakan adanya hubungan yang bermakna
antara sikap dengan praktik pemberian ASI.. Hal ini juga dijelaskan Maineny
(2012) didalam hasil penelitiannya menyatakan Sikap positif dalam pemberian
ASI akan menumbuhkan perilaku yang positif mengarah kepada pemberian
secara baik dan benar. .
Teori lain yang dapat menjelaskan hubungan sikap dengan praktik
pemberian ASI adalah teori tindakan beralasan (theory of reasoned action) oleh
Ajzen dan Fishbein. Asumsi yang mendasari teori ini adalah: 1) manusia
umumnya melakukan tindakan dengan cara yang masuk akal; 2) manusia akan
mempertimbangkan informasi yang mendasari perhitungan akibat dari tindakan.
Sikap positif tentang ASI yang akan berpengaruh pada praktik pemberian ASI
secara penuh selama 2 tahun. Perilaku merupakan hasil proses pengambilan
keputusan yang teliti dan beralasan dengan mempertimbangkan keuntungan
dan kerugian tindakan tersebut.
Terlihat dari hasil scoring sikap didapat sebagian besar responden
memiliki sikap setuju terhadap pemberian ASI sampai dengan umur 2 tahun,
namun ada beberapa yang menyatakan pemberian ASI tergantung dengan
kondisi ibu seperti bekerja, sakit dan terdapat masalah payudara. Sisi lain juga
masih ada responden yang memiliki sikap negatif terhadap praktik pemberian
ASI sampai dengan umur 2 tahun. ketidaksetujuan dengan alasan tidak semua
wanita bisa menyusui sampai usia 2 tahun dan sangat sulit bagi mereka yang
bekerja jika harus memompa ASI di jam kerja.
Setelah diuji seleksi bivariat variabel sikap dimasukkan ke dalam
pemodelan multivariate dikarenakan pvalue < 0,25 yaitu 0,003. Namun variable
ini bisa dipengaruhi oleh variable independen lain terlihat akan terjadi
perubahan OR pada variabel sikap. Setelah dilakukan pemodelan sampai akhir
variable sikap tidak mengalami perubahan OR > 10% artinya variabel sikap
termasuk faktor yang memiliki pengaruh dalam praktik pemberian ASI sampai
dengan usia 2 tahun yaitu ibu yang memiliki sikap positif 3,459 kali lebih
memungkinkan melakukan praktik pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun.
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Riwayat ASI Eksklusif dengan Pemberian ASI sampai dengan 2 tahun
Mayoritas responden tidak menerapkan ASI eksklusif sebanyak 119
(79,33 %). Ibu yang menerapkan ASI eksklusif persentase memberikan ASI
sampai dengan usia 2 lebih tinggi sebanyak (67,7%). Sedangkan yang tidak
ASI eksklusif hanya sebanyak (31,9%). Hasil analisis didapatkan adanya
hubungan antara riwayat ASI eksklusif dengan pemberian ASI sampai dengan
usia 2 tahun. PR=2,121. Riwayat ASI eksklusif bisa menggambarkan
pengalaman ibu sebelum menggenapkan praktik pemberian ASI nya. Dengan
berhasilnya ASI eksklusif pada 6 bulan pertama, menandakan keseriusan ibu
mempersiapkan pemberian ASI yang baik untuk anaknya. dan pengalaman ini
membuat ibu menginginkan pemberian ASI dilanjutkan.
Kebanyakan

responden

menyatakan

alasan

tidak

ASI

eksklusif

diantaranya karena bayi rewel, ASI sedikit, ada masalah pada payudaranya dan
budaya di wilayah tersebut bayi 40 hari sudah mulai dikenalkan pisang.
Riwayat ASI eksklusif merupakan pengalaman yang sangat berharga sebagai
bekal untuk melanjutkan praktik pemberian ASI sampai usia 2 tahun. Mayoritas
ibu yang telah berhasil melaksanakan ASI eksklusif melanjutkan pemberian ASI
sampai anak usia 2 tahun. Namun disisi lain masih ada yang riwayat ASI
eksklusif nya gagal juga tetap bertahan memberikan ASI sampai dengan usia 2
tahun. Namun juga terdapat ibu yang berhasil ASI eksklusif tidak melanjutkan
pemberian ASI sampai dengan umur 2 tahun dikarenakan ibu hamil, bekerja,
ibu sakit dan masalah payudara.
Setelah diuji seleksi bivariat variabel riwayat ASI Eksklusif dimasukkan
ke dalam pemodelan multivariat dikarenakan pvalue < 0,25 yaitu 0,000. Namun
variable ini bisa dipengaruhi oleh variabel independen lain terlihat akan terjadi
perubahan OR pada variabel riwayat ASI Eksklusif. Setelah dilakukan
pemodelan sampai akhir variable riwayat ASI eksklusif tidak mengalami
perubahan OR > 10% artinya variable sikap termasuk faktor yang memiliki nilai
OR terbesar yaitu 5,195 sehingga variable riwayat ASI eksklusif dinyatakan
variabel yang dominan dalam praktik pemberian ASI sampai dengan usia 2
tahun yaitu ibu yang memiliki riwayat ASI eksklusif 5,195 kali lebih
memungkinkan melakukan praktik pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun.
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Dukungan Suami dengan Pemberian ASI sampai dengan 2 tahun
Berdasarkan hasil penelitian responden mayoritas merasa suami tidak
mendukung dalam pemberian ASI sebanyak 82 (54,67%). Tidak ada perbedaan
persentase yang Ibu dengan dukungan suami dalam praktik pemberian ASI
Sampai usia 2 tahun dengan ibu yang tidak mendapatkan dukungan suami
dalam pemberian ASI Sampai usia 2 tahun sebanyak 37,8%. Hasil juga
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara Dukungan
Suami dalam praktik pemberian ASI Sampai usia 2 tahun.
Hal ini tidak sesuai dengan Evareny (2010) yang menyatakan variabel
peran ayah mempunyai hubungan yang bermakna baik secara statistik maupun
secara praktis dengan praktik pemberian ASI dengan nilai OR sebesar 2,25;
95% CI=1,54–3,28. Proporsi praktik pemberian ASI secara eksklusif pada
kelompok ayah yang mendukung lebih tinggi 2,25 kali dibandingkan dengan
kelompok ayah yang tidak mendukung. Dan juga penelitian yang dilakukan di
DKI Jakarta tahun 2008 bahwa ayah berasosiasi dalam praktik pemberian ASI.
Hasil penelitian lain juga mengkonfirmasi fakta bahwa ayah merupakan salah
satu kunci dalam praktik pemberian ASI.
Kebanyakan responden menyatakan suami mendukung hanya sebatas
membantu pada malam hari, hanya sedikit responden yang menyatakan suami
memberikan motivasi ibu dalam melanjutkan pemberian ASI sampai dengan
umur 2 tahun selebihnya menyerahkan kepada ibu mau sampai kapan
menyusui anaknya. Sebagian besar responden menyatakan tidak mendapatkan
dukungan seperti buku bacaan tentang ASI dari suaminya. Hampir seluruh
responden tinggal serumah dengan suaminya namun terdapat responden yang
pada saat anak masa penyusuan suami meninggal dunia. Walaupun dalam
penelitian ini dukungan suami tidak ada hubungan yang bermakna dikarenakan
sebagian besar responden tidak merasa mendapat dukungan suami namun
variabel dukungan suami ini tetap penting. Pentingnya suami dalam
mendukung

ibu

selama

memberikan

ASI-nya

memunculkan

istilah

breastfeeding father atau suami menyusui. Jika ibu merasa didukung, dicintai,
dan diperhatikan, maka akan muncul emosi positif yang akan meningkatkan
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produksi hormon oksitosin sehingga produksi ASI menjadi lancar ( Roesli,
2006).
Variabel dukungan suami tidak bisa dilanjutkan ke dalam analisis
multivariat dikarenakan pvalue > 0, 25 yaitu 0,674. .

Dukungan Orangtua dengan Pemberian ASI sampai dengan 2 tahun
Berdasarkan hasil penelitian, sebagian responden merasa orangtua tidak
mendukung dalam praktik pemberian ASI sebanyak 76 (51%). ibu dengan
dukungan orangtua memiliki persentase praktik pemberian ASI sampai dengan
usia 2 tahun lebih tinggi yaitu sebanyak 41,9%, sedangkan ibu dengan tidak
adanya dukungan dari orangtua dalam pemberian ASI 2 tahun memiliki
persentase sebanyak 36,8%. Dan hasil menunjukkan tidak ada hubungan yang
signifikan antara dukungan orangtua dengan praktik pemberian ASI sampai
dengan usia 2 tahun
Hasil survey dengan wawancara didapatkan hanya sebagian kecil ibu
yang masih tinggal serumah dengan orangtua, selebihnya hanya tinggal
dengan suami dan anak-anaknya. namun jauh tetap orangtua ada yang
memberikan pengaruh kepada responden dalam penyusuan anak. Terdapat
juga responden yang memiliki orangtua menyerahkan sepenuhnya praktik
pemberian ASI yang dilakukan responden dan terdapat responden yang
orangtuanya sudah meninggal.
Hal ini bisa menjadikan hasil penelitian ini tidak terdapat hubungan
dikarenakan tidak ada perbedaan responden yang mendapat dan tidak
mendapat dukungan orangtua dalam pemberian ASI sampai dengan umur 2
tahun. pengaruh orangtua lebih cenderung mempengaruhi responden dalam
memulai makanan tambahan selain ASI pada anak umur sebelum 6 bulan.
Variabel dukungan orangtua tidak bisa dilanjutkan ke dalam analisis
multivariate dikarenakan pvalue > 0, 25 yaitu 0,527.
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Dukungan Tenaga Kesehatan dengan Pemberian ASI sampai dengan 2
tahun
Berdasarkan hasil penelitian responden mayoritas menyatakan tenaga
kesehatan mendukung mereka dalam praktik pemberian ASI sebanyak 103
(68,67). Terlihat ibu yang mengaku mendapat dukungan dari tenaga kesehatan
memiliki persentase lebih tinggi dalam pemberian ASI sampai dengan usia 2
tahun yaitu sebanyak 43,1%, sedangkan ibu yang tidak mendapat dukungan
dari tenaga kesehatan tentang pemberian ASI memiliki peresentase sebanyak
31,3%. Hasil juga menunjukkan tidak ada hubungan antara dukungan dari
tenaga kesehatan dalam pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun.
Hasil ini tidak sesuai dengan Pechevis dalam Perdhaki (1997) dalam
tesis Abdullah (2012) menyatakan salah satu yang bisa mempengaruhi
keputusan untuk menyusui atau tidak adalah peran dari tenaga kesehatan. dan
juga hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh Rahmawati (2009) didapatkan
hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam pemberian ASI pada ibu
menyusui salah satunya adalah dukungan petugas kesehatan.
Selain itu peranan tenaga kesehatan juga sangat penting dalam
menentukan perilaku ibu untuk memberikan tidak ASI, dimana sejauh mana
tenaga kesehatan memberikan KIE yang diarahkan untuk membentuk sikap,
kemungkinan ibu akan mempunyai pengetahuan yang benar tentang ASI dan
dengan pengetahuan yang benar maka ibu akan bisa merubah perilaku untuk
memberikan ASI dan ibu tidak memilih memberikan susu formula bagi anaknya
(Notoatmodjo, 2003).
Hasil penelitian ini tidak menunjukkan perbedaan yang besar antara ibu
yang mendapatkan dukungan tenaga kesehatan pada saat kehamilan,
persalinan dan nifas dalam memberikan ASI sampai dengan umur 2 tahun
dengan ibu yang tidak mendapatkan dukungan tenaga kesehatan pada saat
kehamilan atau persalinan dan nifas nya. Masih ada tenaga kesehatan yang
tidak memberikan nasehat tentang ASI pada saat kehamilan, tidak menerapkan
IMD, memberikan susu formula pada saat pulang setelah melahirkan dan
memberikan informasi/nasehat hanya tentang ASI Eksklusif, sedikit sekali ibu
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yang menyatakan mendapat nasehat mengenai perawatan payudara maupun
pijat laktasi agar produksi ASI banyak dan payudara terawat.
Setelah diuji seleksi bivariat variabel dukungan tenaga kesehatan
dimasukkan ke dalam pemodelan multivariat dikarenakan pvalue < 0,25 yaitu
0,161. Namun variable ini tidak selamanya dimasukan ke pemodelan
multivariate dikarenakan p value < 0,05 olehkarena itu dukungan tenaga
kesehatan tidak dicoba dikeluarkan Setelah pemodelan terakhir ternyata
hasilnya tidak ada perubahan OR yang berubah > 10%, sehingga variabel
dukungan tenaga kesehatan termasuk faktor yang bisa mempengaruhi
pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun. Dengan nilai OR akhir adalah
2,266 artinya ibu yang mendapatkan dukungan dari tenaga kesehatan 2,266
kali akan memiliki peluang memberikan ASI sampai dengan usia 2 tahun.

Dukungan Pimpinan Tempat Kerja dengan Pemberian ASI sampai dengan
2 tahun
Bagi responden yang bekerja sebagian besar menyatakan pimpinan
tempat kerja mendukung sebanyak 11(57,89). Dukungan pimpinan kerja bagi
ibu yang bekerja dalam pemberian ASI 2 tahun memiliki persentase lebih tinggi
pada ibu bekerja yang mendapat dukungan dari pimpinan sebanyak 36,4%
sedangkan ibu bekerja yang tidak mendapatkan dukungan dari pimpinan sama
sekali tidak ada yang memberikan ASI nya sampai dengan 2 tahun. Hasil uji
hubungan menunjukkan ada hubungan antara dukungan pimpinan dengan
praktik pemberian ASI sampai dengan 2 tahun.
Hasil wawancara dari 19 responden yang bekerja didapat bahwa
kebanyakan ibu tidak mendapatkan dukungan pimpinan tempat kerja, pimpinan
tempat kerja cenderung diam atau tidak membahas mengenai masa menyusui
karyawatinya. Namun ada juga responden yang menyatakan pimpinan kerja
menyarankan pemberian ASI dilanjutkan, tidak menugaskan ke luar kota, boleh
pulang untuk menyusui namun responden sendiri yang memilih tidak
melakukan kegiatan seperti pompa ASI ditempat kerja atau pulang di waktu
menyusui dikarenakan jarak tempat tinggal dengan tempat kerja cukup jauh
dan juga padatnya pekerjaan yang dijalani oleh responden. Di sisi lain juga
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masih ada tempat/instansi responden bekerja tidak ada fasilitas ruangan
khusus pompa ASI sehingga terkadang responden melakukan pompa ASI di
kamar mandi, atau di meja kerjanya.
Dukungan pimpinan kerja memberikan peranan dalam keputusan ibu
untuk

melanjutkan

perjuangan

menyusuinya.

Stress

akibat

pekerjaan

merupakan hambatan dalam menyusui dan menggagu kesinambungannya.
Menurut Fauzie (2006), stress psikologis dalam hal ini termasuk rasa bersalah,
tekanan psikis akibat pekerjaan dan kewajiban melakukan pengorbanan waktu
dan tenaga ekstra untuk menyusui dan bekerja. Jam kerja yang ketat, jenis
pekerjaan dan fasilitas pekerjaan tertentu yang tidak kondunsif seperti
lingkungan pabrik, tanpa pendingin ruangan, atasan yang tidak kompromistis,
pekerjaan yang memerlukan perjalanan jauh dan memakan waktu menjadi
kendala besar untuk mencapai keberhasilan menyusui.
Variable dukungan pimpinan tempat kerja tidak bisa dilanjutkan ke dalam
analisis multivariat dikarenakan pvalue < 0, 25 yaitu 0,239 namun jumlah ibu
bekerja hanya 19 terlalu sedikit sehingga dilanjutkan dalam pemodelan.

Keterpajanan Informasi dengan Pemberian ASI sampai dengan 2 tahun
Keterpajanan informasi mayoritas lebih dari 1 sumber sebanyak 92
(61,33%). ibu yang yang terpajan informasi lebih dari 1 sumber memiliki
persentase yang lebih tinggi dalam pemberian ASI sampai dengan 2 tahun
sebanyak 40,2% sedangkan ibu yang hanya terpajan informasi hanya 1 sumber
sebanyak 37,9%. Hasil uji menunjukkan tidak ada hubungan antara
keterpajanan informasi dengan pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Maineny (2013) menunjukkan
bahwa tidak terdapat perbedaan antara keterpajanan media dengan lama
pemberian ASI penuh. Secara teori pengaruh media massa tidaklah sebesar
pengaruh

interaksi

individual

secara

langsung,

namun

dalam

proses

pembentukan dan perubahan sikap, peranan media massa tidak kecil artinya.
Didukung

juga

oleh

Afriana

(2004),

keterpajanan

terhadap

informasi

memungkinkan ibu lebih memiliki pengetahuan tentang pemberian ASI secara
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benar. Dengan demikian akan mendorong ibu untuk menyusui anaknya secara
baik
Pada

penelitian

ini

tidak

ditemukan

adanya

hubungan

antara

keterpajanan informasi dengan praktik pemberian ASI. Hal ini bisa dikarenakan
walaupun proporsi responden terpajan informasi mengenai ASI sebanyak 100
% sumber informasi antara lain teman, buku, tenaga kesehatan, dan keluarga,
responden yang terpajan hanya 1 sumber sebanyak 38,67% dan 68, 33 %
terpajan lebih dari 2 sumber namun tidak ada perbedaan yang besar dalam
praktik pemberian ASI sampai dengan umur 2 tahun. walaupun hanya terpajan
oleh 1 sumber informasi sesorang bisa memberikan ASI kepada anaknya
sampai dengan umur 2 tahun terlebih jika sumber informasi adalah sumber
yang terpecaya dan memberikan informasi yang benar.
Penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan antara keterpajanan
informasi dengan pemberian ASI sampai dengan 2 tahun namun keterpajanan
informasi memiliki pengaruh yang berarti dalam proses pembentukan dan
perubahan sikap. Sesuai dengan Abdullah (2012), akses terhadap informasi
adalah penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap
apa yang terjadi di sekeliling, yang mungkin dapat mempengaruhi sikap dan
perilaku seseorang. Keterpajanan informasi merupakan faktor tidak langsung
pembentukan sikap. Ketika seseorang mendapat informasi yang menghasilkan
pengetahuan bagi seseorang, setelah memiliki pengetahuan akan sesuatu
seseorang akan timbul keyakinan untuk memilih sikap tertentu namun sikap
yang diambil tidak murni berdasarkan informasi yang diperoleh namun bisa juga
dipengaruhi oleh budaya dan interaksi sosial seperti dukungan suami,
dukungan orangtua, tenaga kesehatan ataupun pimpinan tempat kerja. Di
Dalam Health Belief Model (HBM), seseorang berperilaku mengenai sesuatu
yang berhubungan dengan kesehatan berdasarkan interaksi dari empat
kepercayaan yang berbeda, yaitu (1) persepsi individu terhadap risiko terkena
suatu masalah, (2) persepsi individu terhadap konsekuensi masalah tersebut,
(3) persepsi individu terhadap keuntungan bila melakukan suatu tindakan, dan
(4) persepsi individu tersebut terhadap kesulitan dan tantangan yang akan
timbul apabila melakukan tindakan tersebut (Abdullah, 2012).
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Variabel keterpajanan informasi tidak bisa dilanjutkan ke dalam analisis
multivariat dikarenakan pvalue > 0, 25 yaitu 0,780.
Ketersediaan Fasilitas dengan Pemberian ASI sampai dengan 2 tahun
Ketersediaan fasilitas mayoritas responden tidak tersedia fasilitas dalam
mendukung pemberian ASI sebanyak 86 (57,33%). presentase ibu yang
memiliki atau ada fasilitas yang mendukung dalam memberikan ASI sampai
dengan 2 tahun lebih tinggi sebanyak (42,2%), sedangkan yang tidak memiliki
fasilitas 37,2%. Hasil menunjukan tidak ada hubungan antara ketersediaan
failitas dengan pemberian ASI sampai umur 2 tahun
Hal ini sejalan dengan penelitian Abdulah (2013), yang menyatakan tidak
ada hubungan bermakna antara ketersediaan fasilitas dengan praktik
pemberian ASI. Dan Rojjanasrinat dalam Fauzie (2006), Ibu menyusui dalam
mendukung kebersinambungan pemberian ASI perlu memiliki kesiapan fasilitas
pribadi yaitu seperti alat pompa ASI, botol penyimpan ASI perah, kulkas atau
kotak pendingin untuk menyimpan ASI perah.
Dalam penelitian ini ketersediaan fasilitas terdiri dari 2 komponen yaitu
ketersediaan di lingkungan dan ketersediaan fasilitas yang dimiliki secara
pribadi. Dan bagi ibu bekerja sebagian besar tidak memiliki fasilitas pribadi
yang dibawa ke tempat kerja, mereka tidak memompa ASI dan memilih
menyusui sebelum berangkat dan setelah pulang bekerja. Jika responden ada
fasilitas pribadi tapi tidak memadai contohnya hampir semua responden tidak
memiliki botol khusus menyimpan ASI, kebanyakan responden hanya
menggunakan botol dot plastik. fasilitas yang ada di lingkungan tempat tinggal,
sebagian besar responden yang tidak mengetahui adanya klinik laktasi yang
ada di puskesmas maupun posyandu yang dapat menampung masalah
mengenai hambatan dalam menyusui. Meskipun ibu memiliki fasilitas yang
dapat menunjang keberlanjutan pemberian ASI sampai dengan 2 tahun seperti
lemari pendingin, alat pompa ASI, dan forum komunikasi laktasi untuk
mengatasi masalah menyusui namun tidak dimanfaatkan oleh sebagian besar
responden dengan baik.
Variabel ketersediaan fasilitas tidak bisa dilanjutkan ke dalam analisis
multivariat dikarenakan pvalue > 0, 25 yaitu 0,537.
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Variabel yang Dominan dalam Pemberian ASI sampai dengan 2 Tahun
Variabel yang dominan dalam penelitian ini adalah riwayat ASI Eksklusif.
ASI Eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan
lain pada bayi usia 0-6 bulan. Pemberian makanan atau minuman tambahan
pada bayi sebelum waktunya bisa mengakibatkan penurunan produksi bayi
dikarenakan produksi ASI dipengaruhi oleh isapan bayi dan keinginan ibu untuk
menyusui anaknya. Hal ini berpengaruh pada produksi ASI menjadi menurun
karena ketika pemberian makanan/minuman tambahan menjadi bayi jarang
menyusu dan ibu jadi enggan menyusui anak karena mengira anak sudah
kenyang dengan makanan/minuman tambahan tersebut (Newman, 2009). Jika
pada 6 bulan pertama produksi ASI menurun dan tetap dibiarkan menurun
dengan tidak melakukan manajemen laktasi maka kemungkinan besar produksi
ASI terhenti yang akhirnya ibu tidak melanjutkan untuk menyusui bayi/anaknya
sampai dengan 2 tahun.
Hubungan yang dominan ini memperlihatkan bahwa riwayat ASI
Eksklusif memberikan peluang ibu untuk melanjutkan pemberian ASI sampai
dengan 2 tahun dikarenakan dengan eksklusif pada 6 bulan pertama,
manajemen laktasi ibu sudah berjalan baik dan produksi ASI bisa bertahan
sampai dengan usia 2 tahun.

