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penutup dan kemudian dilanjutkan dengan call for paper. 

 

Buku prosiding ini memuat sejumlah naskah full paper dari 32 artikel terpilih yang merupakan hasil 
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Budaya Patient Safety: Persepsi Perawat Terkait Komunikasi Efektif di 

Ruang Bangsal RSUD Ulin Banjarmasin 
Jajar Martono1, Endang Pertiwiwati2 

1,2 Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, 

Jl. A. Yani KM. 36 Banjarbaru, 70714. 
1Alamat Email: Jajarmartono31@gmail.com; 2Alamat Email: een_effendi@yahoo.co.id  

 

Abstrak 

 

Latar Belakang – Komunikasi efektif adalah komponen penting dalam proses pelayanan 

keperawatan yang ada diruang perawatan. Interaksi yang terjadi secara terus menerus, baik 

antara perawat dengan perawat, perawat dengan pasien dan perawat dengan tenaga kesehatan 

lainnya. Komunikasi yang sesuai dan optimal bisa mewujudkan penerapan budaya patient 

safety diruangan juga menjadi optimal sehingga pelayanan bermutu dan berkualitas terjaga. 

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi perawat diruang bangsal RSUD 

Ulin Banjarmasin terkait komunikasi efektif sebagai bagian dari budaya patient safety. Metode 

Penelitian – Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif non-eksperimental 

dengan pengambilan data total sampling berupa kuesioner terhadap semua perawat yang ada 

diruang bangsal RSUD Ulin Banjarmasin sejumlah 85 responden. Hasil – Beberapa 

karakteristik responden mempengaruhi komunikasi sebagai aspek penting dalam penerapan 

budaya patient safety kecuali jenis kelamin (n=85). Komunikasi merupakan hal yang penting 

dalam proses pelayanan diruangan, selain sebagai media penyebaran informasi (N min=170), 

bisa juga sebagai media evaluasi untuk peningkatan pelayanan. Kesimpulan – Persepsi 

perawat terkait komunikasi sebagai bagian dari budaya patient safety sangat penting untuk 

meningkatkan kinerja dalam pemberian pelayanan keperawatan 

Kata-kata kunci: komunikasi efektif, patient safety, perawat 

 

Background - Effective communication is an important component in the process of nursing 

services that exist in the treatment room. Interactions that occur continuously, both between 

nurses and nurses, nurses and patients and nurses with other health workers. Appropriate and 

optimal communication can realize the application of culture in room patient safety is also 

optimal and quality services are maintained. Objective - This study aims to determine the 

perception of nurses in the ward of Ulin Banjarmasin Hospital related to effective 

communication as part of the culture of patient safety. Method - This research is a quantitative 

non-experimental descriptive study with total sampling data collection in the form of a 

questionnaire for all nurses in the ward ward of Ulin Banjarmasin Public Hospital, amounting 

to 85 respondents. Results - Some respondents' characteristics affecting communication as an 

important aspect in the application of a patient safety culture except gender (n = 85). 

Communication is important in the service process in the room, besides as a medium for 

disseminating information (N min = 170), it can also be an evaluation medium for improving 

services. Conclusion - The perception of nurses regarding communication as part of the 

culture of patient safety is very important to improve performance in the provision of nursing 

services. 

mailto:Jajarmartono31@gmail.com
mailto:een_effendi@yahoo.co.id
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PENDAHULUAN 

 

Rumah sakit sebagai pusat layanan 

kesehatan utama masyarakat terus mengalami 

perubahan yang cukup signifikan, baik dari 

fasilitas maupun sistem ketenagaan dalam 

pelayanan. Terkait ketenagaan dalam 

pelayanan kesehatan, tuntutan masyarakat 

akan profesionalitas kerja yang dikenal juga 

oleh masyarakat sebagai quality of care dan di 

atur dalam regulasi patient safety (1).  

Kualitas pelayanan dan patient safety 

merupakan tolak ukur dari pelayanan rumah 

sakit. Kualitas pelayanan di rumah sakit 

memiliki relasi yang kuat dengan kualitas 

keperawatan karena interaksi yang mendalam 

dan waktu yang cukup lama antara perawat dan 

pasien dalam proses keperawatan. Selain itu, 

kuantitas tenaga keperawatan juga merupakan 

sumber daya manusia terbanyak yang ada di 

rumah sakit yang bisa berimplikasi pada salah 

satu indikator baik atau buruknya suatu 

kualitas pelayanan (1). 

Dalam proses pelayanan keperawatan 

yang ditunjang dengan pemahaman patient 

safety sebagai pedoman budaya kerja 

keperawatan diruangan oleh tenaga 

keperawatan adalah komunikasi efektif. 

Komunikasi terkait informasi proses 

pelayanan keperawatan terutama hal yang 

terkait dengan pasien. Baik komunikasi 

intraprofesi ataupun antar profesi kesehatan 

merupakan hal yang mendasar dalam 

perawatan pasien di rumah sakit (1,2). 

Kesalahan dalam komunikasi bisa 

menyebabkan berbagai kejadian yang 

merugikan pasien dan pihak rumah sakit 

sebagai pemberi layanan kesehatan, sehingga 

kredibilitas layanan rumah sakit menjadi 

diragukan oleh masyarakat. Berdasarkan data 

yang dipaparkan Joint Commission on 

Accreditation of Health Care (JCAHO) pada 

tahun 2007 hampir 65% terjadi Kejadian Tidak 

Diharapkan (KTD) dari 2.840 kejadian dan 

74% Menyebabkan kematian akibat kesalahan 

komunikasi dalam proses pelayanan dirumah 

sakit (2). 

Laporan Institute of Medicine, USA 

(AHRQ, 2013), rata-rata pasien mati akibat 

medical error di USA 44.000-98.000/tahun. 

WHO (2004) menemukan kasus KTD dengan 

rentang 3,2-16,6% pada rumah sakit di 

berbagai negara, yaitu Amerika, Inggris, 

Australia, dan Denmark. Sedangkan laporan 

insiden keselamatan pasien dari KKP-RS 

mengenai KTD di Indonesia (2010), 

menemukan bahwa terjadi peningkatan kasus 

KTD dari 46,2% pada tahun 2007 menjadi 

63%. Dampak dari peningkatan angka KTD 

tersebut diantaranya memperpanjang masa 

rawat, meningkatkan cidera, kematian, 

perilaku saling menyalahkan, konflik antara 

petugas dan pasien, tuntutan dan proses 

hukum, blow up media massa, dapat 

menurunkan citra dari sebuah rumah sakit, 

serta dapat mengindikasikan bahwa mutu 

pelayanan di rumah sakit masih kurang baik 

(3). 