E.
1.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
a. Minoritas responden memberikan ASI sampai dengan 2 tahun di
Wilayah Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon sebesar 39,33%
dikarenakan adanya pengaruh budaya setempat bahwa umur
menyapih hanya 18 bulan untuk anak perempuan dan 2 tahun untuk
anak laki-laki.
b. Faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI sampai dengan 2
tahun di Wilayah Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon adalah riwayat
ASI eksklusif , sikap ibu, dan dukungan tenaga kesehatan.
c.

Variabel

lain

yaitu

umur,

pendidikan,

pekerjaan,

paritas,

pengetahuan, dukungan suami, dukungan orangtua, keterpajanan
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informasi, dan ketersediaan fasilitas tidak terbukti secara statistik
berhubungan dengan pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun di
Wilayah Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
d. Riwayat

ASI

eksklusif

merupakan

variabel

yang

dominan

berhubungan dengan pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun di
Wilayah Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Responden yang
memiliki riwayat ASI eksklusif berpeluang 5 kali untuk memberikan
ASI sampai dengan 2 tahun di Wilayah Kecamatan Harjamukti Kota
Cirebon dibanding responden yang tidak memiliki riwayat ASI
eksklusif.

2.

Saran
Bagi Dinas Kesehatan Kota Cirebon
a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan
untuk menggiatkan kembali pencapaian program ASI Eksklusif di
wilayah Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
b. Meningkatkan pelatihan bagi tenaga kesehatan, kader dan kelompok
penggiat ASI (KP ASI)
Bagi Petugas Kesehatan
a. Meningkatkan keterampilan diri untuk bisa menumbuhkan sikap
positif ibu terhadap praktik pemberian ASI sampai dengan usia 2
tahun.
b. Meningkatkan promosi kesehatan berkenaan keuntungan pemberian
ASI sampai dengan usia 2 tahun tidak sebatas hanya informasi
tentang ASI Eksklusif
Bagi Peneliti lain
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan responden, tempat
penelitian dan variabel yang berbeda keterkaitan budaya setempat
sehingga didapatkan hasil penelitian yang menyempurnakan penelitian
ini.
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DETERMINAN TUMBUH KEMBANG PADA BATITA DI KEC.LEBAKWANGI
KAB. KUNINGAN TAHUN 2015
Fera Riswidautami Herwandar
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan (STIKKU)

ABSTRAK
Masa batita adalah masa emas tumbuh kembang seorang anak.Salah
asuh, salah asah, dan salah asih pada masa ini dapat berakibat
buruk.Sehingga diperlukan pengasuh yang dapat memberikan pola asuh yang
tepat pada batita.Di daerah Kec.Lebakwangi masih terdapat beberapa batita
yang
mengalami
gangguan
pada
pertumbuhan
(20%)
maupun
perkembangannya (40%).Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mempelajari
dan menjelaskan kaitan antara faktor-faktor yang berhubungan dengan tumbuh
dan kembang pada batita di Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan Tahun 2015.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode yang
digunakan adalah survey analiti dengan rancangan penelitian yaitu cross
sectional. Populasi penelitian seluruh batita yang ada di Kec.Lebakwangi
sebanyak 623 batita.Sedangkan sampel penelitian sebanyak 86 batita dengan
teknik pengambilan sampel multistage sampling. Uji statistik yang digunakan
yaitu analisis univariat dengan distribusi frekuensi, analisis bivariat dengan chi
square dan analisis multivariat dengan regresi logistik ganda.
Hasil penelitian didapatkan bahwa ada hubungan antara jenis makanan
(p=0,014 dan OR=2,974), waktu pertama kali pemberian ASI (p=0,009 dan
OR=3,897), posyandu (p=0,001 dan OR=30,167) dengan pertumbuhan
batita.Ada hubungan antara pengetahuan (p=0,004 dan OR=0,124), posyandu
(p=0,001 dan OR=0,893) dengan perkembangan batita.Posyandu merupakan
variabel dominan yang berhubungan dengan pertumbuhan batita dengan nilai
OR 12,234 dan pendidikan merupakan variabel dominan yang berhubungan
dengan perkembangan batita dengan nilai OR 0,905 setelah dilakukan analisis
multivariat.
Untuk program penelitian diharapkan petugas kesehatan lebih
meningkatkan upaya promosi kesehatan terhadap pengasuh atau ibu yang
memiliki batita pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.Sehingga
wawasan para ibu tentang tumbuh kembang batita dapat bertambah.
Kata Kunci: Pertumbuhan, Perkembangan, Batita, Pengasuh
Daftar Pustaka: 53 (2002-2015)
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DETERMINANTS OF GROWTH TODDLERS IN KEC.LEBAKWANGI
KAB.KUNINGAN 2015
Fera Riswidautami Herwandar
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan (STIKKU)

ABSTRACT
Toddler period is the golden period of a child's growth. One of custody,
one grindstone, and one of compassion during this period can be bad. So, we
need caregivers who can provide appropriate parenting toddlers. In the area of
the district. Lebakwangi there are still some toddlers are impaired in growth
(20%) and development (40%). Thus this study aims to study and explain the
link between the factors related to growth and development in toddlers in the
district. Lebakwangi Kab. Brass 2015.
This type of research is quantitative research. The method used is analitic
survey with cross sectional study design. The study population throughout the
toddler in the district.Lebakwangi many as 623 toddlers.While the samples are
86 toddlers with multistage sampling sampling techniques. The statistical test
used is a univariate analysis with frequency distribution, bivariate analysis with
chi square and multivariate analysis with multiple logistic regression.
The result showed that there is a relationship between the type of food
(p=0.014 and OR=2,974), the first time breastfeeding (p=0.009 and OR=3.897),
Posyandu (p=0.001 and OR=30.167) with growing toddlers. There is a
relationship between knowledge (p=0.004 and OR=0.124), Posyandu (p=0.001
and OR=0.893) with the development of toddlers. IHC is the dominant variable
associated with the growth of toddlers with OR 12.234 and education are the
dominant variables associated with the development of toddlers with OR 0.905
after multivariate analysis.
For the research program is expected to further improve the health
workers health promotion efforts to caregivers or women who have toddlers in
particular and society in general. So that the knowledge of the mother of a
toddler's growth can be increased.
Keywords: Growth, Development, Toddlers, Caregiver
Bibliography: 53 (2002-2015)
PENDAHULUAN
Pembangunan manusia 2014 yang terbaru berjudul “Mempertahankan
Kemajuan Manusia: Mengurangi Kerentanan dan Membangun Ketahanan”,
dirilis oleh United Nations Development Programme (UNDP). Laporan ini
secara komprehensif menjelaskan kinerja negara-negara dalam menjaga
kesejahteraan warganya.Dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia

76

(IPM), yaitu kombinasi dari indikator-indikator seperti kesehatan, kekayaan, dan
pendidikan(UNIC Jakarta, 2014).
Salah satu pondasi yang sangat penting untuk menjadikan Negara kuat,
maju dan sejahtera adalah dengan menjadikan anak-anak sebagai aset masa
depan. Negara yang baik adalah Negara yang mengayomi dan melindungi
semua anak yang ada dinegaranya.Oleh karena itu, hak anak yang merupakan
bagian dari hak asasi manusia wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan
dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Dalam
Mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak, berdasarkan semangat Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia, PBB menyatakan bahwa anak-anak berhak atas
perawatan dan bantuan khusus (Yuniarti, S, 2015).
Istilah 1.000 hari pertama kehidupan mulai diperkenalkan pada tahun
2010

sejak

dicanangkannya

gerakan

scalling-up

nutrition

di

tingkat

global.Mengapa periode ini begitu penting? Ini lantaran pertumbuhan paling
signifikan pada otak anak terjadi pada saat itu, dan kegagalan tumbuh pada
periode 1.000 hari pertama dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik,
gangguan metabolisme, serta memicu munculnya penyakit tidak menular,
seperti obesitas, diabetes, hingga penyakit jantung. Mereka yang mengalami
kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, mempunyai tiga resiko: 1)
resiko terjadinya penyakit tidak menular/ khronis, tergantung organ yang
terkena. Bila ginjal, maka akan menderita hipertensi dan gangguan ginjal, bila
pankreas maka akan beresiko penyakit diabetes tipe 2, bila jantung akan
beresiko menderita penyakit jantung, dst; 2) bila otak yang terkena maka akan
mengalami hambatan pertumbuhan kognitif, sehingga kurang cerdas dan
kompetitif; dan 3) gangguan pertumbuhan tinggi badan, sehingga beresiko
pendek/stunting (Achadi, Endang, L, 2015).
Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 4 Maret
2015 di Desa Cineumbeuy Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan Jawa Barat
didapatkan 40% dari 40 orang ibu-ibu yang datang ke posyandu menyatakan
bahwa anaknya pada usia 3 tahun mengalami keterlambatan dalam
perkembangan, misalnya; berjinjit, berdiri dengan satu kaki, menangkap bola.
Sedangkan untuk masalah pertumbuhan yang dialami adalah masalah gizi
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kurang dan buruk sebanyak 20%, terlihat dari batita yang badannya sangat
kurus sekali dan terlihat lemah tak berdaya. (Laporan Bidan Desa Cineumbeuy,
2015).
Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan
penelitian dengan judul “Determinan Tumbuh Kembang pada Batita di Kec.
Lebakwangi Kab. Kuningan Jawa Barat Tahun 2015”.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Rancangan yang
digunakan yaitu cross sectional yaitu mempelajari dinamika korelasi antara
factor pengaruh dan terpengaruh dengan cara pendekatan, observasi,
pengumpulan data sekaligus, dimana menekankan waktu pengukuran hanya
satu kali pada satu saat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode survey analitik untuk menggali hubungan antara faktor-faktor pengasuh,
pola asuh, pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan tumbuh kembang pada
anak usia batita di Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan Jawa Barat (Murti, B,
2013).
Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah seluruh
batita beserta pengasuhnya yang ada di Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan tahun
2015 sebanyak 623 orang.Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan
diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi
(Hidayat, 2009). Dalam penelitian ini kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan
eksklusi, dimana kriteria tersebut menentukan dapat dan tidaknya sampel yang
tersebut dapat digunakan.
Menggunakan metode pengambilan sampel secara teknik probabilitas
yaitu dengan multistage sampling. Teknik pemilihan multistage sampling ini
merupakan suatu cara pengambilan sampel, bila objek yang diteliti atau sumber
data sangat luas atau besar, yakni populasinya heterogen, terdiri atas cluster
dan strata. Multistage sampling (pencuplikan bertingkat) merupakan skema
pencuplikan dimana peneliti mencuplik sampel melalui proses bertingkat.
Adapun besar populasi (N) sebanyak 623 batita, maka dicari dengan
menggunakan rumus berikut:
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Keterangan :
N

= Besar populasi

n

= Besar sampel

d

= Tingkat kepercayaan/ketetapan yang di inginkan (0,1) (Lemeshow, 1997)

HASIL
5.1.1 Hubungan Karakteristik Pengasuh dengan Pertumbuhan Batita
Tabel 5.5
Hubungan Karakteristik Pengasuh dengan Pertumbuhan Batita (n=86)
Pertumbuhan
No
1.

2.

3

4

5

Faktor Pengasuh
Pengetahuan
Kurang
Sedang
Baik
Tingkat
pendidikan
Rendah
Menengah
Tinggi
Status bekerja
ibu
Bekerja di luar
rumah
Bekerja di dalam
rumah
Tidak bekerja
Pendapatan
Keluarga
Rendah
Sedang
Tinggi
Hubungan Batita
dengan
pengasuh
Bukan kerabat
Kerabat

Tidak
normal
f
(%)

Normal

Jumlah

F

%

N

%

X2

p
value

OR

15
11
15

40.5
55.0
51.7

22
9
14

59.5
45.0
48.3

37
20
29

100
100
100

1.376

0.503

1,571
0,471

13
8
20

59.1
32.0
51.3

9
17
16

40.9
68.0
48.7

22
25
39

100
100
100

3.815

0.148

0,365
0,425

17

56.7

13

43.3

30

100

5.021

0,081

6

27.3

16

72.7

22

100

18

52.9

16

47.1

34

100

17
9
15

51.5
36.0
53.6

16
16
13

48.5
64.0
46.4

33
25
28

100
100
100

1.951

0.377

1,394
0,738

10
31

37.0
52.5

17
28

63.0
47.5

27
59

100
100

1.785

0.246

0.079

0,767
0,333
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Pertumbuhan
No

6

7.

Faktor Pengasuh
Jumlah
tanggungan
Keluarga besar
Keluarga kecil
Lamanya
pengasuh
mengasuh batita
Paruh waktu
Sepanjang waktu

Tidak
normal
f
(%)

Normal

Jumlah

F

%

N

%

18

60.0

12

40.0

30

100

23

41.1

33

58.9

56

100

17
24

44.7
50.0

21
24

55.3
50.0

38
48

100
100

X2

p
value

OR

2.806

0.116

1.468

0.236

0.668

0.930

Berdasarkan pengetahuan pengasuh dapat dilihat pengasuh yang
berpengetahuan kurang memiliki persentase batita dengan pertumbuhan
normal

lebih

tinggi

sebanyak

59,5%

sedangkan

pengasuh

yang

berpengetahuan baik memiliki persentase batita dengan pertumbuhan normal
sebanyak 48,3% dan pengasuh yang berpengetahuan sedang memiliki
persentase batita dengan pertumbuhan normal lebih rendah dari keduanya
sebanyak 45%. Dari hasil analisis statistik dengan uji chi-square antara
pengetahuan pengasuh dengan pertumbuhan bayi diperoleh p= 0,503. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan
pengasuh dengan pertumbuhan bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR
pada pengasuh berpengetahuan kurang dengan OR = 1,571 sedangkan
pengasuh yang berpengetahuan sedang memiliki nilai OR = 0,471.
Berdasarkan tingkat pendidikan ternyata pengasuh yang tingkat
pendidikannya menengah memiliki persentase batita dengan pertumbuhan
normal lebih tinggi sebanyak 68% sedangkan pengasuh yang tingkat
pendidikannya tinggi memiliki persentase batita dengan pertumbuhan normal
sebanyak 48,7% dan pengasuh yang tingkat pendidikannya rendah memiliki
persentase batita dengan pertumbuhan normal lebih rendah dari keduanya
sebanyak 40,9%. Dari hasil analisis statistik dengan uji chi-square antara
tingkat pendidikan pengasuh dengan pertumbuhan bayi diperoleh p = 0,148.
Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat
pendidikan dengan pertumbuhan bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR
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pada pengasuh yang berpendidikan rendah OR = 0,365 sedangkan OR
pengasuh yang berpendidikan menengah OR = 0,425.
Berdasarkan status bekerja ibu ternyata ibu yang bekerja di dalam rumah
memiliki persentase batita dengan pertumbuhan normal lebih tinggi sebanyak
72,7% sedangkan ibu yang tidak bekerja memiliki persentase batita dengan
pertumbuhan normal sebanyak 47,1% dan ibu yang bekerja di luar rumah
memiliki persentase batita dengan pertumbuhan normal lebih rendah dari
keduanya sebanyak 43,3%. Dari hasil analisis statistik dengan uji chi-square
antara status bekerja ibu dengan pertumbuhan bayi diperoleh p = 0,081. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara status bekerja
ibu dengan pertumbuhan bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR=0,767
sedangkan ibu yang bekerja di dalam rumah memiliki nilai OR = 0,333.
Berdasarkan

pendapatan

keluarga

ternyata

keluarga

yang

pendapatannya sedang memiliki persentase batita dengan pertumbuhan normal
lebih tinggi sebanyak 64% sedangkan keluarga yang pendapatannya rendah
memiliki persentase batita dengan pertumbuhan normal sebanyak 48,5% dan
keluarga yang pendapatannya tinggi justru memiliki persentase batita dengan
pertumbuhan normal lebih rendah dari keduanya sebanyak 46,4%. Dari hasil
analisis statistik dengan uji chi-square antara pendapatan keluarga dengan
pertumbuhan bayi diperoleh p = 0,377. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada
hubungan yang signifikan antara pendapatan keluarga dengan pertumbuhan
bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR=1,394 sedangkan keluarga yang
berpendapatan sedang memiliki nilai OR = 0,738.
Berdasarkan

hubungan

batita

dengan

pengasuh

terlihat

bahwa

pengasuh yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan batita memiliki
persentase batita dengan pertumbuhan normal lebih tinggi sebanyak 63%
sedaangkan pengasuh yang memiliki hubungan kekerabatan dengan batita
sebanyak 47,5%. Dari hasil analisis statistik dengan uji chi-square antara
hubungan batita dengan pengasuh dengan pertumbuhan bayi diperoleh p=
0,246. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara
hubungan batita dengan pengasuh dengan pertumbuhan bayi. Hasil analisis
diperoleh pula nilai OR = 1,468.
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Berdasarkan jumlah tanggungan dalam satu keluarga dapat dilihat
bahwa keluarga yang memiliki jumlah tanggungan kecil memiliki persentase
batita dengan pertumbuhan normal lebih tinggi sebanyak 58,9% sedangkan
jumlah tanggungan besar memiliki persentase batita dengan pertumbuhan
normal sebanyak 40%. Dari hasil analisis statistik dengan uji chi-square antara
jumlah tanggungan dengan pertumbuhan bayi diperoleh p= 0,116. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah
tanggungan dengan pertumbuhan bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR =
11,468.
Berdasarkan lamanya pengasuh mengasuh batita terlihat bahwa
pengasuh yang mengasuh batita paruh waktu memiliki persentase batita
dengan pertumbuhan normal lebih tinggi sebanyak 55,3% sedangkan pengasuh
yang mengasuh batita sepanjang waktu memiliki persentase batita dengan
pertumbuhan normal sebanyak 50%. Dari hasil analisis statistik dengan uji chisquare antara lamanya pengasuh dalam mengasuh batita dengan pertumbuhan
bayi diperoleh p= 0,668. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang
signifikan

antara

lamanya

pengasuh

dalam

mengasuh

batita

dengan

pertumbuhan bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 0,930.