Perawat sebagai SDM yang berinteraksi 

langsung kepada pasien maupun pihak medis 

harus memiliki pemahaman yang optimal 

terkait komponen patient safety terutama 

komunikasi efektif untuk meminimalkan 

kesalahan yang bisa mengakibatkan 

terganggunya proses pelayanan dan 

keselamatan pasien. Maka dari itu peneliti 

melakukan penelitian terkait persepsi perawat 

pelaksana terkait komunikasi efektif sebagai 

bagian dari komponen patient safety di RSUD 

Ulin Banjarmasin sebagai rumah sakit rujukan 

utama di Kalimantan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Ruang 

Bangsal RSUD Ulin Banjarmasin dengan 

responden 85 orang perawat yang bekerja di 

Ruang perawatan. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik total 

sampling.  

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah non-eksperimental pendekatan data 

kuantitatif, melalui analisis deskriptif 

kuantitatif pada komponen variabel. 

Pengumpulan data yang dilaksanakan dengan 

kuesioner sebagai data primer dan dianalisis 

dengan program komputer. 
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HASIL  

Karakteristik Responden 

 

Gambar 1. Distribusi jenis kelamin responden 

dalam penelitian di ruang bangsal 

RSUD Ulin Banjarmasin (n=85). 

 
 

Gambar 2. Distribusi tingkat pendidikan 

responden mengacu pada UU 

No.38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan. 

 
 

Gambar 3.  Distribusi responden berdasarkan 

pelatihan yang pernah diikuti baik 

internal maupun eksternal rumah 

sakit tentang patient safety. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Distribusi responden berdasarkan 

lama kerja pada ruang perawatan 

di bangsal RSUD Ulin 

Banjarmasin (n=85). 

 
 

Berdasarkan analisis usia responden 

pada penelitian berkisar antara 22-45 tahun 

dan rata-rata usia responden adalah 29 tahun. 

 

Penerapan Budaya Patient Safety 

 

Pada komponen penerapan budaya 

patient safety berupa komunikasi yang 

diarahkan lebih spesifik pada komunikasi 

terbuka intraprofesi perawat dan antar profesi 

kesehatan lainnya terbagi menjadi 9 komponen 

pernyataan dengan hasil ukur maksimal 36 dan 

minimum 9 skala interval (3).  

Tabel 1. Hasil analisis univariat Budaya 

patient safety berupa komunikasi di 

ruang bangsal RSUD Ulin 

Banjarmasin (n=85). 

Komponen 

Variabel 

Mean 

Median 

Minimum 

Maksimum 

Komunikasi 26,49 

27,00 

19-34 

 

Tabel 2. Hasil analisis total 9 komponen 

pernyataan Budaya patient safety 

berupa komunikasi di ruang bangsal 

RSUD Ulin Banjarmasin (n=85). 

Pernyataan Total Nilai 

Pemberian Informasi 170 

Diskusi Antarstaf 220 

Peningkatan Kinerja 280 

Kecemasan 278 

Diskusi Bersama Karu 221 

Pendapat 253 

Penyelesaian Masalah 270 

Kebebasan bertanya 278 

Petanggungjawaban 281 

 

 

 

Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan

Tingkat Pendidikan

Profesi Vokasi

Pelatihan

Pernah Belum Pernah

Masa Kerja

>6 Bulan <6 Bulan
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Komunikasi Efektif Ruangan dan 

Kepemimpinan 

 

Komunikasi antar perawat dan pimpinan 

seperti kepala ruangan bisa menjadi aspek 

pendukung sehingga proses pelayanan bisa 

optimal. Komunikasi pada instrumen terbagi 

menjadi 5 pernyataan yang memicu pada 

kepala ruangan sebagai manajer ruangan. 

Penilaian dilakukan dari sudut pandang 

perawat sebagai komponen pelaksana dari 

kebijakan pelayanan yang ada diruangan 

ataupun rumah sakit (4). 

Tabel 3. Hasil analisis univariat Komunikasi 

efektif yang ada diruangan bangsal 

RSUD Ulin Banjarmasin (n=85) 

Komponen 

Variabel 

Mean 

Median 

Minimum 

Maksimum 

Komunikasi 13,83 

15,00 

11-16 

 

Tabel 4. Hasil analisis nilai total dari 5 

komponen pernyataan komunikasi 

efektif ruangan di ruang bangsal 

RSUD Ulin Banjarmasin (n=85). 

 

Pernyataan Total Nilai 

Mudah dimengerti 262 

Umpan balik 255 

Menghargai 214 

Curiga 191 

Pendengar aktif 255 

 

PEMBAHASAN 

Persepsi Perawat Pelaksana 

 

Berdasarkan analisis data yang 

dilakukan peneliti, usia perawat yang ada 

diruang perawatan bangsal RSUD Ulin 

Banjarmasin berada pada rentang 22-45 tahun, 

termasuk kategori usia produktif dalam 

pekerjaan karena pada fase dewasa muda 

(4,5,6). 

Secara biologis, pada fase dewasa muda 

individu cenderung mengalami perkembangan 

dan pertumbuhan pada fase puncak, dengan 

penggolongan karier pekerjaan semakin jelas 

dan terarah. Usia juga mempengaruhi 

produktivitas, kinerja, tingkat kehadiran dan 

kepuasan dalam bekerja sehingga bisa 

mempengaruhi persepsi terkait budaya patient 

safety dalam proses keperawatan diruang 

perawatan (4). 

Diantara semua karakteristik responden, 

yang tidak memiliki pengaruh terkait persepsi 

perawat adalah jenis kelamin karena baik laki-

laki ataupun perempuan memiliki peran yang 

sama dan setara dalam organisasi terutama 

pelayanan, pengaturan, pengawasan kinerja, 

penyampaian informasi dan berbagai 

komponen yang terkait dengan budaya patient 

safety (4). 