5.1.2 Hubungan Pola Asuh Dengan Pertumbuhan Batita
Tabel 6
Hubungan Pola Asuh dengan Pertumbuhan Batita (n=86)
Pertumbuhan
No
1.

2.

3
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Pola asuh
Stimulasi
Kurang
Cukup
Baik
Jenis makanan
Tidak lengkap
Lengkap
Frekuensi
pemberian
makanan
Tidak baik

Tidak
normal
f
(%)

Normal

Jumlah

f

%

N

X2

p
value

OR

%

17
9
15

54.8
34.6
51.7

14
17
14

45.2
65.4
48.3

31
26
29

100 2.606
100
100

0.27

1,133
0,728

21
20

65.6
37.0

11
34

34.4
63.0

32
54

100 6.583
100

0.01

2.974

20

60.6

13

39.4

33

100 3.590

0.07

7.972

Pertumbuhan
No

4

5

Pola asuh
Baik
Waktu pertama
kali pemberian
ASI
Tidak baik
Baik
Waktu pemberian
MP ASI
Tidak baik
Baik

Tidak
normal
f
(%)
21
39.6

f
32

%
60.4

N
53

%
100

27
14

62.8
32.6

16
29

37.2
67.4

43
43

100 7.878 0.009
100

3.897

15
26

41.7
52.0

21
24

58.3
48.0

36
50

100 0.896
100

0.422

Normal

Jumlah

X2

p
value

0.38

OR

Berdasarkan stimulasi yang diberikan oleh pengasuh dapat dilihat batita
yang mendapatkan stimulasi cukup memiliki persentase pertumbuhan normal
lebih tinggi sebanyak 65,4% sedangkan batita yang mendapatkan stimulasi baik
memiliki persentase pertumbuhan normal sebanyak 48,3% dan batita yang
mendapatkan stimulasi kurang memiliki persentase pertumbuhan normal lebih
rendah dari keduanya sebanyak 45,2%. Dari hasil analisis statistik dengan uji
chi-square antara stimulasi dengan pertumbuhan bayi diperoleh p = 0,272. Hal
ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara stimulasi
dengan pertumbuhan bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 1,133 pada
stimulasi yang kurang sedangkan nilai OR pada stimulasi yang cukup sebesar
0,728.
Berdasarkan jenis makanan yang diberikan kepada batita ternyata batita
yang mendapatkan jenis makanan lengkap memiliki persentase pertumbuhan
normal lebih tinggi sebanyak 63% sedangkan batita yang mendapatkan jenis
makanan tidak lengkap memiliki persentase pertumbuhan normal sebanyak
34,3%. Dari hasil analisis statistik dengan uji chi-square antara jenis makanan
dengan pertumbuhan bayi diperoleh p= 0,014. Hal ini menunjukkan bahwa ada
hubungan yang signifikan antara jenis makanan dengan pertumbuhan bayi.
Hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 2,974 artinya pemberian jenis makanan
yang lengkap mempunyai peluang dalam pertumbuhan yang normal pada batita
sebesar 2,974 kali lebih tinggi dibandingkan dengan jenis makanan yang tidak
lengkap.
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Berdasarkan frekuensi pemberian makanan ternyata batita yang
frekuensi makannya baik memiliki persentase pertumbuhan normal lebih tinggi
sebanyak 60,4% sedangkan batita yang frekuensi makannya tidak baik memiliki
persentase pertumbuhan normal sebanyak 39,4%. Dari hasil analisis statistik
dengan uji chi-square antara frekuensi pemberian makan dengan pertumbuhan
bayi diperoleh p= 0,077. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang
signifikan antara frekuensi pemberian makan dengan pertumbuhan bayi. Hasil
analisis diperoleh pula nilai OR = 7,972.
Berdasarkan waktu pemberian ASI pada

batita dapat dilihat waktu

pemberian ASI yang baik memiliki persentase pertumbuhan normal pada batita
lebih tinggi sebanyak 67,4% sedangkan waktu pemberian ASI yang tidak baik
memiliki persentase pertumbuhan normal sebanyak 37,2%. Dari hasil analisis
statistik dengan uji chi-square

antara waktu

pemberian ASI dengan

pertumbuhan bayi diperoleh p = 0,009. Hal ini menunjukkan bahwa ada
hubungan yang signifikan antara waktu pemberian ASI dengan pertumbuhan
bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 3,897 artinya waktu pertama kali
dalam pemberian ASI yang baik mempunyai peluang dalam pertumbuhan yang
normal pada batita sebesar 3,897 kali lebih tinggi dibandingkan dengan waktu
pertama kali dalam pemberian ASI yang tidak baik.
Berdasarkan waktu pemberian MP ASI terlihat bahwa waktu pemberian
MP ASI yang tidak baik memiliki persentase pertumbuhan normal pada batita
lebih tinggi sebanyak 58,3% sedangkan waktu pemberian MP ASI yang baik
memiliki persentase pertumbuhan normal pada batita sebanyak 48%. Dari hasil
analisis statistik dengan uji chi-square antara waktu pemberian MP ASI dengan
pertumbuhan bayi diperoleh p = 0,387. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada
hubungan

yang signifikan

antara

waktu

pemberian

MP ASI

pertumbuhan bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 0,422.
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dengan

5.1.3 Hubungan Pelayanan Kesehatan Dengan Pertumbuhan Batita
Tabel 7
Hubungan Pelayanan Kesehatan dengan Pertumbuhan Batita (n=86)
Pertumbuhan
No
1.

2.

Yankes
Imunisasi
Tidak lengkap
Belum lengkap
Lengkap
Posyandu
Tidak rutin
Rutin

Tidak
normal
f
(%)

Normal

Jumlah

f

%

N

%

X2

p
value

4.238

OR

14
9
18

51.9
32.1
58.1

13
19
13

48.1
67.9
41.9

27
28
31

100
100
100

0.120

0,777
0,730

19
22

79.2
35.5

5
40

20.8
64.5

24
62

100 13.235 0.001
100

30.167

Berdasarkan imunisasi batita ternyata batita yang imunisasinya belum
lengkap memiliki persentase pertumbuhan normal lebih tinggi sebanyak 67,9%
sedangkan batita yang imunisasinya tidak lengkap memiliki persentase
pertumbuhan normal sebanyak 48,1% dan batita yang imunisasinya lengkap
memiliki persentase pertumbuhan normal lebih rendah dari keduanya sebanyak
41,9%. Dari hasil analisis statistik dengan uji chi-square antara imunisasi
dengan pertumbuhan bayi diperoleh p = 0,120. Hal ini menunjukkan bahwa
tidak ada hubungan yang signifikan antara imunisasi dengan pertumbuhan bayi.
Hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 0,777 sedangkan nilai OR pada
imunisasi belum lengkap memiliki nilai OR = 0,730.
Berdasarkan posyandu ternyata batita yang rutin dibawa ke posyandu
memiliki persentase pertumbuhan normal lebih tinggi sebanyak 64,5%
sedangkan batita yang tidak rutin dibawa ke posyandu memiliki persentase
pertumbuhan normal sebanyak 20,8%. Dari hasil analisis statistik dengan uji
chi-square antara posyandu dengan pertumbuhan bayi diperoleh p = 0,001. Hal
ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara posyandu dengan
pertumbuhan bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 30,167 artinya batita
yang rutin dibawa ke posyandu mempunyai peluang dalam pertumbuhan yang
normal pada batita sebesar 30,167 kali lebih tinggi dibandingkan dengan batita
yang tidak rutin dibawa ke posyandu.
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5.1.4 Hubungan Karakteristik Pengasuh Dengan Pekembangan Batita
Tabel 8
Hubungan Karakteristik Pengasuh dengan Perkembangan Batita (n=86)
Perkembangan
No
1.

2.

3

4

5

6

7.

Faktor Pengasuh
Pengetahuan
Kurang
Sedang
Baik
Tingkat
pendidikan
Rendah
Menengah
Tinggi
Status bekerja ibu
Bekerja di luar
rumah
Bekerja di dalam
rumah
Tidak bekerja
Pendapatan
Keluarga
Rendah
Sedang
Tinggi
Hubungan Batita
dengan pengasuh
Bukan kerabat
Kerabat
Jumlah
tanggungan
Keluarga besar
Keluarga kecil
Lamanya
pengasuh
mengasuh batita
Paruh waktu
Sepanjang waktu

Kurang
baik
f
(%)

Baik

Jumlah

f

%

N

X2

p
value

OR

%

22
13
7

59.5
65.0
24.1

15
7
22

40.5
35.0
75.9

37
20
29

100 10.842 0.004
100
100

2,142
0,590

12
13

54.5
52.0

10
12

45.5
48.0

22
25

100
100

0,320
0,417

17

43.6

22

56.4

39

100

18

60.0

12

40.0

30

100

10

45.5

12

54.5

22

100

14

41.2

20

58.8

34

100

19
12
11

57.6
48.0
39.3

14
13
17

42.4
52.0
60.7

33
25
28

100
100
100

2.038

0.361

1,422
0,834

14
28

51.9
47.5

13
31

48.1
52.5

27
59

100
100

0.143

0.817

1.296

18
24

60.0
42.9

12
32

40.0
57.1

30
56

100
100

2.298

0.175

2.565

17
25

44.7
52.1

21
23

55.3
47.9

38
48

100
100

0.458

0.523

1.156

0.817

0.665

2.395

0.302

0,771
0,428

Berdasarkan pengetahuan pengasuh dapat dilihat pengasuh yang
berpengetahuan baik memiliki persentase batita dengan perkembangan baik
lebih tinggi sebanyak 75,9% sedangkan pengasuh yang berpengetahuan
kurang memiliki persentase batita dengan perkembangan baik sebanyak 40,5%
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dan pengasuh yang berpengetahuan sedang memiliki persentase batita dengan
perkembangan baik lebih rendah dari keduanya sebanyak 35%. Dari hasil
analisis statistik dengan uji chi-square antara pengetahuan pengasuh dengan
perkembangan bayi diperoleh p = 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa ada
hubungan

yang

signifikan

antara

pengetahuan

pengasuh

dengan

perkembangan bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR pengetahuan
pengasuh yang kurang 2,142 artinya pengetahuan pengasuh yang kurang
memiliki peluang terhadap perkembangan batita sebesar 2,142 kali lebih tinggi
dibandingkan dengan pengetahuan yang baik, sedangkan pengetahuan
pengasuh yang sedang memiliki nilai OR = 0,590 artinya pengetahuan
pengasuh yang sedang memiliki peluang 0,590 kali lebih tinggi terhadap
perkembangan batita dibandingkan dengan pengasuh yang berpengetahuan
baik.
Berdasarkan tingkat pendidikan ternyata pengasuh yang tingkat
pendidikannya tinggi memiliki persentase batita dengan perkembangan baik
lebih tinggi sebanyak 56,4% sedangkan pengasuh yang tingkat pendidikannya
menengah memiliki persentase batita dengan perkembangan baik sebanyak
48% dan pengasuh yang tingkat pendidikannya rendah memiliki persentase
batita dengan perkembangan baik lebih rendah dari keduanya sebanyak 45,5%.
Dari hasil analisis statistik dengan uji chi-square antara tingkat pendidikan
pengasuh dengan perkembangan bayi diperoleh p = 0,665. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat
pendidikan dengan pertumbuhan bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR =
0,320 pada pengasuh yang berpendidikan rendah sedangkan pengasuh yang
berpendidikan menengah memiliki nilai OR = 0,417.
Berdasarkan status bekerja ibu ternyata ibu yang tidak bekerja memiliki
persentase batita dengan perkembangan baik lebih tinggi sebanyak 58,8%
sedangkan ibu yang bekerja di dalam rumah memiliki persentase batita dengan
perkembangan baik sebanyak 54,5% dan ibu yang bekerja di luar rumah
memiliki persentase batita dengan perkembangan baik lebih rendah dari
keduanya sebanyak 40%. Dari hasil analisis statistik dengan uji chi-square
antara status bekerja ibu dengan pertumbuhan bayi diperoleh p = 0,302. Hal ini
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menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara status bekerja
ibu dengan perkembangan bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 0,771
sedangkan ibu yang bekerja di dalam rumah memiliki nilai OR = 0,428.
Berdasarkan

pendapatan

keluarga

ternyata

keluarga

yang

pendapatannya tinggi memiliki persentase batita dengan perkembangan lebih
tinggi sebanyak 60,7% sedangkan keluarga yang pendapatannya sedang
memiliki persentase batita dengan perkembangan baik sebanyak 52% dan
keluarga yang pendapatannya rendah memiliki persentase batita dengan
perkembangan baik lebih rendah dari keduanya sebanyak 42,4%. Dari hasil
analisis statistik dengan uji chi-square antara pendapatan keluarga dengan
pertumbuhan bayi diperoleh p = 0,361. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada
hubungan yang signifikan antara pendapatan keluarga dengan perkembangan
bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 1,422 pada keluarga yang
berpendapatan rendah sedangkan keluarga yang berpendapatan sedang
memiliki nilai OR = 0,834.
Berdasarkan

hubungan

batita

dengan

pengasuh

terlihat

bahwa

pengasuh yang memiliki hubungan kekerabatan dengan batita memiliki
persentase batita dengan perkembangan lebih tinggi sebanyak 52,5%
sedaangkan pengasuh yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan
batita sebanyak 48,1%. Dari hasil analisis statistik dengan uji chi-square antara
hubungan batita dengan pengasuh dengan perkembangan bayi diperoleh p =
0,817. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara
hubungan batita dengan pengasuh dengan perkembangan bayi. Hasil analisis
diperoleh pula nilai OR = 1,296.
Berdasarkan jumlah tanggungan dalam satu keluarga dapat dilihat
bahwa keluarga yang memiliki jumlah tanggungan kecil memiliki persentase
batita dengan perkembangan baik lebih tinggi sebanyak 57,1% sedangkan
jumlah tanggungan besar memiliki persentase batita dengan perkembangan
baik sebanyak 40%. Dari hasil analisis statistik dengan uji chi-square antara
jumlah tanggungan dengan perkembangan bayi diperoleh p= 0,175. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah

88

tanggungan dengan perkembangan bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR
= 2,565.
Berdasarkan lamanya pengasuh mengasuh batita terlihat bahwa
pengasuh yang mengasuh batita paruh waktu memiliki persentase batita
dengan perkembangan baik lebih tinggi sebanyak 55,3% sedangkan pengasuh
yang mengasuh batita sepanjang waktu memiliki persentase batita dengan
perkembangan baik sebanyak 47,9%. Dari hasil analisis statistik dengan uji chisquare

antara

lamanya

pengasuh

dalam

mengasuh

batita

dengan

perkembangan bayi diperoleh p = 0,523. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada
hubungan yang signifikan antara lamanya pengasuh dalam mengasuh batita
dengan perkembangan bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 1,156.

5.1.5 Hubungan Pola Asuh dengan Perkembangan Batita
Tabel 9
Hubungan Pola Asuh dengan Perkembangan Batita (n=86)
Perkembangan
No
1.

2.

3

4

5

Pola asuh
Stimulasi
Kurang
Cukup
Baik
Jenis makanan
Tidak lengkap
Lengkap
Frekuensi
pemberian
makanan
Tidak baik
Baik
Waktu pertama
kali pemberian
ASI
Tidak baik
Baik
Waktu pemberian
MP ASI
Tidak baik
Baik

Kurang
baik
f
(%)

Baik

Jumlah

f

%

N

%

X2

p
value

OR

16
12
14

51.6
46.2
48.3

15
14
15

48.4
53.8
51.7

31
26
29

100
100
100

0.174

0.917

1,142
0,8

17
25

53.1
46.3

15
29

46.9
53.7

32
54

100
100

0.375

0.656

0.783

17
25

51.5
47.2

16
28

48.5
52.8

33
53

100
100

0.154

0.825

1.003

26
16

60.5
37.2

17
27

39.5
62.8

43
43

100
100

4.654

0.052

2.987

16
26

44.4
52.0

20
24

55.6
48.0

36
50

100
100

0.478

0.519

0.441
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Berdasarkan stimulasi yang diberikan oleh pengasuh dapat dilihat batita
yang mendapatkan stimulasi cukup memiliki persentase perkembangan baik
lebih tinggi sebanyak 53,8% sedangkan batita yang mendapatkan stimulasi baik
memiliki persentase perkembangan baik sebanyak 51,7% dan batita yang
mendapatkan stimulasi kurang memiliki persentase perkembangan lebih rendah
dari keduanya sebanyak 48,4%. Dari hasil analisis statistik dengan uji chisquare antara stimulasi dengan perkembangan bayi diperoleh p = 0,917. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara stimulasi
dengan perkembangan bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 1,142
sedangkan stimulasi yang cukup memiliki nilai OR = 0,8.
Berdasarkan jenis makanan yang diberikan kepada batita ternyata batita
yang mendapatkan jenis makanan lengkap memiliki persentase perkembangan
baik lebih tinggi sebanyak 53,7% sedangkan batita yang mendapatkan jenis
makanan tidak lengkap memiliki persentase perkembangan baik sebanyak
46,9%. Dari hasil analisis statistik dengan uji chi-square antara jenis makanan
dengan perkembangan bayi diperoleh p = 0,656. Hal ini menunjukkan bahwa
tidak

ada

hubungan

yang

signifikan

antara

jenis

makanan

dengan

perkembangan bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 0,783.
Berdasarkan frekuensi pemberian makanan ternyata batita yang
frekuensi makannya baik memiliki persentase perkembangan baik lebih tinggi
sebanyak 52,8% sedangkan batita yang frekuensi makannya tidak baik memiliki
persentase perkembangan baik sebanyak 48,5%. Dari hasil analisis statistik
dengan uji chi-square antara frekuensi pemberian makan dengan pertumbuhan
bayi diperoleh p = 0,825. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang
signifikan antara frekuensi pemberian makan dengan perkembangan bayi. Hasil
analisis diperoleh pula nilai OR = 1,003.
Berdasarkan waktu pemberian ASI pada

batita dapat dilihat waktu

pemberian ASI yang baik memiliki persentase perkembangan baik pada batita
lebih tinggi sebanyak 62,8% sedangkan waktu pemberian ASI yang tidak baik
memiliki persentase perkembangan baik sebanyak 39,5%. Dari hasil analisis
statistik dengan uji chi-square

antara waktu

pemberian ASI dengan

perkembangan baik diperoleh p= 0,052. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada
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hubungan yang signifikan antara waktu pemberian ASI dengan perkembangan
bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 2,987.
Berdasarkan waktu pemberian MP ASI terlihat bahwa waktu pemberian
MP ASI yang tidak baik memiliki persentase perkembangan baik pada batita
lebih tinggi sebanyak 55,6% sedangkan waktu pemberian MP ASI yang baik
memiliki persentase perkembangan baik pada batita sebanyak 48%. Dari hasil
analisis statistik dengan uji chi-square antara waktu pemberian MP ASI dengan
perkembangan batita diperoleh p = 0,519. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada
hubungan

yang signifikan

antara

waktu

pemberian

MP ASI

dengan

perkembangan bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 0,441.

5.1.6 Hubungan Pelayanan Kesehatan dengan Perkembangan Batita
Tabel 10
Hubungan Pelayanan Kesehatan dengan Perkembangan Batita (n=86)
Perkembangan
No
1.

2.