Analisis terkait 9 komponen pernyataan 

penerapan budaya patient safety nilai terendah 

berada pada pernyataan 1 yang menyatakan 

pembagian informasi seadanya kepada 

unit/tim lain terkait patient safety dengan total 

nilai 170. Pada analisis nilai minimun didapat 

nilai 19 dan nilai maksimun yang ada adalah 

34 yang memiliki rerata nilai 26,49 

diinterpretasikan cukup baik. Hal ini sesuai 

dengan prinsif komunikasi itu sendiri agar 

menyampaikan berbagai informasi yang 

lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan untuk 

peningkatan pelayanan keperawatan di ruang 

perawatan.  

Komunikasi adalah gambaran terkait 

keadaan ruangan yang disampaikan oleh 

perawat baik penyampaian secara verbal, 

tertulis, maupun lisan. Komunikasi tidak dapat 

terjadi tanpa interaksi dengan orang lain, hal 

ini menjadikannya penting agar bisa 

berlangsung secara positif dan terampil. 

Keterampilan komunikasi dapat berupa 

pendnegar aktif, saluran informasi, asertif, 

memberikan umpan balik, dan menyatakan 

komunikasi sebagai visi (4,5). 

Pentingnya komunikasi dalam 

penerapan budaya patient safety, hal ini 

didukung pada penelitian Dwi setiowati (2010) 

yang menyatakan terdapat relasi yang positif 

antara komunikasi dan budaya patient safety. 

Hubungan ini menunjukkan optimalnya 

komunikasi yang ada diruang perawatan sudah 

terjalin 2 arah dan berkesesuain sehingga arus 

informasi terkait budaya patient safety menjadi 

optimal dan bisa diakses oleh semua pihak 

yang terkait dengan pelayanan (7).  

Pada analisis komponen komunikasi 

efektif yang ada diruang perawatan bangsal, 

pernyataan 4 yang menyatakan umpan balik 

sebagai upaya perbaikan sistem pelayanan 

yang dilakukan oleh kepala ruangan dan 
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perawat yang ada diruangan dengan total nilai 

191 dan nilai minimum-maksimun yang 

didapat adalah 11-16 dan rerata nilai yang 

didapat 13, 83 menyatakan komunikasi yang 

berjalan diruangan bangsal cukup efektif.. 

Hal ini menunjukkan, komunikasi efektif 

itu bisa juga menjadi aspek evaluasi dan 

pembangunan sistem yang lebih baik. 

Sehingga proses manajerialisasi ruangan oleh 

kepala ruangan terhadap perawat yang ada bisa 

berjalan dengan baik. Karena sering terjadi 

ketimpangan informasi antara pemberi 

informasi dan penerima informasi yang bsia 

menyebabkan kesalahan persepsi yang 

mungkin bisa berimplikasi pada pelayanan 

keperawatan pada ruangan (8).  

 

PENUTUP 

 

Berdasarkan analisis hasil akhir 

penelitian didapat kesimpulan persepsi 

perawat terkait komunikasi dalam komponen 

budaya patient safety penting dan bisa 

mempengaruhi pelayanan keperawatan yang 

ada diruang bangsal. Proses komunikasi bisa 

terjadi sesama perawat ataupun dengan tenaga 

kesehatan lainnya. Karena antara satu dan yang 

lainnya terdapat relasi yang kuat.  

Selain masalah pelayanan, komponen 

manajemen ruangan oleh kepala ruangan juga 

berpengaruh dalam budaya patient safety. 

Agar tidak terjadi ketimpangan antara pemberi 

informasi dan penerima informasi sebagai 

pelaksana arahan layanan keperawatan yang 

ada diruangan. Mengintensifkan komunikasi  

bisa melalui aspek penegakan dan penerapan 

budaya komunikasi yang baik melalui proses 

pelayanan keperawatan seperti adanya 

supervisi keperawatan, timbang terima yang 

sesuai dengan aturan, diskusi refleksi kasus 

yang terjadwal dan ronde keperawatan yang 

optimal. Sehingga perawat dan tenaga 

kesehatan lainnya bisa membudayakan 

komunikasi dalam pembiasaan patient safety 

diruang perawatan. 
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Abstrak 

 

PT. X merupakan salah satu penghasil semen terbesar di provinsi Kalimantan Selatan 

dilengkapi dengan badan K3 terkemuka di Indonesia dengan standard Internasional. Perilaku manusia 

masih menjadi salah satu faktor tertinggi terjadinya kecelakaan kerja. Data dari PT. X menunjukkan 

beberapa kejadian kecelakaan kerja yang disebabkan oleh perilaku tidak aman. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku berbasis 

keselamatan di PT. X pada pekerja di unit Mechanic dan Mining. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan rancangan observasional analitik melalui pendekatan cross sectional.Populasi 

penelitian ini adalah seluruh karyawan di unit Mechanic dan Mining.Perhitungan sampel 

menggunakan rumus Lemmeshow dengan jumlah 83 orang yang diambil menggunakan teknik simple 

random sampling dan menggunakan uji chi square dengan derajat kepercayaan 95%. Instrumen 

penelitian menggunakan kuesioner dengan skala Guttman dan skala Likert. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara  pengetahuan, dengan perilaku berbasis keselamatan 

p-value 0,014 untuk pengetahuan, 0,016 . Tidak ada hubungan antara sikap dengan p-value 0,141 dan 

perilaku berbasis keselamtan. Oleh karena itu disarankan agar PT. X dapat meningkatkan 

pengetahuan karyawan dengan pelatihan penerapan budaya K3. 

 

Kata-kata kunci:  pengetahuan, sikap, perilaku berbasis keselamatan 

 

Abstract 

 

PT. X is one of the largest cement producers in the province of South Kalimantan equipped with 

a prominent occupational health and safety department in Indonesia with international standards. 

Human behavior is still one of the highest factors of work accidents. Data from PT. X shows several 

incidents of work accidents caused by unsafe behavior. This study aims to analyze the relationship 

between knowledge and attitudes with behavior based safety at PT. X for workers in mechanic and 

mining departments. This study used a quantitative method with analytic observational design 

through a cross sectional approach. The population of this study was all employees in the Mechanical 

and Mining Department. The sample calculation used the Lemeshow formula with the 83 people taken 

using simple random sampling technique and using chi square test with a degree of confidence 95%. 

The research instrument consisted of questionnaires with Guttman scale and Likert scale. The results 

showed that there were relationships between knowledge with safety-based behavior, with p-value of 

0.014. There is no relationship between attitudes showing p-value 0.141 and safety-based behavior. 

Therefore it is recommended that PT. X can increase its’ employee’s knowledge with training about 

the application of safety culture. 

 

Keywords: knowledge, attitudes, and safety-based behavior. 

mailto:iksanbasir@gmail.com
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PENDAHULUAN  
 

Kasus kecelakaan kerja di Indonesia 

pada tahun 2016 tercatat sebanyak 106,129 

kasus kecelakaan kerja, 25% dari kasus 

kecelakaan tersebut mengakibatkan hilangnya 

nyawa.  Provinsi Kalimantan Selatan 

mempunyai angka kecelakaan kerja yang 

tinggi, dimana dari tahun 2015-2017 terdapat 

peningkatan sebesar 48% dari 229 kasus 

menjadi 339 kasus kecelakaan kerja.Data 

tahun 2017 terdapat sembilan minor accident 

atau kecelakaan minor yang terjadi di PT. X, 

100% dari kejadian tersebut diakibatkan oleh 

unsafe act atau perilaku tidak aman dan hampir 

75% kejadian ini terjadi dibagian mechanical 

dan mining (1,2,3). 

Penelitian Suriani (2013) membuktikan 

adanya korelasi antar pengetahuan dan 

perilaku berbasis keselamatan pada karyawan 

di PLTU Nagan Raya tahun 2013. Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Pratama (2015) 

diketahui bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara sikap dan perilaku aman 

(4,5). 

PT. X merupakan salah satu industri 

yang bergerak dalam bidang produksi semen. 

PT X merupakan salah satu industri yang 

menerapkan K3 secara solid dan menerapkan 

perilaku berbasis keselamatan pada 

pekerjanya. Perusahaan ini juga telah 

melaksanakan dan menerapkan sistem 

manajemen kesehatan dan keselamatan kerja 

(SMK3) dengan berpedoman pada standar 

wajib di Indonesia yaitu sesuai PP nomor 50 

tahun 2012 tentang penerapan sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan  kerja 

dan standar internasional yaitu  ISO 9001, ISO 

14001 serta OHSAS 18001. 

Hasil observasi dilapangan berbasis dari 

job safety analysis (JSA) perusahaan pada 

tahun 2017 yang dilakukan bagian safety juga 

diketahui bahwa terdapat lima pelanggaran 

saat bekerja seperti tidak menggunakan APD 

yang tepat namun bekerja dengan risiko yang 

tinggi seperti bekerja diketinggian, bekerja 

dengan voltage tinggi, kontak dengan mesin 

berputar, pajanan material panas, lingkungan 

kerja yang bising, berdebu dan terdapat area 

kerja yang termasuk confined space yang dapat 

meningkatkan peluang terjadinya kecelakaan 

kerja. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa 

masih ada beberapa pekerja yang belum 

menerapkan perilaku berbasis keselamatan 

seutuhnya. 

 

METODE 

 

Penelitian ini menggunakan rancangan 

observasional analitik yang bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 

dengan di PT. X. Jumlah total pekerja adalah 

90 pekerja. Sampel yang selanjutnya disebut 

responden diambil menggunakan teknik 

simple random sampling. Penentuan besar 

sampel dalam penelitian ini menggunakan 

rumus perbedaan dua proporsi. Analisa data 

dilakukan dengan menggunakan uji chi-square 

dengan derajat kepercayaan 95% (10). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Analisis Univariat 

 

Perilaku berbasis keselamtan dalam 

penelitian ini di definisikan sebagai tindakan 

atau perbuatan dari responden seperti 

pemakaian APD, mengikuti persyaratan K3, 

dan prosedur K3. Ketiga hal tersebut 

merupakan indikator umum seseorang dalam 

bertindak dengan mengikuti nilai-nilai K3 

(11). 

Berdasarkan hasil pengumpulan data 

primer yang dilakukan terhadap 83 pekerja di 

bagian mining dan mechanic di PT. X  

didapatkan distribusi frekuensi penelitian 

seperti yang disajikan pada Tabel 1.                                             

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Perilaku Berbasis 

Keselamatan, Pengetahuan, Sikap, 

Motivasi, Persepsi, dan Dukungan 

Teman Sejawat di bagian mining dan 

mechanic di PT. X:   

Variabel 

Perilaku Berbasis 

Keselamatan Total 

Kurang Baik 

N % n % N % 

Pengetahuan       

Kurang 16 66,7 8 33,3 24 100 

Baik 17 28,8 42 71,2 59 100 

Sikap       

Kurang 16 51,6 15 48,4 31 100 

Baik 17 32,7 35 67,3 52 100 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian 2018 
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Berdasarkan  Tabel 1, hasil penelitian 

menunjukkan perilaku berbasis keselamatan 

karyawan di bagian mining dan mechanic di 

PT. X  dengan jumlah responden 83 orang, 

responden yang memiliki perilaku berbasis 

keselamatan dengan baik sebanyak 50 (60,2%) 

responden. 

Pengetahuan merupakan hasil 

pembelajaran, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap objek 

tertentu. Penginderaan yang dimaksud adalah 

panca indera manusia yaitu pengelihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 

Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga, yaitu 

proses melihat dan mendengar. Penelitian ini 

pengetahuan yang diukur terdiri dari tiga 

tahapan yaitu mengetahui peraturan dasar K3 

di perusahaan, memahami prosedur 

melakukan pekerjaan, dan mengetahui aplikasi 

prosedur safety di perusahaan. Berdasarkan  

Tabel 1, hasil penelitian menunjukkan 

pengetahuan karyawan di bagian mining dan 

mechanic di PT. X  dengan jumlah responden 

83 orang, responden yang memiliki 

pengetahuan dalam kategori baik sebanyak 59 

(71,1%) responden (12). 

Sikap yang ada pada diri seseorang 

dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor 

fisiologis dan psikologis, serta faktor eksternal. 

Faktor eksternal dapat berwujud situasi yang 

dihadapi oleh individu, norma-norma dan 

hambatanhambatan yang ada dalam 

masyarakat, semuanya ini akan berpengaruh 

pada sikap yang ada pada diri seseorang. 

Berdasarkan  Tabel 1, hasil penelitian 

menunjukkan sikap K3 karyawan di bagian 

mining dan mechanic di PT. X  dengan jumlah 

responden 83 orang terdapat 31 responden 

dengan total skor <20 yang berarti memiliki 

sikap kurang baik  dengan jumlah 31 (37,3%) 

responden (13).  