Yankes
Imunisasi
Tidak lengkap
Belum lengkap
Lengkap
Posyandu
Tidak rutin
Rutin

Kurang
baik
f
(%)

Baik

Jumlah

f

%

N

%

X2

p
value

OR

0.891

15
12
15

55.6
42.9
48.4

12
16
16

44.4
57.1
51.6

27
28
31

100
100
100

0.641

0,75
0,8

19
22

79.2
35.5

5
40

20.8
64.5

24
62

100 13.235 0.001
100

0.893

Berdasarkan imunisasi batita ternyata batita yang imunisasinya belum
lengkap memiliki persentase perkembangan baik lebih tinggi sebanyak 57,1%
sedangkan

batita

yang

imunisasinya

lengkap

memiliki

persentase

perkembangan sebanyak 51,6% dan batita yang imunisasinya tidak lengkap
memiliki persentase perkembangan baik lebih rendah dari keduanya sebanyak
44,4%. Dari hasil analisis statistik dengan uji chi-square antara imunisasi
dengan perkembangan bayi diperoleh p = 0,641. Hal ini menunjukkan bahwa
tidak ada hubungan yang signifikan antara imunisasi dengan pertumbuhan bayi.
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Hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 0,75 pada imunisasi yang tidak lengkap
sedangkan imunisasi yang belum lengkap memiliki nilai OR = 0,8.
Berdasarkan posyandu ternyata batita yang rutin dibawa ke posyandu
memiliki persentase perkembangan baik lebih tinggi sebanyak 64,5%
sedangkan batita yang tidak rutin dibawa ke posyandu memiliki persentase
perkembangan baik sebanyak 20,8%. Dari hasil analisis statistik dengan uji chisquare antara posyandu dengan pertumbuhan bayi diperoleh p = 0,001. Hal ini
menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara posyandu dengan
perkembangan bayi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 0,893 artinya batita
yang rutin dibawa ke posyandu mempunyai peluang dalam perkembangan baik
pada batita sebesar 0,893 kali lebih tinggi dibandingkan dengan batita yang
tidak rutin dibawa ke posyandu.
Untuk tahapan analisis selanjutnya dibuat analisis terpisah antara
pertumbuhan dengan perkembangan.

ANALISIS MULTIVARIAT
Hasil pemodelan multivariat diperoleh bahwa variabel yang berhubungan
signifikan dengan pertumbuhan batita adalah hubungan batita dengan
pengasuh dan posyandu. Dari ke dua variabel yang signifikan tersebut variabel
posyandu

merupakan

variabel

yang

dominan

berhubungan

dengan

pertumbuhan batita, dengan nilai OR 12,234 artinya batita yang dibawa rutin ke
posyandu akan memiliki pertumbuhan

yang baik sebesar 12,234 kali lebih

tinggi dibandingkan batita yang tidak rutin dibawa ke posyandu setelah dikontrol
oleh variabel hubungan kekerabatan dengan batita.
Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,488, maka hubungan batita dengan
pengasuh, posyandu, status bekerja ibu, imunisasi, jenis makanan, pendidikan
dan frekuensi pemberian makan secara bersama-sama hanya menjelaskan
48,8% dalam pertumbuhan batita.
Selanjutnya dapat terlihat bahwa variabel yang berhubungan signifikan
dengan perkembangan batita adalah variabel waktu pertama kali mendapatkan
ASI

dan

merupakan

variabel

yang

dominan

berhubungan

dengan

perkembangan batita, dengan nilai OR 2,483 artinya batita yang waktu pertama
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kali mendapatkan ASI atau IMD akan memiliki perkembangan yang baik
sebesar 2,483 kali lebih tinggi dibandingkan dengan batita yang tidak
mendapatkan ASI secara IMD.
Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,711, maka jumlah tanggungan dan
waktu pertama kali mendapatkan ASI secara bersama-sama hanya
menjelaskan 71,1% dalam perkembangan batita.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan

hasil

penelitian

dan

pembahasan,

maka

dapat

dikemukakan yaitu:
a.

Batita yang memiliki pertumbuhan normal sebesar 52,3% dan yang tidak
normal sebesar 47,7%.

b.

Batita yang mengalami perkembangan baik sebesar 51,2% dan yang
mengalami perkembangan kurang baik sebesar 48,8%.

c.

Untuk karakteristik pengasuh dapat diketahui sebagian besar pengasuh
memiliki

pengetahuan

yang

kurang

tentang

pertumbuhan

dan

perkembangan batita (43%), tingkat pendidikan tinggi (45,3%), ibu tidak
bekerja (39,5%), berpendapatan keluarga rendah (38,4%), memiliki
hubungan kekerabatan dengan batita (68,6%), jumlah tanggungan kecil
(65,1%), mengasuh batita sepanjang waktu (55,8%).
d.

Untuk pola asuh dapat diketahui bahwa sebagian besar stimulasi pada
batita kurang (36%), jenis makanan lengkap (62,8%), frekuensi makan
batita baik (61,6%), dilakukan IMD (50%), diberikan MP ASI pada waktu
yang baik yaitu setelah berusia 6 bulan (58,1%).

e.

Untuk pelayanan kesehatan dapat diketahui bahwa batita yang rutin
dibawa ke posyandu (72,1%), dan status imunisasi lengkap (36%).

f.

Ada hubungan antara jenis makanan (p = 0,014 dan OR = 2,974), waktu
pertama kali pemberian ASI (p = 0,009 dan OR = 3,897), posyandu (p =
0,001 dan OR = 30,167) dengan pertumbuhan batita.

g.

Ada hubungan antara pengetahuan (p = 0,004 dan OR = 0,124),
posyandu (p = 0,001 dan OR = 0,893) dengan perkembangan batita.
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h.

Posyandu merupakan variabel dominan yang berhubungan dengan
pertumbuhan batita dengan nilai OR 12,234 dan pendidikan merupakan
variabel dominan yang berhubungan dengan perkembangan batita
dengan nilai OR 0,905 setelah dilakukan analisis multivariat.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan:
1.

Puskesmas dan Posyandu melakukan revitalisasi posyandu, untuk
menangani masalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang
terjadi pada batita, juga terjalinnya kerjasama antara posyandu dengan
PAUD.

2.

Hendaknya bidan desa juga tetap mempertahankan kinerja positif serta
meningkatkannya agar dekat dengan masyarakat terutama para ibu dan
batita.

3.

Pengasuh/ibu dan masyarakat dapat menambah wawasan dan lebih
memahami tentang tumbuh kembang pada batita yaitu dengan
peningkatan program promosi kesehatan yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan setempat.

4.

Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti tentang variabel pertumbuhan
dan perkembangan secara terpisah, diharapkan mendatang peneliti lain
agar dapat meneliti dua variabel ini menjadi satu kesatuan. Sehingga
hasil yang didapat pun lebih relevan.
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GAMBARAN KEPUASAN DI RUANG NIFAS MENGENAI KINERJA
BIDAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK DI RSUD WALED KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2016
Ucha Indra Gunawan
Akademi Kebidanan Muhammadiyah
Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, 45135

ABSTRAK
Menurut syafrudin 2009, kepuasan pasien terhadap pelayanan nifas yang
dilaksanakan oleh bidan merupakan salah satu indikator untuk mengukur mutu
pelayanan kesehatan. Dan berdasarkan study pendahuluan yang dilakukan
peneliti pada tanggal 21 Desember 2014 di ruang nifas RSUD Waled
Kabupaten Cirebon, didapat hasil dari 15 pasien yaitu 13 (86,6%) merasa
puas, 2 (13,3%) kurang puas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
gambaran kepuasan pasien di ruang nifas dengan kinerja bidan berdasarkan
karakteristik di RSUD Waled kabupaten Cirebon tahun 2016.
Metode penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan
Cross Sectional. Teknik pengambilan sampelnya adalah total sampling.
Analisis data yang dilakukan menggunakan cara Analisis Univarat. Pengukuran
data menggunakan kuesioner dengan menggunakan data Primer yang
diperoleh langsung dari ibu nifas. Penelitian ini tentang Kepuasan Pasien
Terhadap Kinerja Bidan, Umur dan Pendidikan.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pasien merasa puas dengan
kinerja bidan sebanyak 21 responden ( 70%). Kelompok umur 20 -35 tahun
sebanyak 21 responden (70% ). Kelompok tingkat pendidikan SMA sebanyak
12 responden (40%). Kelompok umur terhadap kepuasan berada pada
kelompok umur 20-25 tahun sebanyak 18 (85.7%). Kelompok pendidikan
terhadap kepuasan berada pada tingkat pendidikan SMA sebanyak 12
(100%).
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar
pasien merasa puas terhadap kinerja bidan, pada kelompok umur 20 – 35
tahun, pada kelompok tingkat pendidikan SMA. Diharapkan penelitian ini dapat
dipakai sebagai acuan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan dan meningkatkan pelayanan kepada pasien sehingga pasien
merasa puas serta menambah dan mempercepat penyembuhan pasien.
Kata Kunci: (kepuasan pasien)
Daftar bacaan : 4 (2001 – 2013)
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ILLUSTRATION SATISFACTION IN SPACE RULING REGARDING
MIDWIFE PERFORMANCE CHARACTERISTICS BASED ON WALED
HOSPITAL CIREBON REGENCY YEAR 2016
Ucha Indra Gunawan
Akademi Kebidanan Muhammadiyah
Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, 45135

ABSTRACT
According Syafrudin 2009, patient satisfaction with postpartum services
performed by a midwife is one indicator to measure the quality of health care.
And according to a preliminary study conducted by researchers at the date of
December 21, 2014 in childbirth room Waled Hospital Cirebon, the result of 15
patients ie 13 (86.6%) were satisfied, 2 (13.3%) were less satisfied. This study
aims to describe patient satisfaction in post-partum room with a midwife based
performance characteristics in hospitals Waled Cirebon regency in 2016.
This research method is descriptive with cross sectional approach.
Sample collection technique is total sampling. Data analysis was performed
using the method of analysis univariat. Measurement data using questionnaires
using Primary data obtained directly from postpartum mothers. This research
on Patient Satisfaction terhadapa Midwives performance, age and education.
The research showed patients were satisfied with the performance of
midwives as many as 21 respondents (70%). The age group 20 -35 years as
many as 21 respondents (70%). A group of high school education level as many
as 12 respondents (40%). The age group to the satisfaction of a total of 18
(85.7%) aged 20-35 years. Education groups to satisfaction of as many as 12
(100%) of high school education. Based on the results of this study concluded
that satisfaction with the performance of midwife in childbirth space most
patients are satisfied with the performance of midwives, in the age group 20-35
years, in the group of high school education level. Expected to be used as
reference in an effort to improve the quality of health services and improve
service to patients so that patients feel satisfied and increase and accelerate the
healing of patients.
Keywords: (patient satisfaction)
Reading list: 4 (2001 – 2013)
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A.

PENDAHULUAN
Masa nifas berlangsung selama 6 minggu, dimulai setelah plasenta lahir

dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum
hamil. Saifuddin 2002 menyatakan bahwa masa nifas merupakan masa kritis
dalam kehidupan ibu dan bayi karena sekitar 60% kematian ibu terjadi setelah
kelahiran dimana 50% dari kematian tersebut terjadi dalam 24 jam pertama
setelah persalinan. Lebih dari 65% dari kematian tersebut, perlu dilakukan
pemeriksaan dan perawatan pada ibu serta penyuluhan kepada ibu dan
keluarganya agar komplikasi nifas tidak terjadi (Saroha,2009).
Dalam memberikan pelayanan nifas, bidan harus mampu menerapkan
pelayanan nifas yang berorientasi pada penerapan kode etik dan standar
pelayanan kebidanan, serta kepuasan yang mengacu pada penerapan semua
persyaratan pelayanan kebidanan. Dari dimensi mutu pelayanan kebidanan
tersebut, tujuan akhirnya adalah kepuasan pasien yang dilayani oleh bidan. Hal
ini sesuai dengan Permenkes No.900/SK/VII/2002 yang menyebutkan bahwa
bidan memiliki wewenang untuk memberikan pelayanan kebidanan yang
meliputi: pelayanan pranikah, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan
balita, (syafrudin,2009). Pasien baru akan merasa puas apabila kinerja
pelayanan kesehatan yang diperolehnya sama atau melebihi harapan dan
sebaliknya, ketidak puasan pasien atau perasaan kecewa akan muncul apabila
kinerja poelayan kesehatan yang diperolehnya itu tidak sesuai dengan
harapannya.
Menurut Syafrudin 2009, kepuasan pasien terhadap pelayanan nifas
yang dilaksanakan oleh bidan merupakan salah satu indikator untuk mengukur
mutu pelayanan kesehatan.
Di dalam al-Qur’an Ali 'Imran ayat 159 Allah telah berfirman:
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Artinya:
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya” (Ali Imran: 159).
Maksud ayat tersebut ialah jika mukmin bersikap keras, tidak care
terhadap sesama (pelanggan) maka mereka akan menjauh sehingga target
tidak tercapai. Hal ini berarti, bahwa perhatian terhadap sesama merupakan
suatu anjuran wajib bagi mukmin.
Menurut Sunarto (2006, hal 17) “Kepuasan pelanggan adalah perasaan
senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara
persepsi/kesannya terhadap kinerja suatu produk dan harapan-harapannya”.
Ibu nifas yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan mengetahui
lebih banyak tentang masalah kesehatan dan memiliki status kesehatan yang
lebih baik. Taraf pendidikan yang rendah selalu bergandengan dengan
informasi dan pengetahuan yang terbatas, semakin tinggi tingkat pendidikan
wanita akan semakin tinggi pula pemahamannya. Tingkat pendidikan
merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dan pendidikan
dapat mendewasakan seorang serta perilaku baik, sehingga dapat memilih dan
membuat keputusan dengan lebih tepat (Arikunto, 2006), Umur juga
mempengaruhi tingkat pengetahuan, hal ini didukung dengan pernyataan
semakin bertambahnya usia maka pengalaman dan pengetahuan bertambah
(Notoatmodjo, 2013)
Berdsarkan penilitian tentang kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan
rawat inap di badan rumah sakit umum daerah waled kabupaten Cirebon tahun
2009, ditemukan bahwa hasilnya adalah keramahan perawat (emphaty) pada
kelas VIP atau \kelas I (79%), penjelasan terhadap pasien mengenai penyakit
yang dideritanya (reliability) (85%), penanganan kecepatan pasien kritis
(resvonsiveness) (89%), kebersihan kamar (tangible) (85%) dan kemampuan
rumah sakit menyediakan dokter spesialis ( Sudarni,2009).
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Dan berdasarkan Hasil survey kepuasan pelanggan di Puskesmas
Gandrungmangu I tentang survei kepuasan yang dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Cilacap tahun 2007 terhadap 265 responden didapatkan
bahwa, sebagian besar responden (83,3%) merasa puas terhadap prosedur
pelayanan yang ada di Puskesmas, sebagian besar (86,5%) merasa nyaman
terhadap tata ruang, petunjuk ruangan, waktu pelayanan, kesesuaian
pelayanan serta keterjangkauan Puskesmas, sebagian besar (76,04%) merasa
puas dengan lingkungan di sekitar Puskesmas, sebagian besar (94,0%) merasa
senang terhadap sikap petugas yaitu bersedia mendengarkan keluhan pasien,
terampil dalam memberikan pelayanan, ketersediaan melayani sesuai keluhan
pasien dan bersikap ramah dalam memberikan pelayanan, dan sebagian besar
(76,4%) responden merasa puas dengan hasil pelayanan yang diperoleh, serta
secara umum sebagian besar (96,2%) responden merasa puas terhadap
pelayanan Puskesmas yang ada di Kabupaten Cilacap (Profil Dinas Kesehatan
Kabupaten Cilacap, 2007).
Berdasarkan study pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 21
Desember 2014 di ruang nifas RSUD Waled Kabupaten Cirebon, didapat hasil
dari 15 pasien yaitu 13 (86,6%) merasa puas, 2 (13,,3%) kurang puas.
Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian tentang kepuasan pasien diruang nifas mengenai kinerja bidan
berdasarkan karakteristik di RSUD Waled kabupaten Cirebon 2015.

B.

METODOLOGI
Penelitian ini adalah kepuasan pasien diruang nifas mengenai kinerja

bidan berdasarkan karakteristik di RSUD Waled Kabupaten Cirebon, waktu
penelitian tanggal 1 - 15 januari

Tahun 2015. Subjek penelitian ini adalah

seluruh ibu nifas yang ada diruangan nifas. Penelitian ini dilakukan karena
masih ada pasien yang kurang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh
bidan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu nifas yang
sedang dirawat di ruang nifas RSUD Waled Kabupaten Cirebon tahun 2015
yang berjumlah 30 ibu nifas. Teknik pengambilan sampel adalah total sampling.
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C.

HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai gambaran kepuasan pasien

diruang nifas mengenai kinerja bidan berdasarkan karakteristik di RSUD Waled
Kabupaten Cirebon Tahun 2015 pada tanggal 1 Januari s/d 15 Januari 2015
dengan sampel 30 orang. Adapun hasil penelitian dibuat dalam bentuk tabel
sebagai berikut :
Tabel 1
Distribusi Frekuensi Kepuasan Pasien Terhadap Kinerja Bidan Di RSUD
Waled Kabupaten Cirebon Tahun 2015
No
1
2
3

Kepuasan
75%- 100%
60%-75%
<60%
Jumlah

Jumlah Responden
21
7
2
30

Persentase (%)
70
23.3
6.7
100

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa dari 30 responden
mayoritas merasa puas terhadap kinerja bidan sebanyak 21 responden ( 70% ).

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Umur Ibu Nifas Di RSUD Waled Kabupaten Cirebon
Tahun 2015
No

Umur

Jumlah Responden

Persentase (%)

1
2
3

<20 Tahun
20-35 Tahun
>35 Tahun
Jumlah

3
21
6
30

10
70
20
100

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa dari 30 responden mayoritas
umur 20 - 35 tahun merasa puas terhadap kinerja bidan sebanyak 21
responden (70%).
Tabel 3
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Ibu Nifas Di RSUD Waled
Kabupaten Cirebon Tahun 2015
No
1
2

Pendidikan
SD
SMP

Jumlah Responden
9
6

Persentase (%)
30
20
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No
3
4

Pendidikan
SMA
Perguruan Tinggi
Jumlah

Jumlah Responden
12
3
30

Persentase (%)
40
10
100

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa dari 30 responden mayoritas
tingkat pendidikan SMA merasa puas terhadap kinerja bidan sebanyak 12
responden ( 40% ).
Tabel 4
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kepuasan Pasien Dengan Kinerja Bidan
Berdasarkan Umur Ibu Nifas Di RSUD Waled Kabupaten Cirebon Tahun
2015
Umur
<20 tahun
20-35
>35
Total

F
0
18
3
21

Puas
%
0
85.7
50
70

Kepuasan
Kurang puas
F
%
1
33.3
3
14.3
3
50
7
23.3

total
Tidak puas
F
%
2
66.7
0
0
0
0
2
6.7

F
3
21
6
30

%
100
100
100
100

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa dari 30 responden mayoritas
merasa puas terhadap kinerja bidan, yaitu pada kelompok umur 20 – 35 tahun
sebanyak 18 (85,7%).
Tabel 5
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kepuasan Pasien Dengan Kinerja Bidan
Berdasarkan Pendidikan Ibu Nifas Di RSUD Waled Kabupaten Cirebon
Tahun 2015
Kepuasan

SD
SMP
SMA
Perguruan Tinggi
Total
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Kepuasan
Kurang puas

Puas

total

F
3

%
33.3

F
5

%
55.6

Tidak
puas
F
%
1
11.1

3

50

2

33.3

1

16.7

6

100

12

100

0

0

0

0

12

100

3

100

0

0

0

0

3

100

21

70

7

23.3

2

6.7

30

100

F
9

%
100

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa dari 30 responden mayoritas
merasa puas terhadap kinerja bidan, yaitu pada pendidikan SMA sebanyak 12
(100%).

D.
1.

PEMBAHASAN
Gambaran Kepuasan Pasien Di Ruang Nifas Dengan Kinerja Bidan
Berdasarkan Karakteristik Di RSUD Waled Kabupaten Cirebon Tahun
2015
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1, dapat diketahui bahwa dari 30

responden, tingkat kepuasan pasien terhadap kinerja bidan merasa puas
sebanyak 21 responden (70%).
Menurut Philip kolter dan kevin lanke keller (2007:177) yang dikutip dari
buku menejemen pemasaran mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah
perasaan senang atau kecewa sesorang yang muncul setelah membandingkan
kinerja yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan.
Berdasarkan Penelitian yang dilaksanakan di Puskesmas Batua Raya
Maksar pada tanggal 6 Agustus - 9 Agustus 2012. Jumlah responden yang
dijadikan sampel sebanyak 35 orang. menggambarkan bahwa presentase ibu
nifas yang mengatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan bidan
sebanyak 26 orang (74,3%).
Peneliti berpendapat bahwa dalam suatu pelayanan kesehatan, kulaitas
tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor fisik, namun juga terkait dengan aspek
psikologis, dimana sikap keramah-tamahan, sopan santun dan bersahabat tidak
hanya menimbulkan rasa puas terhadap pasien, namun juga akan berdampak
pada

kesehatan

mental

pasien,

yang

bersinergi

dengan

proses

kesembuhannya.
2.

Gambaran Umur Ibu Nifas Di RSUD Waled Kabupaten Cirebon Tahun
2015
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 2, dapat diketahui bahwa dari 30

responden, tingkat kepuasan pasien terhadap kinerja bidan berdasarkan umur
merasa puas berada pada kelompok umur 20 – 35 tahun sebanyak 21
responden (70%).
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Menurut huriyati (2006) umur mempunyai dimensi kronologis dan
intelektual. Dikatakan berdimensi kronologis karena bersipat progres berjalan
terus dan tidak akan kembali sedangkan umur berdimensi intelektual
berkembang melalui pendidikan dan pelatihan. Umur merupakan tanda
perkembangan kematangan/kedewasaan seseorang

untuk memutuskan

sendiri atas suatu tindakan yang diambilnya.
Berdasarkan Penelitian yang dilaksanakan di Puskesmas Batua Raya
Makassar pada tanggal 6 Agustus - 9 Agustus 2012. Jumlah responden yang
dijadikan sampel sebanyak 35 orang. bahwa karakteristik responden yang yang
merasa puas terhadap kinerja bidan terbanyak berada pada kelompok umur 2035 tahun sebanyak 29 orang (82,9%).
Jadi peneliti berpendapat bahwa umur pasien berpengaruh terhadap kepuasan,
karena semakin matangnya umur sesorang mengakibatkan tingkat kepuasan
pun semakin tinggi.
3.

Gambaran Pendidikan Ibu Nifas Di RSUD Waled Kabupaten Cirebon
Tahun 2015
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 3, dapat dilihat bahwa pasien

merasa puas terhadap kinerja bidan berada pada tingkat pendidikan SMA
sebanyak 12 responden (40%).
4.

Menurut kawonal(2007) Pendidikan merupakan proses pengajaran baik
formal maupun informal yang dialami sesorang. Hasilnya akan
mempengaruhi sikap dan prilaku seseorang dalam mendewasakan diri.
Pendidikan

berkaitan

dengan

harapan.

Sesorang

yang

tingkat

pendidikannya tinggi akan mengharapkan pelyanan yang lebih baik dan
lebih tinggi. Berdasarkan Penelitian yang dilaksanakan di Puskesmas
Batua Raya Makasar pada tanggal 6 Agustus - 9 Agustus 2012. Jumlah
responden

yang

dijadikan

sampel

sebanyak

35

orang

bahwa

karakteristik responden berdasarkan pendidikan, yang merasa puas
terhadap kinerja bidan berada pada tingkat pendidikan SMA sebanyak
25 orang (71,4%). Jadi peneliti berpendapat bahwa semakin

tinggi

pendidikan seseorang dapat mempengaruhi sikap dan prilaku untuk
bersikap lebih menghargai terhadap pelayanan yang diberikan.
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5.

Gambaran Kepuasan Pasien Dengan Kinerja Bidan Berdasarkan Umur
Ibu Nifas di RSUD Waled Kabupaten Cirebon Tahun 2015
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4, dapat dilihat bahwa pasien

merasa puas terhadap kinerja bidan berdasarkan umur 20 – 35 tahun sebanyak
21 orang (70 %). Menurut Huriyati (2006) umur mempunyai dimensi kronologis
dan intelektual. Dikatakan berdimensi kronologis karena bersipat progres
berjalan terus dan tidak akan kembali sedangkan umur berdimensi intelektual
berkembang melalui pendidikan dan pelatihan. Umur merupakan tanda
perkembangan kematangan/kedewasaan seseorang
sendiri atas suatu tindakan yang diambilnya.

untuk memutuskan

Berdasarkan penelitian yang

dilakukan di puskesmas Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat pada tanggal
23 januari 2013 terhadap masyarakat yang berkunjung ke pelayanan kesehatan
merasa puas terhadap kinerja bidan pada usia produktif (15-55 tahun)
sebanyak 30 responden sebanyak 19 orang (63,3%) menyatakan puas. Peneliti
berpendapat bahwa umur merupakan tanda kematangan seseorang sehingga
tindakan yang diperolehnya dari tenaga kesehatan bisa dirasakan dengan baik,
sehingga pasien merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga
kesehatan.
6.

Gambaran Kepuasan Pasien Dengan Kinerja Bidan Berdasarkan
Pendidikan Ibu Nifas Di RSUD Waled Kabupaten Cirebon Tahun 2015
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 5, dapat dilihat bahwa pasien

merasa puas terhadap kinerja bidan berdasarkan pendidikan SMA sebanyak 12
orang (40 %). Menurut Arikunto (2006) pendidikan merupakan suatu faktor
yang mempengaruhi perilaku seseorang dan pendidikan tepat mendewasakan
seseorang serta perilaku baik, sehingga dapat memilih dan membuat
keputusan dengan lebih tepat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di
puskesmas Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 23 januari
2013 terhadap masyarakat yang berkunjung ke pelayanan kesehatan dengan
responden 30 orang merasa puas terhadap kinerja bidan pada tingkat
pendidikan SMA sebanyak 15 responden (50%). Peneliti berpendapat bahwa
berdasarkan tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana
pasien tersebut dapat merasakan puas terhadapa pelayanan yang diberikan.
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E.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 1 s/d 15

januari 2015 di ruang nifas RSUD Waled Kabupaten Cirebon, mengenai
gambaran kepuasan pasien terhadap kinerja bidan berdasatkan karakteristik,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

Sebagian besar pasien merasa puas terhadap kinerja bidan di RSUD
Waled Kabupaten Cirebon Tahun 2015

2.

Sebagian besar umur pasien ibu nifas di RSUD Waled Kabupaten
Cirebon tahun 2015 berada pada kelompok umur 20 – 35 tahun.

3.

Sebagian besar pendidikan ibu nifas di RSUD Waled Kabupaten Cirebon
Tahun 2015 berada pada tingkat pendidikan SMA.

4.

Sebagian besar pasien merasa puas berdasarkan umur dengan
kepuasan berada pada kelompok umur 20 – 35 tahun.

5.

Sebagian besar pasien merasa puas berdasarkan pendidikan dengan
kepuasan berada pada tingkat pendidikan SMA.

F.
1.

SARAN
Bagi rumah sakit
Sebagai

bahan

acuan

untuk

meningkatkan

kinerja

dan

lebih

meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara mengadakan pertemuan rutin
dengan tenaga pelaksana, sehingga mengetahui masalah yang banyak di
keluhkan pasien, maka pasien akan merasakan puas terhadap pelayanan yang
diberikan.
2.

Bagi tenaga kesehatan
Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam upaya

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan pelayanan kepada
pasien sehingga pasien merasa puas serta menambah dan mempercepat
penyembuhan pasien.
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FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN
IKTERUS PADA BAYI DI RUANG PERINATOLOGI RSUD 45 KUNINGAN
JANUARI s.d. DESEMBER TAHUN 2015
Ilah Sursilah1, Fika Nurul Hidayah2, Tika Ardiyanti3
Akademi Kebidanan Muhammadiyah
Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, 45135

ABSTRAK

Salah satu tujuan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012
adalah mengukur tingkat dan kecenderungan kematian bayi dan anak. Angka
kematian bayi (AKB) di Indonesia menurut survei SDKI pada 2010 sebesar
26/1.000 kelahiran hidup, sedangkan pada 2012 meningkat sebesar 34/1.000
kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Indonesia masih tinggi karena tinggi
pula angka kesakitan yang tidak dapat ditangani. Ikterus adalah salah satu
penyumbang angka kesakitan bayi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian ikterus di ruang
perinatologi RSUD 45 Kuningan periode Januari s.d. Desember 2015.
Metode penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan cross
sectional. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh bayi dengan ikterus yang
dirawat di ruang perinatologi RSUD 45 Kuningan yang memenuhi syarat
sebagai responden sebanyak 64 bayi dengan teknik pengambilan sampel total
sampling, dengan menggunakan analisis univariat dan bivariat. Data yang
digunakan berupa data sekunder yaitu melihat dari status pasien. Analisis data
dalam penelitian ini menggunakan rumus Chi Square. Penelitian ini
dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 8 Januari 2016.
Hasil penelitian ini diperoleh bahwa mayoritas bayi yang mengalami
ikterus patologis sebanyak 55 bayi. Bayi dengan berat lahir <2500 gram hanya
34 bayi dan dari hasil uji Chi Square di peroleh p – value = 0,582 maka tidak
terdapat hubungan antara berat badan lahir dengan kejadian ikterus. Bayi
dengan keadaan saat lahir asfiksia berjumlah 18 bayi dan dari hasil uji Chi
Square di peroleh p – value = 0,492 maka tidak terdapat hubungan antara
keadaan saat lahir dengan kejadian ikterus. Mayoritas bayi tidak memiliki
riwayat penyakit ibu yaitu berjumlah 61 bayi dan dari hasil uji Chi Square di
peroleh p – value = 0,630 maka tidak terdapat hubungan antara riwayat
penyakit ibu dengan kejadian ikterus.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah berat badan lahir, keadaan saat lahir
dan riwayat penyakit ibu bukan salah satu faktor terjadianya ikterus pada bayi.
Namun demikian faktor diatas dapat memberikan dampak lain pada bayi dan
ikterus dapat terjadi karena faktor lain, maka dari itu petugas kesehatan tetap
mewaspadai terjadinya ikterus pada setiap bayi.
Kata Kunci : (Berat Badan Lahir, Keadaan Saat Lahir, Riwayat Penyakit Ibu,
Ikterus)
Daftar Bacaan : 16 (2005 s/d 2014)
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A.
1.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Salah satu tujuan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012

adalah mengukur tingkat dan kecenderungan kematian bayi dan anak. Angka
kematian bayi (AKB) di Indonesia menurut survei SDKI pada 2010 sebesar
26/1.000 kelahiran hidup, sedangkan pada 2012 meningkat sebesar 34/1.000
kelahiran hidup. Menurut survey SDKI 2012 di Jawa Barat, dengan angka
kematian bayi 30/1.000 kelahiran hidup, yang sebelumnya hanya 26/100
kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Indonesia masih tinggi karena tinggi
pula angka kesakitan yang tidak dapat ditangani.
Ikterus adalah salah satu penyumbang angka kesakitan bayi di
Indonesia yang dapat mengakibatkan kecacatan bahkan kematian. Ensefalopati
bilirubin juga disertakan dalam satu sindrom yang disebut disfungsi neorologi
akibat bilirubin yang merujuk pada berbagai macam gangguan akibat
hiperbilirubinemia berat. Bayi yang menderita ensefalopati bilirubin akut
mempunyai 5 % resiko mortalitas dan 88 % risiko sekuela (kondisi berikutnya
sebagai konsekuensi dari penyakit) jangka panjang. Meski jarang terjadi,
sekuela jangka panjangnya mencakup gangguan pergerakan, kelainan
penglihatan, ketulian, atau penurunan pendengaran dan dysplasia enamel gigi
(McDonald, 2014).
Hiperbilirubin adalah suatu keadaan kadar bilirubin serum total yang
lebih 10 mg% pada minggu pertama yang hanya ditandai dengan dengan
ikterus pada kulit, sclera dan organ lain (Ridha, 2014). Pada bayi sehat, ikterus
terjadi karena hati masih dalam proses pematangan setelah lahir dan belum
sepenuhnya mampu memproses bilirubin sirkulasi yang berlangsung selama 2
minggu yang menyebabkan perubahan warna kulit menjadi kuning proses ini
disebut ikterus fisiologis. Adakalanya hiperbilirubinemia (peningkatan jumlah
bilirubin dalam serum) terjadi sangat parah, kondisi ini disebut ikterus patologis
(McDonald, 2014).
Penyebab ikterus patologis pada bayi dikelompokan pada 3 waktu yaitu
24 jam pertama, minggu pertama kehidupan dan lebih dari 1 minggu
kehidupan.

Pada

24

jam

pertama

karena

adanya

penyakit

rhesus,
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inkompatibilitas golongan darah minor, sferositisis,

eliptoktosis,

dan

hemoglobinopati. Pada minggu pertama kehidupan karena fisiologis, sepsis,
peningkatan sirkulasi enterohepatik, gangguan metabolisme bilirubin, gangguan
metabolisme dan perdarahan tertutup. Dan pada lebih dari 1 minggu karena
ikterus idiopatik persisten, sepsis dan kelain fungsi saluran cerna (McDonald,
2014).
Berdasarkan penelitian, di RSUD Dr. Harjono Ponorogo tentang
Gambaran penyebab ikterus neonatorum patologis pada bayi aterm 100 %
berasal dari faktor bayi yang disebabkan karena hipoksia 54,31%, infeksi 19,83
%, trauma lahir 19,83 %, asfiksia 2,58 %, dan penurunan peristaltik usus
sebesar 3,45% (Faridah, 2007).
Ikterus dapat dicegah dengan pemberian ASI. Riset terakhir menunjukan
ada hubungan antara jumlah pemberian ASI selama 3 hari pertama dengan
kadar bilirubin. Semakin banyak jumlah pemberian ASI, semakin rendah kadar
bilirubin bayi. Kolostrum ialah laksatif alami yang membantu pengeluaran
mekonium. Konsekuensinya, pemeberian ASI yang sering dan dini akan
meningkatkan eksresi mekonium dan menurunkan kadar bilirubin (Bobak,
2005). Cara Agar bayi mendapat kolostrum adalah inisiasi menyusu dini (IMD).
IMD juga bisa menjadi salah satu cara keberhasilan ASI secara eksklusif
bahkan sampai penyempurnaan selama 2 tahun. Perintah untuk memberikan
ASI secara eksklusif bukan hanya dari program pemerintah, demikian pula
peritah Agama Islam.
Sebagaimana dalam Q.S. Al – Baqarah :233
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang
tidak dibebani melainkan menurut
seorang ibu menderita

kadar

kesanggupannya.

Janganlah

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah

karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin
menyapih

(sebelum

dua

tahun)

dengan

kerelaan

keduanya

dan

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin
anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu
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memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah
dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.
Jika ikterus terjadi pada 24 jam pertama dan tampak signifikan pada
pemeriksaan

klinis

maka

harus

dilakukan

pengukuran

bilirubin.

Penatalaksanaan ikterus dapat dilakukan dengan cara fototerpi dan transpusi
tukar (Lissauer, 2009).
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh fototerapi terhadap
derajat ikterik pada bayi baru lahir di RSUD Dr.Moewardi, derajat ikterik setelah
dilakukan fototerapi pada jam ke 24 sejumlah 20 responden semua
mengalami

penurunan derajat ikterik dan sebagian besar memiliki derajat

ikterik 3 (55%), setelah dilakukan fototerapi pada jam ke 36 sejumlah 15
responden semua mengalami penurunan derajat ikterik dan sebagian besar
memiliki derajat ikterik 3 (86,7%) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh foto terapi terhadap penurunan derajat ikterik (Bunyaniah, 2013).
Sesuai penelitian diatas, menunjukan bahwa setiap Allah memberikan
sebuah penyakit, Allah menciptakan pula cara untuk penyembuhannya,
sebagaimana dalam kitab

Shahih

Bukhari

dari

hadits

Abu

Hurairah

radhiyallahu’anhu dari nabi shallallahu’alaihi wasallam beliau bersabda,
“Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia turunkan untuk
penyakit itu obatnya.” (HR. Al-Bukhari no. 5678)
Berdasarkan

hasil

studi

pendahuluan

yang

dilaksanakan

di

RSUD 45 Kuningan pada tahun 2014 terdapat 164 kasus bayi dirawat dengan
diagnosa ikterus dan dilakukan fototerapi di ruang perinatologi. Berdasarkan
latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan peneltian dengan
judul “Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ikterus Pada Bayi
di RSUD 45 Kuningan Periode Januari s.d. Desember 2015”.

2.

Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan identifikasi

masalah sebagai berikut.
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“Adakah Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ikterus
Pada Bayi di Ruang Perinatologi RSUD 45 Kuningan Periode Januari s.d.
Desember 2015?”

3.

Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum
Untuk mengetahui Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian
Ikterik Pada Bayi di Ruang Perinatologi RSUD 45 Kuningan Periode
Januari s.d. Desember 2015
b. Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui gambaran bayi dengan ikterus di ruang
perinatologi

RSUD 45 Kuningan Periode Januari s.d. Desember

2015
2. Untuk mengetahui gambaran berat badan lahir bayi yang menderita
ikterus di ruang perinatologi RSUD 45 Kuningan Periode Januari
s.d. Desember 2015
3. Untuk mengetahui gambaran keadaan bayi yang menderita ikterus
saat lahir di ruang perinatologi RSUD 45 Kuningan Periode Januari
s.d. Desember 2015
4. Untuk mengetahui gambaran riwayat penyakit ibu bayi yang
menderita ikterus di ruang perinatologi RSUD 45 Kuningan
Periode Januari s.d. Desember 2015
5. Untuk mengetahui hubungan antara berat badan lahir bayi yang
menderita ikterus dengan kejadian ikterus di ruang perinatologi
RSUD 45 Kuningan Periode Januari s.d. Desember 2015
6. Untuk mengetahui hubungan antara keadaan bayi yang menderita
ikterus saat lahir dengan kejadian ikterus di ruang perinatologi
RSUD 45 Kuningan Periode Januari s.d. Desember 2015
7. Untuk mengetahui hubungan antara riwayat penyakit ibu bayi yang
menderita ikterus dengan kejadian ikterus di ruang perinatologi
RSUD 45 Kuningan Periode Januari s.d. Desember 2015
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B.
1.

METODOLOGI
Metode dan Prosedur Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey yang
bersifat analitik dengan rancangan Cross Sectional. Alat ukur penelitian
dengan menggunakan lembar check list. Penelitian ini dilakukan dengan
mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari rekam
medik bayi yang dirawat di ruang perinatologi RSUD 45 Kuningan pada
periode Januari s.d. Desember 2015.

2.

Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah semua bayi yang dirawat karena
ikterus di ruang perinatologi RSUD 45 Kuningan dan memenuhi syarat
kelengkapan data yang dibutuhkan peneliti dengan jumlah 64 bayi.
Teknik pengambilan sampel adalah total sampling.

C.

HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sejak 4 s.d. 8 Januari tahun

2016 di Ruang Perinatologi RSUD 45 Kuningan didapatkan sampel sebanyak
64 bayi yang terdiagnosa ikterus. Agar lebih jelas dapat disajikan dalam bentuk
tabel sebagai berikut.
Tabel 1. Distribusi Kejadian Ikterus
Kejadian Ikterus
Fisiologis
Patologis
Jumlah
Sumber data: Data Sekunder

Frekuensi
9
55
64

Persentase (%)
14
86
100

Berdasarkan tabel 1, menunjukan bahwa sebagian besar bayi
mengalami ikterus patologis sebanyak 55 (86%).
Tabel 2. Distribusi Kejadian Ikterus berdasarkan Berat Badan Lahir
Berat Badan
Frekuensi
< 2500 gr
34
30
≥ 2500 gr
Jumlah
64
Sumber data: Data Sekunder

Persentase (%)
53
47
100
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Berdasarkan tabel 2, menunjukan bahwa sebagian besar bayi ikterus
mempunyai berat badan lahir <2500 gr sebanyak 34 (53%).
Tabel 3. Distribusi Kejadian Ikterus berdasarkan Keadaan Saat Lahir
Keadaan Saat Lahir
Asfiksia
Normal
Jumlah
Sumber data: Data Sekunder

Frekuensi
18
46
64

Persentase (%)
28
72
100

Berdasarkan tabel 3, menunjukan bahwa sebagian besar bayi ikterus
saat lahir dalam keadaan normal sebanyak 46 (72%).
Tabel 4. Distribusi Kejadian Ikterus berdasarkan Riwayat Penyakit Ibu
Riw. Penyakit Ibu
Ada
Tidak Ada
Jumlah
Sumber data: Data Sekunder

Frekuensi
3
61
64

Persentase (%)
5
95
100

Berdasarkan tabel 4, menunjukan bahwa sebagian besar bayi
ikterus tidak memiliki riwayat penyakit ibu sebanyak 61 (95%).
Tabel 5.

Hubungan Antara Berat Badan Lahir Bayi Ikterus Dengan
Kejadian Ikterus

Fisiologis
Berat Badan
Jml
%
< 2500 gr
5
15
4
13
≥ 2500 gr
Sumber data: Data Sekunder

Berdasarkan

tabel

5

Ikterus
Patologis
Jml
%
29
85
26
87

menunjukan

Total
Jml
%
34
100
30
100

sebagian

besar

P value

bayi

patologis memiliki berat lahir < 2500 gr yaitu sebanyak 29 (85%).