 

B. Analisis Bivariat 

 

Berdasarkan hasil analisis hubungan 

pengetauan, sikap, motivasi, persepsi, dan 

dukungan teman sejawat dengan perilaku 

berbasis keselamatan pada responden dengan 

menggunakan uji Chi Square maka didapatkan 

hasil penelitian yang disajikan pada tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Uji Statistik antara hubungan 

pengetauan, sikap, motivasi, persepsi, 

dan dukungan teman sejawat dengan 

perilaku berbasis keselamatan pada 

responden di PT.X. 

Sumber Data Primer Penelitian 2018 

 

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa 

pada responden dengan pengetahuan baik dan 

perilaku berbasis keselamatan terdapat 42 

(71,2%) responden. Hasil uji statistik 

menggunakan uji chi-square dengan derajat 

kepercayaan 95% pada tabel 5.7 menunjukkan 

p-value = 0,014 (p < 0,05). Menurut Green 

pengetahuan merupakan salah satu faktor 

predisposisi yang dapat mempengaruhi 

perilaku seseorang. Pengetahuan dapat 

mengubah perilaku seseorang dikarenakan 

terbukanya pintu informasi dalam diri 

seseorang agar dapat melihat dampak dari 

perilaku tersebut. Dengan mengetahui dampak 

tersebut maka kemungkinan seseorang untuk 

melakukan hal tersebut akan menjadi lebih 

besar. Jika seseorang mengetahui tindakan 

yang ia lakukan akan memberikan keuntungan 

atau manfaat maka kemungkingan untuk 

melaksanakan tindakan tersebut akan menjadi 

lebih besar (15).  

Hasil ini sejalan dengan penelitian 

Penelitian Suriani (2013) membuktikan 

adanya korelasi antar pengetahuan dan 

perilaku berbasis keselamatan pada karyawan 

di PLTU Nagan Raya tahun 2013. Salah satu 

variabel yang mereka teliti adalah hubungan 

antara pengetahuan dan perilaku selamat. 

Pengetahuan inilah yang nantinya akan 

menjadikan responden melakukan pencegahan 

dan tindakan yang tepat untuk proses 

pengangkutan bahan kimia berbahaya (4). 

Berdasarkan tabel 2 diketahui responden 

yang memiliki sikap kurang lebih cenderung 

Variabel 

Perilaku Berbasis 

Keselamatan Total p-

value Kurang Baik 

N % n % N % 

Pengetahuan       

0,003 Kurang 16 66,7 8 33,3 24 100 

Baik 17 28,8 42 71,2 59 100 

Sikap        

Kurang 16 51,6 15 48,4 31 100 
0,141 

Baik 17 32,7 35 67,3 52 100 
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untuk memiliki perilaku berbasis keselamatan 

yang kurang yaitu sebesar 16 (51,6%). 

Sedangkan responden dengan sikap baik dan 

perilaku berbasis keselamatan baik terdapat 35 

(67,3%) dibandingkan dengan responden 

dengan sikap baik dengan perilaku berbasis 

keselamatan kurang terdapat 17 (32,7%) 

responden. Hasil uji statistik menunjukkan p-

value = 0,141 (p > 0,05). Hasil uji statistik 

menadakan tidak terdapatnya hubungan antara 

sikap dan perilaku berbabsis keselamtan. 

Sesuai dengan definisi sikap diatas bahwa 

sikap belum otomatis terwujud dalam suatu 

tindakan terbuka atau yang dapat dilihat secara 

langsung. Untuk mewujudkan sikap menjadi 

suatu tindakan nyata diperlukan faktor 

pendukung atau suatu dorongan yang 

memungkinkan, antara lain adalah lingkungan 

atau fasilitas (13). 

Temuan ini sesuai dengan penelitian 

Simbolon (2017) mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan perilaku tidak aman pada 

pekerja pemanen kelapa sawit PTPN IV kebun 

bah Jambi tahun 2017. Hal ini dikarenakan 

terdapat beberapa faktor internal dan eksternal 

seperti faktor internal yaitu faktor-faktor yang 

ditemui dalam diri orang itu sendiri, seperti 

selektifitas rangsangan dari luar yang dapat 

ditangkap melalui persepsi. Ada tahapan-

tahapan memilih rangsangan, rangsangan 

mana yang akan didekati dan rangsangan mana 

yang harus dijauhi. Hasil dari penelitian 

tersebut ialah tidak adanya hubungan antara 

sikap dan perilaku dengan nilai p-value = 0,10 

(13).  

 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan maka simpulan yang dapat diambil. 

Ada hubungan bermakna antara pengetahuan 

dengan perilaku berbasis keselamatan pada 

responden di PT. X (p-value = 0,014). Tidak 

ada hubungan antara sikap dengan perilaku 

berbasis keselamatan pada responden di PT. X 

(p-value = 0,141). Dapat ditarik kesimpulan 

dari penelitian ini bahwa seseorang dengan 

pengetahuan mengenai nilai-nilai K3 lebih 

cenderung untuk menerapkannya saat bekerja, 

namun pekerja dengan sikap yang baik belum 

tentu mempunyai perilaku berbasis 

keselamatan saat bekerja. 

SARAN 

 

Diharapkan adanya pemberian 

pelatihan yang lebih menjurus kepada praktek 

tanggap darurat agar para karyawan dapat 

langsung mempraktekan ilmu yang didapat. 

Diharapkan adanya pemberian kuesioner 

untuk mengevaluasi efektifitas dari sistem 

pemberian informasi kepada para karyawan. 

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk 

mengetahui hubungan kemampuan pekerja, 

hukuman dan penghargaan, serta media massa 

dengan perilaku berbasis keselamatan pada 

PT.X. 
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Penilaian Risiko Kesehatan dan Keselamatan Pekerja di Lahan Basah  

 

Ma’rifatul Mubin1, Udiansyah Kasi2 

 
1Peserta Program Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi FK Universitas Indonesia. 

2Direktur Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat. 