0,582

ikterus
Setelah

dilakukan uji Chi Square dengan SPSS versi 23, diperoleh P value sebesar
0,582 dengan nilai α = 0,05. Dapat disimpulkan bahwa P value > 0,05
menunjukan bahwa Ha ditolak, artinya tidak terdapat hubungan antara berat
badan lahir dengan kejadian ikterus di ruang perinatologi RSUD 45 Kuningan
Januari s.d. Desember tahun 2015.
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Tabel 6. Hubungan Antara Keadaan Saat Lahir Bayi Ikterus Dengan
Kejadian Ikterus
Keadaan Saat
Fisiologis
Lahir
Jml
%
Asfiksia
3
17
Normal
6
13
Sumber data: Data Sekunder

Ikterus
Patologis
Jml
%
15
83
40
87

Total
Jml
%
18
100
46
100

P value
0,492

Berdasarkan tabel 6 menunjukan sebagian besar bayi ikterus patologis
lahir dalam keadaan normal yaitu sebanyak 40 (87%). Setelah dilakukan uji Chi
Square dengan SPSS versi 23, diperoleh P value sebesar 0,492 dengan nilai
α= 0,05. Dapat disimpulkan bahwa P value > 0,05 menunjukan bahwa Ha
ditolak, artinya tidak terdapat hubungan antara keadaan saat lahir dengan
kejadian ikterus di ruang perinatologi RSUD 45 Kuningan Januari s.d.
Desember tahun 2015.
Tabel 7. Hubungan Antara Riwayat Penyakit Ibu Ikterus Dengan Kejadian
Ikterus
Ikterus
Riwayat
Fisiologis
Patologis
Penyakit Ibu
Jml
%
Jml
%
Ada
0
0
3
100
Tidak ada
9
15
52
85
Sumber data: Data Sekunder

Total
Jml
%
3
100
61
100

P value
0,630

Berdasarkan tabel 7 menunjukan sebagian besar bayi ikterus patologis
tidak memiliki riwayat penyakit ibu yaitu sebanyak 52 (85%). Setelah dilakukan
uji Chi Square dengan SPSS versi 23, diperoleh P value sebesar 0,630 dengan
nilai α = 0,05. Dapat disimpulkan bahwa P value > 0,05 menunjukan bahwa Ha
ditolak, artinya tidak terdapat riwayat penyakit ibu dengan kejadian ikterus di
ruang perinatologi RSUD 45 Kuningan Januari s.d. Desember tahun 2015.

D.
1.

PEMBAHASAN
Hubungan Antara Berat Badan Lahir Bayi Ikterus dengan Kejadian
Ikterus
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Berdasarkan penelitian tabel 6 didapatkan hasil uji Chi Square dengan
SPSS versi 23, diperoleh P value sebesar 0,582 dengan nilai α = 0,05. Dapat
disimpulkan bahwa P value > 0,05 menunjukan bahwa Ha ditolak, artinya tidak
terdapat hubungan antara berat badan lahir dengan kejadian ikterus di ruang
perinatologi RSUD 45 Kuningan Januari s.d. Desember tahun 2015.
Penelitian

ini

tidak

sesuai

dengan

penelitian

yang

berjudul

Hubungan Frekuensi Pemberian Asi, Riwayat Asfiksia Dan Berat Badan Lahir
Dengan Angka Kejadian Ikterus Neonatorum Diruang NICU RSUD Ibu Dan
Anak Siti Fatimah Makassar yang dilakukan pada 37 responden oleh Hasvivin,
dkk pada tahun 2013 menunjukan hasil bahwa
tidak

normal

(<2500 gram) sangat

berat badan

mempengaruhi

lahir

yang

terjadinya ikterus

neonatorum.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Gambaran
Faktor Resiko ikterus Neonatorum pada neonates di ruang perinatologi RSUD
Raden Mattaher Jambi tahun 2013 yang dilakukan oleh Reisa Maulidya, dkk
pada 43 responden dan hanya 13 neonatus dengan berat BBLR dan
menyatakan bahwa kejadian ikterus lebih banyak terjadi pada bayi dengan
berat lahir normal.
Semua bayi baru lahir ditimbang pada saat lahir. Akan tetapi, belum ada
kesepakatan tentang seberapa sering bayi harus di timbang. Menurut
rekomendasi yang sudah dibuat, bidan harus menimbang bayi pada saat
lahir dan hanya menimbang kembalin ketika bayi sakit atau tampak dehidrasi
(McDonald, 2014). Bayi berat lahir rendah (BBLR) ialah bayi baru lahir yang
berat badannya saat lahir kurang dari 2500 gram. Bayi berat lahir rendah
mungkin premature (kurang bulan), mungkin juga cukup bulan (dismatur).
Beberapa penyakit yang berhubungan dengan prematuritas adalah pneumonia
aspirasi karena reflex menelan dan batuk belum sempurna,

sindrom

gangguan pernafasan idiopatik, hipotermia, dan hiperbilirubinemia karena
fungsi hati belum matang. Adapun penyakit yang berhubungan dengan
dismaturitas yaitu sindrom aspirasi mekonium, hipoglokemia, hiperbilirubin, dan
hipotermia (Prawirohardjo, 2006).
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Pada penelitian sebelumnya ikterus banyak terjadi pada bayi dengan
berat <2500 gram tanpa membedakan ikterus fisisologis atau patologis.
Sedangkan pada penelitian ini, semua sampel yang digunakan adalah bayi
yang sudah terdiagnosa ikterus, baik fisiologis atau patologis.

Hal ini

mempengaruhi hasil penelitian bahwa, berat badan lahir rendah tidak
berhubungan dengan kejadian ikterus patologis pada bayi, ini karena BBLR
bukan menjadi faktor utama penyebab ikterus patologis. Tetapi BBLR dapat
menyebabkan ikterus fisiologis karena ketidakefektifan dalam pemberian minum
yang menyebabkan bayi dehidrasi dan memperlambat pengeluaran mekonium
yang mengakibatkan penumpukan bilirubin dalam tubuh bayi.
Sebagaimana responden lebih banyak yang mempunyai berat lahir <
2500 gr serta tercantum dalam Estimasi Resiko SPSS bahwa bayi dengan
BBLR mempunyai resiko untuk mengalami ikterus fisiologis sebesar 1,103 dan
ikterus patologis sebesar 0,984. Sehingga tetap perlu diwaspadai akan
terjadinya ikterus fisiologis pada BBLR.

2.

Hubungan Antara Keadaan Saat Lahir Bayi Ikterus dengan Kejadian
Ikterus
Berdasarkan penelitian tabel 7 didapatkan hasil uji Chi Square dengan

SPSS versi 23, diperoleh P value sebesar 0,492 dengan nilai α = 0,05. Dapat
disimpulkan bahwa P value > 0,05 menunjukan bahwa Ha ditolak, artinya tidak
terdapat hubungan antara keadaan saat lahir dengan kejadian ikterus di ruang
perinatologi RSUD 45 Kuningan Januari s.d. Desember tahun 2015.
Penelitian

ini

tidak

sesuai

dengan

penelitian

yang

berjudul

Hubungan Frekuensi Pemberian Asi, Riwayat Asfiksia Dan Berat Badan Lahir
Dengan Angka Kejadian Ikterus Neonatorum Diruang NICU RSUD Ibu dan
Anak Siti Fatimah Makassar yang dilakukan oleh Hasvivin, dkk pada tahun
2013 menunjukan hasil bahwa bahwa bayi yang memiliki riwayat asfiksia
lebih cenderung

mengalami ikterus neonatorum,

dimana

pada

masa

neonatus ini fungsi hepar belum berfungsi dengan optimal sehingga proses
glukoronidasi bilirubin tidak terjadi

secara maksimal

atau

jika

terdapat

gangguan dalam fungsi hepar akibat hipoksia, asidosis atau kekurangan
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glukosa sehingga dapat menyebabkan kadar bilirubin indirek dalam darah
meninggi.
Sedangkan berdasarkan penelitian yang berjudul hubungan antara
apgar score dengan ikterus neonatorum fisiologis di RSUD Al – Ihsan
kabupaten Bandung 2014 yang dilakukan oleh Zahra Nabila, dkk dengan
mengambil responden 108 bayi ikterus dan 108 bayi tidak ikterus sebagai
pembandingnya, dengan hasil penelitian terdapat hubungan antara apgar
score menit pertama 4-6 dan 0 – 3 dan juga apgar score menit ke lima 4 – 6
dengan ikterus neonatorum fisiologis. Selain itu tidak ada hubungan antara
apgar score ke lima 0 -3 dengan ikterus neonatorum fisiologis.
Saat dilahirkan bayi biasanya aktif dan segera sesudah tali pusat dijepit
bayi menangis yang merangsang pernafasan. Akan tetapi beberapa bayi
mengalami depresi saat dilahirkan dengan menujukan gejala tonus otot yang
menurun dan mengalami kesulitan mempertahankan pernafasan yang wajar.
Bayi – bayi ini dapat mengalami apnu atau menunjukan upaya upaya
pernafasan yang tidak cukup untuk kebutuhan ventilasi paru – paru. Kondisi ini
menyebabkan kurangnya pengambilan oksigen dan pengeluaran CO2. Asfiksia
berarti hipoksia yang prognosis, penimbunan CO2 dan asidosis (Prawirohardjo,
2006).
Penilaian secara apgar, mempunyai hubungan yang bermakna dengan
mortalitas bayi baru lahir. Nilai apgar ini biasanya dimulai satu menit setelah
bayi lahir lengkap dan bayi telah diberi lingkungan yang baik serta pengisapan
lender telah dilakukan dengan sempurna. Nilai apgar semenit pertama ini
baik sekali sebagai pedoman untuk menentukan cara resusitasi. Mulai apgar
berikutnya dimulai lima menit setelah bayi lahir dan ini berhubungan erat
dengan kematian dan kesakitan neonates (Ridha, 2014).
Masalah yang lazim muncul pada klien dengan riwayat asfiksia
adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan
dengan kelemahan, yang menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi meningkatkan
risiko

ikterus kerana fungsi hati bayi terganggu akibat hipoperfusi dan

kurangnya volema ASI yang masuk ke usus dan merangsang defekasi.
Mekonium kaya akan bilirubin, sehingga jika tidak dikeluarkan resirkulasi
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enterohepatik akan terus berlangsung. Asupan cairan dalam jumlah cukup
memastikan keluarnya urine, yang merupakan metode alternative ekskresi
bilirubin dari tubuh bayi.
Pada penelitian sebelumnya yang berjudul Hubungan Frekuensi
Pemberian Asi, Riwayat Asfiksia Dan Berat Badan Lahir Dengan Angka
Kejadian Ikterus Neonatorum Diruang NICU RSUD Ibu dan Anak Siti
Fatimah Makassar, pengambilan data menggunakan data primer dengan
mengisi

kuesioner

oleh responden. Pada kasus ikterus, cara pengambilan

data primer dirasa kurang tepat, karena yang menentukan bayi asfiksia saat
lahir adalah penolong persalinan, sehingga saat
keraguan

dalam

memilih

jawaban

mengisi

pertanyaan

yang

kuesioner

ada

diajukan

yang

menyebabkan bias data dalam penelitian. Sedangkan pada penelitian ini, data
diambil dari rekam medik pasien yang diisi oleh petugas kesehatan sehingga
data yang diperoleh cukup akurat.
Hasil dari penelitian ini menunjukan tidak terdapat hubungan antara
riwayat asfiksia dengan ikterus patologis pada bayi ini karena asfiksia bukan
menjadi faktor utama penyebab ikterus patologis. Asfiksia faktor tidak langsung
yang dapat mengakibatkan ikterus akibat kebutuhan nutrisi yang tidak
terpenuhi. Asfiksia memang bukan faktor yang dapat menyebabkan ikterus
patologis, tetapi mungkin saja dapat menyebabkan ikterus fisiologis. Selain dari
pada itu, asfiksia dapat mempengaruhi kehidupan bayi setelah kelahirannya,
misalnya bayi tidak dapat langsung di IMD kan dengan ibu karena harus
dilakukan resusitasi, bayi harus dirawat di ruang yang terpisah dengan ibu
karena perawatan khusus yang bayi butuhkan, dan lain sebagainya.
3.

Hubungan Antara Riwayat Penyakit Ibu Bayi Ikterus dengan Kejadian
Ikterus
Berdasarkan penelitian tabel 8 didapatkan hasil uji Chi Square dengan

SPSS versi 23, diperoleh P value sebesar 0,630 dengan nilai α = 0,05. Dapat
disimpulkan bahwa P value > 0,05 menunjukan bahwa Ha ditolak, artinya tidak
terdapat hubungan antara riwayat penyakit ibu dengan kejadian ikterus di
ruang perinatologi RSUD 45 Kuningan Januari s.d. Desember tahun 2015.
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Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Faridah pada tahun
2007 yang berjudul Gambaran Ikterus Neonatorum Patologis pada bayi aterm
dinyatakan bahwa penyebab ikterus neonatorum patologis bukan berasal dari
faktor ibu.
Prognosis janin tergantung pada lanjutanya penyakit yang diderita ibu.
Beberapa keadaan para penyakit ini seperti gagal jantung, anemia dan
kemungkinan infeksi pada ibu, merupakan faktor yang memegang peranan
dalam kelangsungan hidup janin. Infeksi dalam kehamilan adalah masuknya
mikroorganisme patogen ke dalam tubuh wanita hamil, yang kemudian
menyebabkan tinbulnya tanda atau gejala – gejala penyakit. Mikroorganisme
penyebab infeksi, dapat berupa bakteri, protozoa, jamur dan virus.
Diabetes militus (DM) adalah kelainan metabolime karbohidrat, dimana
glukosa darah tidak dapat digunakan dengan baik, sehingga menyebabkan
hiperglikemia (Maryunani, 2008). Ibu dengan diabetes mellitus dapat
berpengaruh pada bayi yang dikandungnya, diantaranya hipoglikemia,
hipokalsemia dan hipomagnesemia, asfiksia perinatal, sindrom gawat nafas
neonatal

dan

termasuk hiperbilirubinia. Bayi dari ibu dengan DM dapat

mengalami ikterus karena meningkatnya kadar bilirubin indirek terjadi pada
20 – 25% BIDMG, akibat kerusakan eritrosit yang mungkin terjadi karena
perubahan pada membrane eritrosit.
Pada penelitian yang berjudul Gambaran Ikterus Neonatorum Patologis
pada bayi aterm tidak ditemukan adanya faktor ibu yang dapat penyebabkan
ikterus,

karena

kadang

ibu

tidak

memeriksakan

kesehatannya

yang

menyebabkan ketidaktahuan ibu pada penyakit yang dialaminya. Sama halnya
dengan penelitian ini, menunjukan hasil bahwa tidak terdapat hubungan antara
kejadian ikterus patologis dengan riwayat penyakit

ibu

karena

riwayat

penyakit ibu bukan menjadi faktor utama ikterus patologis dan tidak selalu
dilakukan anamnesa mengenai riwayat penyakit ibu kecuali sudah terdapat
keterangan pada status pasien maka dari itu hanya 3 responden yang memiliki
riwayat penyakit ibu yang tertulis pada status pasien.
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E.

KESIMPULAN DAN SARAN

1.

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil

adalah sebagai berikut :
a) Kejadian ikterus di RSUD 45 Kuningan pada tahun 2015 sebanyak 64
bayi.
b) Mayoritas bayi ikterus memiliki berat lahir <2500 gram sebanyak 43 bayi.
c) Mayoritas bayi ikterus lahir dalam keadaan normal sebanyak 46 bayi.
d) Mayoritas ibu bayi ikterus tidak memiliki riwayat penyakit yaitu hanya 61
bayi.
e) Tidak ada hubungan antara berat badan lahir bayi ikterus dengan
kejadian ikterus di ruang perinatologi RSUD 45 Kuningan periode
Januari s.d. Desember 2015
f)

Tidak ada hubungan antara keadaan saat lahir bayi ikterus dengan
kejadian ikterus di ruang perinatologi RSUD 45 Kuningan periode Januari
s.d. Desember 2015

g) Tidak ada hubungan antara riwayat penyakit ibu bayi ikterus dengan
kejadian ikterus di ruang perinatologi RSUD 45 Kuningan periode
Januari s.d. Desember 2015

2.

Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang

dapat diberikan adalah sebagai berikut.
a) Bagi RSUD 45 Kuningan
Pelayanan yang diberikan sudah berkualitas, dan diharapkan dapat
lebih meningkatkan lagi terutama dalam penanganan dan pendeteksian
ikterus pada bayi sehingga dapat meminimalisir morbiditas dan
mortalitas bayi.
b) Bagi Bidan
1) Ikterus fisiologis dapat dicegah dengan ASI yang cukup, pemberian
ASI dapat dimulai dengan melaksanakan IMD, maka disarankan
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pada bidan untuk mampu

melaksanakan

IMD

pada

bayi

normal pada setiap menolong persalinan.
2) Dapat memberikan konseling tentang pemberian ASI on demand
dan ASI eksklusif pada setiap ibu. sehingga dapat ditangani dengan
baik dan dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas bayi.
c) Bagi Peneliti
1) Diharapkan agar dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut
dengan menambahkan variabel penelitian yang lebih spesifik untuk
mengetahui penyebab kejadian ikterus pada bayi, sehingga hasilnya
bukan saja akan bermanfaat bagi pengembangan dunia pendidikan,
melainkan

dalam

kerangka

penetapan

kebijakan

di

bidang

kesehatan.
2) Diharapkan

peneliti

mampu

menguasai

materi

ikterus

sehingga dapat melakukan penelitain dengan lancar.
3) Peneliti dapat memastikan kelengkapan status pasien yang
dibutuhkan dalam penelitian.
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HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN ORANG TUA (IBU) DENGAN
PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG DISMENOREA DAN
PENANGANANNYA DI MA AN-NUR KOTA CIREBON TAHUN 2016

Sri Musfiroh 1 Siti Difta Rahmatika 2 dan Euis Kartika 3
123 Akademi Kebidanan Muhammadiyah
Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, 45135

ABSTRAK
Di Indonesia, lebih banyak perempuan yang mengalami dismenorea
tidak melaporkan atau berkunjung ke dokter. Peran orang tua dalam bekerja
sama dan bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing anak sangat
dibutuhkan. Hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan di MA An-Nur
dengan membagi kuesioner kepada 20 siswi hasil yang didapatkan 10 (50%)
orang tidak mengetahui tentang dismenorea dan bagaimana penanganannya
dan 10 (50%) orang mengetahui tentang dismenorea dan penangananannya.
Tujuan penelitian ini ingin mengetahui hubungan antara pendidikan orang tua
dengan pengetahuan remaja putri tentang dismenorea dan penanganannya di
MA An-Nur Kota Cirebon tahun 2016.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian analitik, dengan pendekatan
cross sectional. Responden yang diteliti adalah siswi kelas 2 MA An-Nur kota
Cirebon tahun 2016 berjumlah 50 responden, menggunakan teknik Total
Sampling. Data yang digunakan data primer yaitu, data yang diperoleh secara
langsung dari responden. dengan alat ukur kuesioner.
Setelah dilakukan penelitian selama 1 minggu di MA An-Nur Kota
Cirebon hasil penelitian sebagian besar pengetahuan remaja putri tentang
dismenorea dan penanganannya adalah cukup sebanyak 29 orang (58,0 %),
dan sebagian besar pendidikan orang tua (ibu) adalah SMP sebanyak
20 orang (40,0 %). Terdapat hubungan antara pendidikan orang tua
dengan pengetahuan remaja putri tentang dismenorea dan penanganannya.
Kesimpulan terdapat hubungan antara pendidikan orang tua dengan
pengetahuan remaja putri tentang dismenorea dan penanganannya.
Disarankan tenaga kesehatan dapat memberikan konseling untuk
meningkatkan pengetahuan tentang dismenorea dan bagaimana pencegahan
dan penanganannya kepada para remaja supaya mereka lebih mengerti apa
itu dismenorea.
Kata Kunci

: (Pendidikan
Ibu,
penanganannya)
Daftar Bacaan : 11 (2006-2011)
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Pengetahuan