 

Abstrak 

 

Pendahuluan – Lahan basah adalah wilayah paya, rawa, gambut, atau perairan, baik alami 

maupun buatan, permanen atau temporer, dengan air mengalir atau diam, tawar, payau, atau asin, 

termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya disaat pasang rendah tidak melebihi 

enam meter. Lahan basah merupakan sistem yang sangat penting  bagi alam. Kekayaan alamnya 

sangat besar dan penting untuk kehidupan manusia. Lahan basah berfungsi sebagai sumber dan 

pemurni air, pelinding pantai dan penyimpan karbon terbesar di planet ini. Lahan basah juga sangat 

penting untuk pertanian dan perikanan. Salah satu tantangan dari perkembangan era industri 4.0 

yang cepat dan masif adalah perubahan industri, terutama pekerja. Pembahasan – Setiap 

pekerjaan selalu mengandung potensi risiko bahaya dalam bentuk kecelakaan kerja. Besarnya 

potensi kecelakaan dan penyakit akibat kerja tergantung dari jenis produksi, teknologi yang 

dipakai, bahan yang digunakan, tata ruang dan lingkungan bangunan serta kualitas manajemen dan 

tenaga-tenaga pelaksana. Pekerja mempunyai hak untuk tetap terlindungi dari bahaya melalui 

tindakan pengendalian sesuai Pasal  86  ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  sehingga 

perlu dilakukan penilaian risiko kesehatan di tempat kerja. Kesimpulan – Perbaikan upaya 

kesehatan kerja menjadi penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas agar 

bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Kata-kata kunci: Lahan basah, penilaian risiko, kesehatan keselamatan kerja, pekerja. 

 

Abstract 

 

Introduction: Wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, 

permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including 

areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six metres. Wetlands are a 

system that is very important for nature. Its natural wealth is very large and important for human 

life. The wetlands serve as the planet's largest water source and purifier, beach slurry and carbon 

storage. Wetlands are also very important for agriculture and fisheries. One of the challenges of 

the rapid and massive development of the 4.0 industrial era is the change of industry, especially 

workers. Discussion: Every job always contains the potential risk of danger in the form of work 

accidents. The magnitude of the potential for accidents and occupational diseases depends on the 

type of production, the technology used, the materials used, the layout and environment of the 

building as well as the quality of management and implementing personnel. Workers have the right 

to remain protected from harm through control measures in accordance with Act Number 13 of 

2003 so that an assessment of health risks in the workplace is necessary. Conclusions: 

Improvement of occupational health efforts is important to create quality human resources so that 

demographic bonuses can be utilized optimally. 

 

Keywords: Wetlands, risk assessment, Occupational Safety, workers. 
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PENDAHULUAN 

 

Menurut Konvensi Ramsar, sebutan 

lahan basah mencakup beraneka ekosistem 

pedalaman, pantai dan marin yang memiliki 

sejumlah tampakan yang sama. Tampakan 

yang sama dari semua lahan basah ialah 

daerah-daerah alami atau buatan berair yang 

bersifat tetap atau berkala, dengan air ladung 

(stagnant, static) atau mengalir, dan bersifat 

tawar, payau atau asin. Lahan basah 

mencakup lahan gambut, dataran banjir, 

hamparan lumpur lepas pantai (mudfat), 

estuari, kawasan mangrove, air marin yang 

jeluknya (depth) sewaktu surut tidak lebih 

daripada 6 m, dan lahan basah buatan seperti 

waduk, sawah dan tambak. 

Watak, perilaku dan fungsi yang dapat 

dijalankan lahan basah ditentukan oleh 

hidrologi, geologi, tanah dan biota. Tiap 

lahan basah tersusun atas sejumlah 

komponen fisik, kimia dan hayati, seperti air, 

tanah, spesies tumbuhan dan hewan, serta 

hara. Di wilayah-wilayah yang sedang 

membangun dan demografi yang semakin 

meningkat, muncul pertentangan hebat 

mengenai bagaimana memanfaatkan lahan 

basah (1). 

Lahan basah berdaya guna produksi. 

Kedayagunaan terpenting ialah mendukung 

sumberdaya hutan. Lahan basah utama untuk 

produksi hasil hutan ialah kawasan 

mangrove, dataran banjir dan hutan rawa. 

Semua bentuk lahan basah mendukung 

sumber daya satwa liar. Kecuali lahan 

gambut, semua bentuk lahan basah yang lain 

merupakan kawasan perikanan. Estuari, 

kawasan mangrove, dataran banjir dan rawa 

air tawar berdaya guna menghasilkan pakan. 

Dataran banjir, rawa air tawar, danau, lahan 

gambut dan hutan rawa menjadi sumber 

pemasok air. Lahan basah juga dapat 

dikembangkan untuk produksi pertanian, 

terutama dataran banjir, rawa air tawar, danau 

dan lahan gambut. Beberapa lahan basah 

mengandung energi potensial yang dapat 

digunakan manusia, biasanya dalam bentuk 

bahan tumbuhan dan gambut (1).  

Badan Pusat Statistik mengestimasikan 

puncak bonus demografi akan terjadi pada 

tahun 2025. Kualitas generasi di masa 

tersebut akan menentukan peluang Indonesia 

menjadi negara maju. Perbaikan upaya 

kesehatan kerja menjadi penting untuk 

menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas agar bonus demografi dapat 

dimanfaatkan secara optimal. Setiap 

pekerjaan selalu mengandung potensi risiko 

bahaya dalam bentuk kecelakaan kerja. 

Besarnya potensi kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja tergantung dari jenis produksi, 

teknologi yang dipakai, bahan yang 

digunakan, tata ruang dan lingkungan 

bangunan serta kualitas manajemen dan 

tenaga-tenaga pelaksana. Menurut Direktorat 

Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga 

Kementerian Kesehatan, jumlah kecelakaan 

kerja tahun 2014 sebanyak 24.910 kasus 

dengan provinsi kasus tertinggi adalah 

Sulawesi Selatan, Riau, dan Bali (2,3). 

Pembangunan nasional sedang 

memasuki era industrialisasi dan globalisasi 

yang ditandai  dengan semakin 

berkembangnya perindustrian dengan 

mendayagunakan teknologi tinggi,    

sehingga diperlukan kualitas sumber daya 

manusia serta pelaksanaan yang konsisten 

dari sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja (SMK3). Perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi telah 

mengubah dunia sebagaimana revolusi 

generasi pertama melahirkan sejarah ketika 

tenaga manusia dan hewan digantikan oleh 

kemunculan mesin. Revolusi industri 

generasi keempat ini ditandai dengan 

kemunculan superkomputer, robot pintar, 

kendaraan tanpa pengemudi, pengubahan 

genetik dan perkembangan neuroteknologi. 

Sejalan dengan tantangan perkembangan 

jaman, visi Universitas Lambung Mangkurat 

untuk mewujudkan Universitas Lambung 

Mangkurat sebagai universitas terkemuka 
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dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan 

basah. Dengan misi mengembangankan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam bidang 

lingkungan lahan basah. 

Kecelakaan dan penyakit bisa 

mendatangkan korban dan mempengaruhi 

perusahaan jika ada kerugian, kerusakan 

mesin, peningkatan biaya asuransi, atau 

masalah hukum. Pekerja mempunyai hak 

untuk tetap terlindungi dari bahaya melalui 

tindakan pengendalian. Pasal  86  ayat 2 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

menyatakan bahwa upaya keselamatan dan 

kesehatan kerja dimaksud untuk memberikan 

jaminan keselamatan dan   meningkatan 

derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan 

cara pencegahan kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat 

kerja, promosi, kesehatan, pengobatan, dan 

rehabilitasi. 

Menurut Suma’mur, Kesehatan kerja 

adalah spesialis dalam ilmu 

kesehatan/kedokteran beserta prakteknya 

yang bertujuan agar pekerja memperoleh 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 

baik fisik, mental, maupun sosial dan dengan 

usaha-usaha preventif terhadap     

penyakit/gangguan kesehatan yang 

diakibatkan faktor pekerjaan dan lingkungan 

kerja (4).  

 

PEMBAHASAN 

 

Penilaian risiko merupakan suatu 

langkah penting untuk melindungi pekerja 

dan perusahaan dalam memenuhi peraturan 

perundangan. Penilaian risiko membantu 

dalam memfokuskan hal-hal yang benar-

benar berpotensi sebagai sumber bahaya. Di 

industri lain, pengendalian risiko secara 

langsung bisa seketika mengontrol risiko, 

misalnya memastikan tumpahan segera 

dibersihkan agar orang tidak terpeleset. 

Sebagian besar cara pengendalian risiko yang 

efektif, sederhana dan murah tersebut untuk 

memastikan aset-aset berharga dan 

lingkungan kerja terlindungi. Peraturan 

perundangan tidak mengharapkan 

perusahaan untuk mengeliminasi semua 

risiko, namun sebisa mungkin melindungi 

pekerja. 

Penilaian risiko adalah sebuah 

pemeriksaan teliti di lingkungan kerja 

terhadap hal-hal yang bisa membahayakan 

pekerja, sebagai dasar untuk membuat 

tindakan baik itu peringatan maupun 

pencegahan. Oleh karena itu penilaian risiko 

diperlukan untuk merencanakan tindakan 

pengendalian. Pengendalian  terhadap  

sumber-sumber  bahaya  bertujuan  untuk  

mengurangi kerugian   yang   disebabkan   

oleh   kecelakaan   dan   penyakit   akibat   

kerja (5).  

Risiko adalah suatu kemungkinan 

terjadinya kecelakaan atau kerugian pada 

periode  tertentu  atau siklus operasi tertentu. 

Cara menilai risiko di tempat kerja (6).  

Langkah 1 identifikasi potensi bahaya. 

Langkah 2 tentukan siapa yang terkena 

potensi bahaya dan bagaimana cara 

paparannya. 

Langkah 3 evaluasi risiko dan tentukan 

tindakan pencegahan. 

Langkah 4 dokumentasikan temuan dan 

implementasikan di lapangan. 

Langkah 5 tinjau ulang penilaian, jika perlu 

diperbarui. 

Pada penilaian risiko yang harus diingat 

adalah: 

• Hazard/potensi bahaya adalah segala 

sesuatu yang bisa menyebabkan cedera, 

seperti bahan kimia, listrik, bekerja di 

ketinggian, dan lain-lain. 

• Risiko adalah probabilitas, tinggi atau 

rendah, kemungkinan seseorang menjadi 

celaka oleh potensi bahaya beserta seberapa 

serius kecelakaannya. 

 

Langkah 1. Identifikasi potensi bahaya. 

Pertama, bagaimana pekerja bisa menjadi 

celaka. Ketika berada di tempat kerja setiap 

hari, mudah untuk menemukan potensi 
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bahaya. Cara mengidentifikasi sumber 

potensi bahaya bisa dengan melakukan Walk 

through survey, mengelilingi tempat kerja 

dan melihat hal-hal yang bisa menimbulkan 

bahaya, atau dengan wawancara para pekerja.  

 

Langkah 2. Tentukan pekerja yang terkena 

potensi bahaya dan bagaimana cara 

paparannya. 

Untuk setiap potensi bahaya yang ditemukan, 

tentukan pekerja yang beresiko. Hal ini 

membantu untuk menentukan cara terbaik 

untuk manajemen risiko. Beberapa hal yang 

perlu diperhatikan adalah beberapa pekerja 

mungkin lebih rentan, misalnya pekerja yang 

masih baru, wanita hamil, dan pekerja dengan 

kecacatan. 

 

Langkah 3. Evaluasi risiko dan tentukan 

tindakan pencegahan. 

Setelah mengidentifikasi potensi bahaya, 

tentukan apa selanjutnya yang harus 

dilakukan. Evaluasi tindakan-tindakan 

pengendalian yang sudah ada dan bagaimana 

tindakan tersebut dijalankan. Bandingkan 

dengan panduan yang ada, dan lihat apa hal-

hal yang masih perlu ditambah untuk 

perbaikan. Menjalankan program 

pengendalian ini perlu melibatkan pekerja 

agar tindakan pengendalian bisa dijalankan 

dengan baik. 

 

Langkah 4. Dokumentasikan temuan dan 

implementasikan di lapangan. 

Mengimplementasikan hasil penilaian risiko 

di lapangan akan melindungi pekerja dan 

memberikan perbaikan pada perusahaan. 

Dokumentasikan hasil penilaian risiko dan 

bagikan dengan para pekerja. Dokumentasi 

ini bermanfaat untuk tinjau ulang dan terus 

melakukan perbaikan. Jika dalam penilaian 

risiko, terdapat banyak kemungkinan 

perbaikan yang harus dilakukan, maka jangan 

dilakukan sekaligus. Buat Plan of action 

untuk menentukan hal-hal prioritas.  

 

Langkah 5. Tinjau ulang penilaian, jika perlu 

diperbarui. 

Pada banyak tempat kerja, selalu ada 

peralatan baru, material baru, dan prosedur 

baru, yang berarti juga ada potensi bahaya 

baru. Sehingga diperlukan tinjauan ulang 

dalam penilaian risiko. Biasanya setiap tahun 

dilakukan tinjauan penilaian risiko untuk 

memastikan tempat kerja tetap melakukan 

perbaikan berkelanjutan. 