Dismenorea

dan

A.
1.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Masa remaja adalah suatu tahapan masa kanak kanak dengan masa

dewasa. Istilah ini menunjukan masa dari awal pubertas sampai tercapainya
kematangan organ-organ reproduksinya. Organ-organ reproduksi pada masa
pubertas telah mulai berfungsi. Salah satu ciri pubertas adalah mulai terjadinya
menstruasi / menarche. Menarche merupakan salah satu tanda pubertas
primer, kata menarche secara spesifik mengacu pada menstruasi pertama kali
dialami kaum perempuan (proverawati,2009).
Menstruasi adalah pendarahan secara periodik dan siklus dari uterus,di
sertai pelepasan endrometrium. Lama menstruasi biasanya antara 3-5 hari ada
yang 1-2 hari diikuti darah sedikit- sedikitnya kemudian,dan ada yang sampe 78 hari. Lama menstruasi pada setiap wanita biasanya tetap (Sarwono,2008).
Nyeri haid ada yang ringan dan ada yang samar samar, ada pula yang berat
bahkan beberapa wanita telah telah pingsan dan ada yang harus kedokter
karena menstruasi yang dialami mengganggu aktivitasnya (Asrinah, 2011). Di
Indonesia, lebih banyak perempuan yang mengalami dismenorea tidak
melaporkan atau berkunjung ke dokter.
Rasa malu ke dokter dan kecenderungan meremehkan penyakit sering
membuat data penderita tidak dapat di pastikan secara mutlak. Dapat dikatakan
90% perempuan pernah mengalami dismenorea (Anurogo, 2011).
Menurut WHO (World Health organization) didapatkan kejadian sebesar
1.769.415 jiwa (90%) wanita yang mengalami dismenorea dengan 10-15%
mengalami dismenorea berat. Angka kejadian dismenorea didunia sangat besar
rata-rata lebih dari 50% perempuan disetiap negara mengalaminya. Derajat
nyeri dan kadar gangguan tentu tidak sama untuk setiap wanita. Ada yang
masih beraktifitas (sesekali sambil menahan sakit), ada pula ada yang tidak
beraktifitas karena nyeri (Proverawati, 2007). Di Amerika Serikat diperkirakan
hampir 90% wanita mengalami dismenorea, dan 10-15% diantaranya
mengalami dismenorea berat (jurnal kompas Enviromental Medicine, 2008)
Di Indonesia angka kejadian dismenorea sebesar 107.675 jiwa (64,25%),
yang terdiri dari 59,671 jiwa (54,89%) mengalami dismenorea primer dan 9.496
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jiwa (9,36%) mengalami dismenorea sekunder (info sehat, 2010). Hampir
semua wanita mengalami rasa tidak nyaman diperut bawah sebelum dan
selama haid dan sering kali mual maka istilah dismenorea hanya dipakai jika
nyeri haid demikian hebatnya, sehingga memaksa penderita untuk istirahat dan
meninggalkan

pekerjaannya

untuk

beberapa

jam

atau

beberapa

hari

(Prawiraharjo, 2007).
Bila dismenorea tidak ditangani dengan baik akan tejadinya ketegangan
mental dan fisik yang dapat menyulitkan kegiatan sehari-hari seperti tidak
masuk sekolah dan tidak masuk kerja emosional meningkat (Anurogo, 2011).
Menurut Maulani dkk dalam Indah Pratiwi (2010). “Peran orang tua
adalah tingkah laku dua orang ayah-ibu dalam bekerja sama dan bertanggung
jawab berdasarkan keturunannya sebagai tokoh panutan anak semenjak
terbentuknya pembuahan atau zigot secara konsisten terhadap stimulus
tertentu baik berupa bentuk tubuh maupun sikap moral dan spiritual serta
emosional anak yang mandiri”.
Maka yang dimaksud peranan orang tua adalah pola tingkah laku ayah
dan ibu berupa tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membingbing
anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak
untuk kehidupan bermasyarakat.Tetapi yang diambil peneliti disini adalah
Pendidikan Terakhir Orang Tua (ibu). Karena seorang ibu memiliki hubungan
yang sangat erat dengan anak perempuan. Hubungan antara orang tua (ibu)
dengan anakanya ibarat sahabat bisa diajak tukar pikiran tentang pengalaman
pribadi atau pengalaman ibu. Seperti saudara adik kakak karena anak
perempuan memiliki keinginan untuk “mirip” dengan ibu meskipun mereka
berbeda

usia.

Anak

perempuan

biasanya

lebih mendengarkan nasihat

ibu dibandingkan dengan ayah.
Penelitian sejenis pernah dilakukan Notia (2013) yang berjudul

Tingkat

pengetahuan remaja putri tentang dismenorea pada kelas VIII Smp N samba
boyolali”. Hal tersebut berkaitan dengan pengetahuan remaja putri tentang
dismenorea karena tingkat pengetahuan remaja putri masih kurang tentang
dismenorea. Dari remaja putri yang telah dibagikan kuesioner yang didapat 20
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(200%) tidak mengetahui tentang dismenorea dan 10 (100%) mengetahui
tentang dismenorea.
Hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan di MA An-Nur dengan
membagi kuesioner kepada 20 siswi hasil yang didapatkan 10 (50%) orang
tidak mengetahui tentang dismenorea dan bagaimana penanganannya dan 10
(50%) orang mengetahui tentang dismenorea dan penangananannya.
Berdasarkan Studi pendahuluan, terhadap siswi remaja maka penulis
tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Hubungan antara pendidikan orang
tua (ibu) dengan pengetahuan remaja putri tentang dismenorea dan cara
penanganannya di Ma An-Nur Kota Cirebon tahun 2016”.

2.

Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan identifikasi

masalah sebagai berikut.
“Adakah

Hubungan

antara

Pendidikan

orang

tua

(ibu) dengan

Pengetahuan remaja putri tentang dismenorea dan penanganannya di MA AnNur Kota Cirebon tahun 2016?”

3.

Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum
Ingin Mengetahui hubungan antara pendidikan orang tua dengan
pengetahuan remaja putri tentang dismenorea dan penanganannya di
MA An-Nur Kota Cirebon tahun 2016.
b. Tujuan Khusus
1) Untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja putri tentang
dismenorea dan penanganannya di Ma An-Nur Kota Cirebon Tahun
2016.
2) Untuk mengetahui gambaran penddidikan orang tua (ibu) remaja
putri di Ma An-Nur Kota Cirebon Tahun 2016.
3) Untuk mengetahui hubungan antara pendidikan orang tua (ibu)
dengan pengetahuan remaja putri tentang dismenorea dan
penanganannya di Ma An-nur Kota Cirebon Tahun 2016.
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B.
1.

METODOLOGI
Metode dan Prosedur Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode metode analitik

dengan pendekatan cross sectional. Pelaksanaan penelitian menggunakan
pendekatan kuantitatif, untuk mengetahui hubungan antara pendidikan orang
tua dengan pengetahuan remaja putri tentang dismenorea dan penanganannya
di MA An-Nur Kota Cirebon tahun 2016.

2.

Populasi dan sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah siswi kelas 2 MA An-Nur

kota

Cirebon tahun 2016 sebanyak 99 orang. Dengan jumlah sampel sebanyak 50
responden.Teknik pengambilan adalah Total Sampling.

C.

HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tanggal tanggal 1

– 15 januari 2016 mengenai “Hubungan antara pendidikan orang tua (ibu)
dengan

pengetahuan

remaja

putri

tentang

dismenorea

dan

cara

penanganannya di Ma An-Nur Kota Cirebon tahun 2016.”, diperoleh data siswa
sebagai berikut:

Tabel 1. Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dismenorea dan
Penanganannya
No
1
2
3

Pengetahuan
Baik
Cukup
Kurang
Jumlah

Frekuensi
10
29
11
50

Persentase (%)
20
58
22
100

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan sebagian besar pengetahuan remaja
putri tentang dismenorea dan penanganannya adalah cukup sebanyak 29
orang (58,0 %).
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Tabel 2. Gambaran Pendidikan Orang Tua (Ibu) Remaja Putri
No
1
2
3
4
5

Pendidikan Orang Tua (Ibu)
Tidak Sekolah
SD
SMP
SMA
PT
Jumlah

Frekuensi
0
11
20
14
5
50

Persentase
(%)
0
22
40
28
10
100

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan sebagian besar pendidikan orang tua
(ibu) adalah SMP sebanyak 20 orang (40,0 %).

Tabel 3. Hubungan antara Pendidikan Orang Tua (Ibu) dengan
Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dismenorea dan Penanganannya

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan sebagian besar Pendidikan Orang
Tua (Ibu) adalah SMP berpengetahuan cukup sebanyak 12 responden (60%).
Data tersebut diuji dengan menggunakan uji chi square diperoleh p value
sebesar 0,010 dari nilai α 0,05 karena p value < 0,05, maka keputusan Ha
diterima, artinya ada hubungan antara pendidikan orang tua (ibu) dengan
pengetahuan remaja putri tentang dismenorea dan penanganannya di MA AnNur Kota Cirebon Tahun 2016.
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D.

PEMBAHASAN
Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Dismenorea dan

Penanganannya di MA An- Nur Kota Cirebon Tahun 2016. Setelah dilakukan
penelitian di MA An-Nur Kota Cirebon pada tanggal 1-14 Januari 2016
berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa sebagian besar pengetahuan
remaja putri tentang dismenorea dan penanganannya adalah cukup sebanyak
29 orang (58,0 %).
Menurut Notoatmodjo (2010) tahu diartikan sebagai mengingat suatu
materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan
tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari
seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab
itu, “tahu” ini adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata
kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain:
menyebutkan, menguraikan, mendifinisikan, menyatakan, dan sebagainya.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyah
pada tahun 2010 pada karya ilmiahnya yang berjudul “Hubungan Tingkat
Pengetahuan tentang Dismenorea dengan Perilaku Penanganan Dismenorea
pada Siswi SMK YPKK I Sleman Yogyakarta”. Dari 58 responden dapat dilihat
bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan tentang dismenorea
dengan kategori cukup, yaitu 50 (86,2%) dan hanya terdapat 3 (5,2%)
responden dengan kategori tingkat pengetahuan kurang.
Dari hasil diatas peneliti berasumsi sebagian besar remaja putri berada
pada tingkat tahu saja. Pengetahuan tentang dismenorhoe ini diperoleh baik
secara formal maupun informal. Secara formal diantaranya melalui jalur
pendidikan, sedangkan jalur informal melalui media masa, pengalaman maupun
orang tua. Bila seseorang banyak memperoleh informasi tentang dismenorea
maka ia cenderung memiliki pengetahuan yang lebih luas. Begitu juga jika
orang tersebut sudah mengalami dismenorea, maka dengan tenang akan
dapat mengatasi kejadian tersebut tanpa mengalami rasa khawatir.
Gambaran Penddidikan Orang Tua (Ibu) Remaja Putri di MA An-Nur Kota
Cirebon Tahun2016. Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa sebagian
besar pendidikan orang tua (ibu) adalah SMP sebanyak 20 orang (40,0 %).
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Menurut KBBI (2006) pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan
tingkah laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan
manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Notoatmodjo (2010)
ketidaktahuan dapat disebabkan karena pendidikan yang rendah, seseorang
dengan tingkat pendidikan yang terlalu rendah akan sulit menerima pesan,
mencerna pesan dan informasi yang disampaikan terutama mengenai
dismenorhoe. Sedangkan orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih
tinggi, umumnya terbuka menerima perubahan atau hal-hal baru guna
pemeliharaan kesehatannya.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Paramita pada tahun 2008 pada karya ilmiahnya yang berjudul “Hubungan
Pendidikan Orang Tua dengan Pengetahuan tentang Dismenorea dengan
Penanganannya pada Siswi MA Cigugur Kuningan”. Dari 30 responden dapat
dilihat bahwa sebagian besar pendidikan orang tua (ibu) adalah SMP sebanyak
18 orang (60,0%).
Peneliti berasumsi pendidikan ibu sebagian besar berpendidikan rendah.
Pendidikan didominasi oleh SMP tersebut dikarenakan sudah berjalannya
program pemerintah wajib belajar 9 tahun. Hal tersebut dikarenakan masih ada
anggapan bahwa seorang perempuan tidak perlu
mendapatkan pendidikan yang tinggi karena akhirnya hanya akan
menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak. Tingkat pendidikan ibu
bisa dipengaruhi oleh pekerjaan dan social ekonomi. Jika di tempat kerja
mengharuskan ibu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi maka ibu
mau tidak mau harus melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
Namun sebaliknya jika ibu hanya sebagai ibu rumah tangga apalagi jika
suaminya menganjurkan untuk tidak bekerja maka ibu akan focus hanya
dirumah dan tidak melanjutkan pendidikannya kenjang yang lebih tinggi. Begitu
juga dengan tingkat social ekonomi ibu. Jika pendapatan ibu cukup atau kurang
maka penghasilannya pun hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangganya
saja.
Hubungan antara Pendidikan Orang Tua (Ibu) dengan Pengetahuan
Remaja Putri Tentang Dismenorea dan Penanganannya di MA An-Nur Kota
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Cirebon tahun 2016 Sesuai hasil uji statistik chi square diperoleh X² hitung
sebesar 16,852 dan X² tabel dengan taraf kesalahan 5 % sebesar 12,592,
sehingga X² hitung > X² tabel, selain itu diperoleh nilai α sebesar 0,010
dibandingkan dengan 0,05, sehingga α < 0,05, yang berarti terdapat hubungan
antara pendidikan orang tua (ibu) dengan pengetahuan remaja putri tentang
dismenorea dan penanganannya. Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa “ada
hubungan antara pendidikan orang tua dengan pengetahuan remaja putri
tentang dismenorea dan penanganannya” terbukti kebenarannya. Hasil analisis
dengan menggunakan uji Chi-square secara lengkap dapat dilihat dalam
lampiran.
Menurut Amirudin (2007) rendahnya pendidikan akan berdampak pada
rendahnya pengetahuan ibu yang berpengaruh pada keputusan ibu untuk
mendapatakan pelayanan kesehatan, makin rendah pengetahuan ibu, makin
sedikit pengetahuannya untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Paramita pada tahun 2008 pada karya ilmiahnya yang berjudul “Hubungan
Pendidikan Orang Tua dengan Pengetahuan tentang Dismenorea dengan
Penanganannya pada Siswi MA Cigugur Kuningan”. Diperoleh nilai α sebesar
0,022 dibandingkan dengan 0,05, sehingga α < 0,05, yang artinya ada
hubungan antara pendidikan orang tua dengan pengetahuan remaja putri
tentang dismenorea dan penanganannya.
Dari hasil diatas peneliti berasumsi pendidikan orang tua (ibu)
mempunyai pengaruh terhadap pengetahuan remaja putri tentang dismenorea.
Semakin tinggi pendidikan orang tuanya (ibu) makin tinggi pula tingkat
pengetahuan remaja putri tentang dismenorea dan penanganannya. Hal ini
disebabkan karena makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka makin
mudah menerima informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang
dimiliki. Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan
sikap seseorang terhadap nilai-nilai baru yang diperkenalkan. Adapun pada
pendidikan orang tua dengan penddikan SMP ataupun SMA dengan
pengetahuan baik, peneliti berasumsi ibu sudah berpengalaman, dewasa dan
selalu mencari informasi dari berbagai media.
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Peneliti berasumsi seorang ibu memiliki hubungan yang sangat erat
dengan anak perempuan. Hubungan antara orang tua (ibu) dengan anaknya
ibarat sahabat bisa diajak ngobrol tentang pengalaman pribadi atau
pengalaman ibu dengan kata lain sebagai tempat curahan hati remaja putri
terutama tentang dismenorea dan penanganannya. Seperti saudara adik kakak
karena anak perempuan memiliki keinginan untuk “mirip” dengan ibu meskipun
mereka berbeda usia.Anak perempuan biasanya lebih mendengarkan nasihat
ibu dibandingkan dengan ayah.

E.
1.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di MA An-Nur Jl.

Pangeran Drajat Kp. Karang Anyar Jagasatru Pekalipan Kota Cirebon tentang
hubungan antara pendidikan orang tua (ibu) dengan pengetahuan remaja putri
tentang dismenorea dan penanganannya yang dilakukan pada tanggal 1-15
Januari 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Sebagian besar pengetahuan remaja putri tentang dismenorea dan
penanganannya adalah cukup
2. Sebagian besar pendidikan orang tua (ibu) adalah SMP
3. Terdapat hubungan antara pendidikan orang tua dengan
pengetahuan remaja putri tentang dismenorea dan penanganannya

2.

Saran
1. Bagi Institusi dan Petugas Kesehatan
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan
konseling untuk meningkatkan pengetahuan tentang dismenorea
dan bagaimana pencegahan dan penanganannya kepada para
remaja supaya mereka lebih mengerti apa itu dismenorea.
2. Bagi Pendidikan
Melakukan kerjasama dengan institusi kesehatan untuk memberikan
penyuluhan tentang kesehatan reproduksi kepada siswi.
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3. Bagi Peneliti Lain
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan memperluas
wawasan mengenai menstruasi, khususnya pengetahuan tentang
dismenore dan bagaimana cara penanganannya sampel dapat
dijadikan

referensi

bagi

peneliti

berikutnya

dan

diharapkan

menggunakan metode yang berbeda dengan sampel yang lebih
banyak sehingga hasil penelitian akan lebih baik.
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GAMBARAN PENGETAHUAN IBU NIFAS TENTANG TANDA BAHAYA
NIFAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK IBU
DI BPM HJ. MAHMUDAH, S.S.T KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016
Nurhasanah1, Nunung Nurjanah2, Juju Juweriah3
123Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon
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ABSTRAK
Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012,
rata- rata Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat mencapai 359 per 100.000
Kelahiran Hidup (KH). Rata-rata kematian ini jauh melonjak dibanding hasil
SDKI 2007 yang mencapai 228 per 100.000 KH. Faktor pertama penyebab
kematian ibu adalah perdarahan, infeksi atau sepsis, toksemia, penyebab dari
kematian ibu, infeksi merupakan penyebb kematian terbanyak nomor dua
setelah perdarahan sehingga sangat tepat jika para tenaga kesehatan
memberikan perhatian yang tinggi pada masa ini. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu nifas tentang tanda bahaya nifas
berdasarkan karakteristik di BPM Hj. Mahmudah, S.ST Kabupaten Majalengka
Tahun 2016.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan cross
sectional, pengambilan data menggunakan total sampling. Responden yang
diteliti adalah ibu nifas yang bersalin di BPM Hj. Mahmudah, S.ST Kabupaten
Majalengka pada tanggal 1 Januari – 20 Januari 2016 yang diperoleh 20
responden. Pengolahan dan analisa data menggunakan rumus distribusi
frekuensi dan presentase.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dari 20 responden terdapat ibu
nifas berpendidikan terakhir SD yaitu sebanyak 8 responden (40%), berparitas
primipara dan multipara masing-masing sebanyak 10 responden (50%), berusia
20-35 tahun sebanyak 14 responden (70%), dan memiliki tingkat pngetahuan
cukup sebanyak 10 responden (50%). Sedangkan dari hasil pengetahuan ibu
berdasarkan pendidikan didapat ibu nifas yang memiliki tingkat pengetahuan
baik yaitu yang berpendidikan SMA sebanyak 5 responden (25%), berdasarkan
paritas didapat ibu nifas yang berparitas multipara yang memiliki pengetahuan
baik sebanyak 7 responden (35%), dan berdasarkan usia didapat ibu nifas yang
berusia 20-35 tahun yang memiliki pengetahuan baik yaitu sebanyak 8
responden (40%).
Dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa sebagian besar
ibu nifas sudah berpengetahuan cukup mengenai tanda bahaya
nifas.Diharapkan Bidan desa ataupun Bidan Praktek Mandiri dapat memberikan
KIE yang baik dan benar mengenai tanda bahaya nifas kepada ibu nifas dan
pada saat persalinan segera setelah melahirkan agar dapat menurunkan Angka
Kematian Ibu (AKI).
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Kata Kunci
Daftar Bacaan
A.
1.

: Pengetahuan, karakteristik(pendidikan,paritas,usia),
tanda bahaya nifas
: 9 (2003-2010)

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012,

rata-rata Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat mencapai 359 per 100.000
Kelahiran Hidup (KH). Rata-rata kematianin jauh melonjak dibanding hasil
SDKI 2007 yang mencapai 228 per 100.000 KH. Dalam hal ini, faktor lonjakan
kematian ibu tentu sangat memalukan pemerintah yang sebelumnya bertekad
akan menurunkan AKI hingga 102 per 100.000 KH pada tahun 2015 sesuai
dengan target Millenium Development Goall’s (MDG’s) Berdasarkan data dari
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 sebanyak 794 orang
dari 685.274 orang meninggal dunia baik saat kehamilan, persalinan maupun
nifas. Sementara itu di kabupaten Cirebon pada tahun 2012 terdapat jumlah
kematian ibu sebanyak 65 dari 47.040 KH (Dinkes Kab Cirebon, 2012)
Penyebab kematian ibu disebabkan ada 2 yaitu: (1) Penyebab
Langsung : penyebab langsung kematian ibu merupakan aspek medis
yang harus ditangani oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Kasus-kasus
tersebut antara lain: perdarahan, eklamsia, partus lama, komplikasi aborsi dan
infeksi. Kematian ibu yang terbanyak adalah perdarahan. (2) Penyebab tidak
langsung: penyebab tidak langsung kematian ibu adalah aspek non medis
yang merupakan penyebab yang mendasar antara lain status perempuan
dalam keluarga, keberadaan anak, sosial budaya, pendidikan, sosial ekonomi
dan geografis daerah. Jika ditinjau dari penyebab kematian para ibu,
infeksi

merupakan penyebab kematian terbanyak nomor dua setelah

perdarahan sehingga sangat tepat jika para tenaga kesehatan memberikan
perhatian yang tinggi pada masa ini. Adanya permasalahan pada ibu akan
berimbas juga pada kesejahteraan bayi yang dilahirkan karena bayi tersebut
tidak akan mendapatkan perawatan maksimal dari ibunya. Dengan demikian,
angka morbiditas dan mortalitas bayi pun akan semakin meningkat
(Sulistyawati, 2009).
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Masa nifas atau puerperium merupakan masa dimulai sejak 1 jam
setelah lahirnya plasenta sampai dengan 42 hari (6 minggu) dan proses
involusi, berikut hadist yang menjelaskan tentang masa nifas.
Dari Ummu Salamah r.a berkata: para wanita yang mendapat nifas
dimasa Rasulullah duduk selama empat puluh hari empat puluh malam (HR.
Abu Daud dan At-Tirmizy).
Masa nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi,
plasenta, serta selaput yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ
kandungan seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 minggu
(Saleha, Siti 2008).
Pada wanita atau ibu nifas pengetahuan mengenai tanda bahaya masa
nifas sangat penting dan perlu, oleh karena masih banyak ibu atau wanita yang
sedang hamil ataupada masa nifas belum mengetahui tanda-tanda bahaya
masa nifas, baik yang diakibatkan masuknya kuman ke dalam alat kandungan
seperti eksogen (kuman datang dari luar), autogen (kuman masuk dari tempat
lain

dalam

tubuh)

dan

endogen

(dari

jalan

lahir

sendiri).

(Rustam

Mochtar,1998)
Asuhan pada masa nifas sangat diperlukan dalam periode ini karena
masa nifas merupakan masa kritis untuk ibu dan bayinya. Asuhan yang
diberikan kepada ibu nifas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik
dan psikologis bagi ibu dan bayi, pencegahan diagnosa dini dan pengobatan
komplikasi pada ibu, merujuk ibu ke asuhan tenaga ahli bilamana perlu,
mendukung dan memperkuat keyakinan ibu serta meyakinkan ibu mampu
melaksanakan perannya.
Berdasarkan Penelitian Fitria Indriyani tahun 2013 dalam penelitian
mengenai gambaran pengetahuan ibu nifas tentang tanda bahaya nifas
berdasarkan karakteristik ibu di UPTD Puskesmas Pancalan Kabupaten
Kuningan

tahun

2013,

didapatkan

hasil

penelitian

bahwa

mayoritas

pengetahuan ibu nifas tentang tanda bahaya pada masa nifas dengan kategori
cukup. Berdasarkan umur mayoritas pengetahuan ibu tentang tanda bahaya
nifas dengan kategori baik terdapat pada umur <20 tahun, berdasarkan Paritas
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dengan kategori baik terdapat pada paritas grandemultipara (≥4), berdasarkan
pendidikan dengan kategori baik pada pendidikan SMP.
Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan cara
wawancara pada tanggal 22 Desember 2015 di BPM Hj. M, S.ST. Didapatkan
4orang (40%) yang mengetahui tanda bahaya nifas dan 6 orang (60%) yang
tidak mengetahui tanda bahaya nifas dari 10 responden. Dari hasil uraian di
atas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran
pengetahuan ibu

nifas tentang tanda bahaya nifas berdasarkan karakteristik

ibu di BPM. Hj. Mahmudah, S.ST tahun 2016”

2.

Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan identifikasi

masalah sebagai berikut.Bagaimanakah gambaran pengetahuan ibu nifas
terhadap tanda bahaya nifas berdasarkan karakteristik ibu di BPM Hj.
Mahmudah, S.ST tahun 2016?”

3.

Tujuan Penelitian
a. Tujuan Umum
Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu nifas terhadap
tanda bahaya nifas berdasarkan karakteristik ibu di BPM Hj. Mahmudah,
S.ST tahun 2016.
b. Tujuan Khusus
1. Untuk

mengetahui gambaran

pendidikan

ibu

nifasdi

BPMHj. Mahmudah, S.ST tahun 2016
2. Untuk mengetahui gambaran paritas ibu nifastahun di

BPM Hj.

Mahmudah, S.ST 2016
3. Untuk mengetahui gambaran usia ibu nifas di BPM Hj. Mahmudah,
S.ST tahun 2016
4. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu nifas tentang
tanda bahaya nifas di BPM Hj. Mahmudah, S.ST tahun 2016
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5. Untuk

mengetahui

gambaran

pengetahuan

ibu

nifas

tentangtanda bahaya masa nifas berdasarkan pendidikan di BPM Hj.
Mahmudah, S.ST tahun 2016
6. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu nifas tentang
tanda bahaya masa nifas berdasarkan paritas di BPM Hj.
Mahmudah, S.ST tahun 2016
7. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu nifas tentang
tanda bahaya

masa

nifas

berdasarkan

usia

di

BPM

Hj.

Mahmudah, S.ST tahun 2016

B.

METODE PENELITIAN
1. Metode dan Prosedur Penelitian
Metode

penelitian

ini

adalah

deskriptif

dengan

menggunakan

pendekatan cross sectional yaitu variabel independen dan variabel dependen
diukur pada saat yang sama, yang tujuannya untuk mengetahui gambaran
pengetahuan ibu nifas tentang tanda bahaya pada masa nifas.
2. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu nifas yang bersalin di
BPM. Hj. Mahmudah, S.ST. Sejak tanggal 14 Desember 2015 – 23 Januari
2016 yaitu sebanyak 20 responden. Teknik pengambilan sampel adalah total
sampling.

C.

HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 1 – 20

Januari 2016 mengenai “Gambaran pengetahuan ibu nifas tentang tanda
bahaya nifas berdasarkan karakteristik ibu di BPM. Hj. Mahmudah, S.ST
tahun 2016”, diperoleh data ibu nifas di BPM Hj. Mahmudah S.ST sebanyak
20 responden

144

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Pendidikan Ibu Nifas
Pendidikan
SD
SMP
SMA
PT
Jumlah

Frekuensi
8
5
7
0
20

(%)
40
25
35
0
100

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan sebagian besar ibu nifas adalah
berpendidikan SD sebanyak 8 orang (40%).

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Paritas IbuNifas
Paritas
Primipara
Multipara
Grandemultipara
Jumlah

Frekuensi
10
10
0
20

(%)
50
50
0
100

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan mayoritas paritas ibu nifas adalah
primipara dan multipara masing – masing 10 orang (50%).

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Usia Ibu Nifas
Usia
<20 tahun
20-35 tahun
>35 tahun
Jumlah

Frekuensi
5
14
1
20

(%)
25
70
5
100

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan Usia ibu nifas mayoritas berusia 2035 tahun yaitu sebanyak 14 orang (70%).

Tabel 4 Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas
Tingkat Pengetahuan
Baik
Cukup
Kurang
Jumlah

Frekuensi
8
10
2
20

(%)
40
50
10
100

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan mayoritas ibu nifas memiliki
pengetahuan cukup yaitu sebanyak 10 orang (50%).
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Tabel 5 Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Tanda Bahaya Nifas
Berdasarkan Pendidikan
Pengetahuan

Baik

Cukup

Kurang

Jumlah

F

(%)

F

(%)

F

(%)

F

(%)

0

0

6

30

2

10

8

40

3

15

2

10

0

0

5

25

5

25

2

10

0

0

7

35

0

0

0

0

0

0

0

0

8

40

10

50

2

10

20

100

Pendidikan
SD
SMP
SMA
PT

Jumlah

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa berdasarkan pendidikan,
dari 8 responden yang berpendidikan SD memiliki tingkat pengetahuan baik
sebanyak 0 responden (0%), dari 5 responden yang berpendidikan SMP
memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 3 responden (15%), dan dari 7
responden ibu nifas yang memiliki tingkat pengetahuan baik yaitu yang
berpendidikan SMA sebanyak 5 responden (25%).

Tabel 6 Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Tanda Bahaya Nifas
Berdasarkan Paritas
Pengetahuan

Paritas

Baik

Cukup

Kurang

Jumlah

F

(%)

F

(%)

F

(%)

F

(%)

1

5

7

35

2

10

10

50

7

35

3

15

0

0

10

50

0

0

0

0

0

0

0

0

8

40

10

50

2

10

20

100

Primipara
Multipara
Grandemultipara
Jumlah
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Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa berdasarkan paritas, dari 10
responden ibu nifas yang memiliki tingkat pengetahuan baik dengan paritas
Primipara sebanyak
memiliki

1

responden

(5%),

dari

10

responden

yang

tingkat pengetahuan baik dengan paritas multipara sebanyak 7

responden (35%).

Tabel 7 Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Tanda Bahaya Nifas
Berdasarkan Usia
Pengetahuan

Baik

Cukup

Kurang

Jumlah

Usia
F

(%)

F

(%)

F

(%)

F

(%)

0

0

3

15

2

10

5

25

8

40

6

30

0

0

14

70

0

0

1

5

0

0

1

5

8

40

10

50

2

10

20

100

<20 tahun
20-35
>35 tahun
Jumlah

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan usia, 3
ibu nifas yang berusia < 20 tahun memiliki tingkat pengetahuan cukup (15%),
dari 14 responden ibu nifas memiliki tingkat pengetahuan baik yaitu dengan
usia 20-35 tahun sebanyak 8 responden (40%), dan ibu nifas dengan usia
lebih dari 35 tahun memiliki tingkat pengetahuan cukup sebanyak 1 responden
(5%).

D.
1.

PEMBAHASAN
Gambaran Pendidikan Ibu Nifas Tentang Tanda Bahaya Nifas di
BPM Hj. Mahmudah, S.ST tahun 2016
Dari hasil penelitian yang tersaji pada tabel 1 dapat dilihat bahwa

frekuensi ibu nifas berdasarkan pendidikan terakhir adalah mayoritas Sekolah
Dasar (SD) sebanyak 8 orang dengan presentase 40%, SMP sebanyak 5
orang dengan
35%.

presentase

25%,

SMA

7

orang

dengan

presentase

Dari penguraian tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas pendidikan

terakhir responden adalah Sekolah Dasar.
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Menurut pendapat peneliti sendiri kurangnya tingkat pendidikan
responden kemungkinan dapat disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat
itu sendiri dan faktor sosial budaya setempat.

2.

Gambaran Paritas Ibu Nifas Tentang Tanda Bahaya Nifas di BPM
Hj. Mahmudah, S.ST tahun 2016
Berdasarkan hasil penelitian yang tersaji pada tabel 2 dapat dilihat

bahwa frekuensi ibu nifas berdasarkan paritas yaitu primipara sebanyak 10
orang (50%), multipara sebanyak 10 orang (50%). Dari 20 ibu nifas yang
dijadikan responden mayoritas berparitas primipara dan multipara. Menurut
pendapat peneliti sendiri hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran ibu nifas
tentang penggunaan alat kontrasepsi (KB), sehingg ibu nifas dapat mengatur
jumlah anak dan jarak kehamilan.

3.

Gambaran Usia Ibu Nifas Tentang Tanda Bahaya Nifas di BPM
Hj. Mahmudah, S.ST tahun 2016
Berdasarkan hasil penelitian yang tersaji pada tabel 3 dapat diketahui

frekuensi ibu nifas terbanyak ialah pada usia 20-35 tahun yaitu sebanyak 14
orang dengan preeentase 70%, usia lebih dari 35 tahun sebanyak 1 orang
dengan presentase 5%, usia kurang dari 20 tahun sebanyak 5 orang dengan
presentase 25%. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa mayoritas usia ibu
nifas yang dijadikan responden adalah usia 20-35 tahun, dimana pada usia
tersebut adalah usia reproduksi yang sehat karena fungsi alat-alat reproduksi
telah matang dan dilihat dari aspek psikologisnya pula telah siap untuk proses
kehamilan, karena responden telah mengetahui tentang usia reproduksi yang
sehat.
Peneliti berpendapat bahwa responden sudah mengetahui tentang usia
reproduktif yang sehat, sehingga banyak responden yang berusia 20-35 tahun,
hal ini didukung oleh konseling bidan yang mengatakan bahwa usia reproduksi
yang sehat adalah 20-35 tahun.
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4.

Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Tanda Bahaya Nifas di
BPM Hj. Mahmudah, S.ST tahun 2016
Dari hasil penelitian yang tersaji pada tabel 4 dapat disimpulkan bahwa

dari 20 ibu nifas mayoritas memiliki tingkat pengetahuan cukup sebanyak 10
orang dengan presentase 50%, tingkat pengetahuan kurang sebanyak 2
dengan presentase 10%, dan tingkat pengetahuan baik sebanyak 8 orang
dengan presentase 40%. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa
mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan cukup mengenai tanda
bahaya nifas, menurut pendapat peneliti sendiri kemungkinan hal tersebut
terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya tingkat
pendidikan ibu nifas.

5.

Gambaran

Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Tanda Bahaya Nifas

Berdasarkan Pendidikan Ibu Nifas di BPM Hj. Mahmudah Tahun
2016
Berdasarkan hasil penelitian yang tersaji pada tabel 5 dapat
diketahui bahwa mayoritas ibu nifas yang menjadi responden berpendidikan
terakhir Sekolah Dasar yaitu sebanyak 8 responden dari 20 responden dan
mayoritas memiliki tingkat pengetahuan cukup sebanyak 30% atau 6
responden, responden yang berpendidikan terakhir SMP mayoritas memiliki
tingkat

pengetahuan

baik

sebanyak

3

responden

atau

15%,

yang

berpendidikan terakhir SMA mayoritas memiliki tingkat pengetahuan baik
sebanyak 5 responden atau
25%. Dari hasil pembahasan ini dapat dilihat bahwa semakin tinggi
tingkat

pendidikan

seseorang

maka

semakin

baik

pula

tingkat

pengetahuannya. Sama halnya dengan penelitian yang telah dilakukan
didaerah Sindang Laut oleh Vina Puspaningrum dengan judul penelitian yang
sama diperoleh
hasil ibu nifas yang memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung
memiliki tingkat pengetahuan yang baik.
Menurut pendapat peneliti sendiri tingkat pendidikan seseorang
mempengaruhi tingkat pengetahuan, karena semakin tinggi pendidikan
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seseorang

semakin

banyak

ilmu

yang

dia

peroleh

serta

dapat

memahami sesuatu dengan lebih mudah, tidak hanya itu semakin tinggi
pendidikan semakin besar pula rasa keingintahuannya sehingga akan terus
mencari dan menggali informasi dari narasumber ataupun media informatika.

6.

Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Tanda Bahaya Nifas
Berdasarkan Paritas Ibu Nifas di BPM Hj. Mahmudah Tahun 2016
Dari hasil penelitian yang tersaji pada tabel 7 didapatkan informasi

bahwa dari 10 responden mayoritas ibu nifas primipara memiliki tingkat
pengetahuan cukup sebanyak 7 responden atau 35%, dari 10 responden ibu
nifas dengan multipara memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 7 orang
atau 35%. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin
banyak paritas ibu nifas tidak menjamin tingkat pengetahuan ibu nifas menurun
atau kurang.
Paritas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan
karena pengetahuan diperoleh

baik dari pengalaman

pribadi ataupun

pengalaman orang lain (Winsor,2008:318).
Disini peneliti mengungkapkan perbedaan antara teori dengan hasil
penelitian, hal ini disebabkan karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi
pendidikan dan lingkungan. Karena diliht dari hasil penelitian bahwa ibu
nifas yang multipara memiliki tingkat pengetahuan cukup.

7.

Gambaran

Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Tanda Bahaya Nifas

Berdasarkan Usia Ibu Nifas di BPM Hj. Mahmudah
Gambaran pengetahuan ibu nifas tentang tanda bahaya masa nifas
berdasarkan usia di BPM Hj. Mahmudah mayoritas ibu nifas yang berusia 2035 tahun memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 8 orang atau
40%, responden yang berusia kurang dari 20 tahun mayoritas memiliki tingkat
pengetahuan cukup yaitu sebanyak 3 orang atau 15% , sedangkan ibu nifas
yang berusia lebih dari 35 tahun memiliki tingkat pengetahuan cukup sebanyak
1 orang atau 5% dari 1 responden. Dapat disimpulkan bahwa semakin
bertambahnya usia tidak menjamin tingkat pengetahuan akan semakin baik.
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Menurut Singgih dalam Hendra AW, 2008, semakin tua umur seseorang
maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi
pada umur tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak
ecepat seperti ketika berumur belasan tahun.
Peneliti berpendapat dengan bertambahnya usia seseorang bukan
berarti semakin banyak pula pengetahuannya, karena pengetahuan seseorang
dapat bertambah jga karena didukung dari pengalaman, pendidikan dan
informasi yang diperoleh. Jadi tidak menutup kemungkinan yang muda lebih
banyak tahu tentang tanda bahaya nifas karena dia cenderung memiliki tingkat
pendidikan yang tinggi dan rasa keingintahuannya besar sehingga mencari
sumber-sumber informasi yang dipercaya seperti buku maupun media
elektronik lainnya.

E.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 1

Januari sampai dengan 20 Januari 2016 di BPM Hj. Mahmudah Kabupaten
Majalengka tentang gambaran pengetahuan ibu nifas tentang tanda bahaya
nifas berdasarkan karakteristik ibu dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Mayoritas pendidikan ibu nifas berpendidikan terakhir SD
2. Mayoritas paritas ibu nifas adalah multipara
3. Mayoritas usia ibu nifas adalah berusia berkisar 20 sampai 35
4. tahun
5. Mayoritas pengetahuan ibu nifas tentang tanda bahaya nifas
memiliki tingkat pengetahuan cukup
6. 5. Pengetahuan

ibu

nifas

tentang

tanda

bahaya

nifas

berdasarkan pendidikan sebagian besar berpendidikan terakhir SD
mayoritas berpengetahuan cukup
7. Pengetahuan ibu nifas tentang tanda bahaya nifas berdasarkan
paritas sebagian besar multipara mayoritas berpengetahuan baik
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8. Pengetahuan ibu nifas tentang tanda bahaya nifas berdasarkan usia
sebagian

besar

berusia

20

sampai

35

tahun

mayoritas

berpengetahuan baik
2. Saran
a. Bagi Bidan
Perlu peningkatan kualitas tentang kesehatan (Bidan) dalam
memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu nifas terutama
tentang tanda bahaya pada ibu nifas yaitu memberikan konseling
langsung setelah pemeriksaan ibu nifas.
b. Bagi Peneliti Lain
Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk
peneliti lain dan diharapkan dapat dikembangkan lagi dengan
metode dan sampel yang lebih banyak lagi dan dengan metode
yang berbeda sehingga penelitian tentang pengetahuan ibu nifas
tentang tanda bahaya nifas lebih bervariasi.

F.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, Yetti, (2010), Asuhan Kebidnan Masa Nifas, Pustaka Rihama:
Yogyakarta
Arikunto, Suharsini, (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Rineka Cipta:Jakarta
Bahiyatun, (2009), Asuhan Kebidanan Nifas Normal, EGC:
Jakarta
Indriyani,

Fitria,

(2013).

Proposal

Gambaran

pengetahuan

ibu

nifas

tentang tanda bahaya nifas berdasarkan karakteristik ibu di UPTD
Puskesmas Pancalang Kabupaten Kuningan
Manuaba, (1998). Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga
Berencana
Maternal dan Neonatal, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo: Jakarta

152

Mochtar, Rustam, (1998). Sinopsis Obstetri, EGC:
Jakarta
Notoatmodjo, S, (2003). Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip-prinsip Dasar,
Rineka Cipta: Jakarta
Notoatmodjo, S, (2005). Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip-prinsip Dasar,
Rineka Cipta: Jakarta
Saifudin, Abdul Bari dkk, (2002). Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan
Saleha, Sitti, (2009), Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas, Salemba
Medika: Jakarta
Untuk Pendidikan Bidan, Pengurus Ikatan Bidan Indonesia: Jakarta
Varney, Helen, (2008). Buku ajar Asuhan Kebidanan Edisi 4, Volume 2.
ECG:Jakarta

153

154