 

HEALTH RISK ASSESSMENT (Penilaian 

Risiko Kesehatan), tahapannya adalah (7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Identifikasi Potensi Bahaya 

Identifikasi setiap potensi masalah 
kesehatan yang mungkin terjadi disebabkan 
oleh suatu potensi bahaya 

Penilaian Masalah Kesehatan 

 

Penilaian Dosis-Respon 

Pengukuran jumlah, durasi, dan pola dari 

pajanaan. Perkirakan berapa dosis potensi 

bahaya yang menjadi pajanan yang bisa 

menimbulkan masalah kesehatan 

Karakterisasi Risiko 

Nilai risiko pajanan untuk bisa 

menimbulkan masalah kesehatan pada 

pekerja 
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TASK RISK ASSESSMENT8 (Penilaian 

Risiko Kerja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 1. Potensi Bahaya Pekerja Lahan 

Basah (9,10,11,12,13,14,15). 

Potensi Bahaya 

Consequ

ences 
Fisik 

Kimi

a 
Biologi 

Ergo

nomi 

Psikos

osial 

Sinar 
ultravi

olet, 

suhu, 
kelem

bapan 

Pestis

ida, 
Heav

y 

metal, 

Volati

le 

organ
ic 

comp

ound 

E.coli, 

Cryptospo
ridium, 

Giardia, 

Salmonell
a, 

Anopheles 

sp 
Jamur 

Helminthe

s (Ascaris 
lumbricoi

des, 

Hookwor
m, 

Trichuris 

trichiura), 
insect, 

hewan 

berbisa 

Awka

rd 
positi

on, 

twisti
ng, 

bendi

ng 

Stres 

kerja, 

pendid
ikan 

Katarak, 

Ganggua
n 

pernafasa

n, 
Kanker, 

intestinal 

parasitic 
infection

s, 

skin 

disease, 

eye 

disease, 
diarrhoe

a, 

Musculos
keletal 

Disorder

s, 
Kecelaka

an kerja. 

 

 

Standar Klasifikasi Identifikasi Bahaya 

dan Penilaian Risiko 

 

Tabel 2. Skala “Probability” (16) 

Tingkat Kriteria Penjelasan 

1 Rare Hampir tidak pernah 

terjadi 

2 Unlikely Jarang terjadi 

3 Possible Dapat terjadi sekali-

kali 

4 Likely Sering terjadi 

5 Almost 

Certain 

Dapat terjadi setiap 

saat 

 

Tabel 3. Skala “Severity” (16) 
Tingkat Kriteria Penjelasan 

1 Insignificant Tidak ada kerugian, 

material sangat kecil. 

2 Minor Cidera ringan 

memerlukan 

perawatan P3K 

langsung dapat 

ditangani di lokasi 

kejadian, kerugian 

material sedang. 

3 Moderate Hilang hari kerja, 

memerlukan 

perawatan medis, 

kerugian material 

cukup besar. 

4 Major Cidera 

mengakibatkan cacat 

atau hilang fungsi 

tubuh secara total, 

kerugian material 

besar. 

5 Catastrophic Fatal>1, 

menyebabkan 

bencana material 

sangat besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 1. Tentukan suatu jenis 

pekerjaan yang akan dinilai 

risikonya. 

 

Tahap 2. Uraikan pekerjaan tersebut 

langkah per langkah 

 
Tahap 3. Identifikasi potensi bahaya 

pada setiap langkah proses 

pekerjaan. 

 

Tahap 4. Nilai Risiko pada setiap 

langkah pekerjaan. 

 

Tahap 5. Kembangkan program 

pengendalian untuk mengurangi risiko 

 

Tahap 6. Dokumentasikan dan 

implementasikan. 

 



 ISBN 978-602-51165-1-3  
 

Prosiding Seminar Nasional K3 – Kesling PSKM FK ULM, 17 November 2018 | 16 

Tabel 4. Matriks Nilai Risiko (16) 

Probability Severity 

1 2 3 4 5 

5 H H E E E 

4 M H E E E 

3 L M H E E 

2 L L M H E 

1 L L M H H 

 

KESIMPULAN 

 

Sebagai salah satu negara yang 

memiliki lahan basah dan produsen Crude 

Palm Oil (CPO) terbesar di dunia, Indonesia 

masih sedikit sekali data dan penelitian 

mengenai kesehatan kerja di industri 

perkebunan khususnya kelapa sawit. Sangat 

banyak peluang bagi para akademisi dan 

praktisi kesehatan kerja di Indonesia untuk 

melakukan studi di area tersebut. Perbaikan 

upaya kesehatan kerja menjadi penting untuk 

menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas agar bonus demografi dapat 

dimanfaatkan secara optimal. Salah satu 

caranya dengan penilaian risiko kesehatan 

agar dapat dilakukan pengendalian risiko. 
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EFEKTIVITAS PENYULUHAN TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN 

MENGENAI AIR BERSIH PADA MASYARAKAT KELURAHAN KUIN UTARA 

BANJARMASIN 

 

Husnul Khatimah1, Ida Yuliana1, Farida Heriyani2, Nika Sterina Skripsiana1  

 
1 Departemen Biomedik FK ULM 

2 Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat FK ULM 

 

Abstrak 

 

Pendahuluan – Sungai Kuin atau Antasan Kuin adalah sungai kecil yang terdapat di Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan. Sungai Kuin memiliki banyak kegunaan yaitu sebagai sarana transportasi dan 

sarana rumah tangga. Kegunaan tersebut akan membuat dampak yang tidak baik bagi masyarakat 

yang berdomisili di daerah yang dilalui oleh Sungai Kuin tersebut. Sehingga kualitas air di sungai 

Kuin tidak memenuhi syarat air bersih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 

penyuluhan terhadap pengetahuan mengenai air bersih pada masyarakat kelurahan kuin utara. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian pretest and post without control group  study dengan 

subyek penelitian 50 ibu rumah tangga yang berada di wilayah RT 6 kelurahan Kuin Utara. 

Variabel bebas adalah penyuluhan mengenai air bersih dan variabel terikat adalah pengetahuan 

mengenai air bersih. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 17 Juli 2018 dengan memberikan 

kuesioner kepada 50 responden sebelum dan sesudah penyuluhan. Rerata nilai kuesioner sebelum 

dan sesudah penyuluhan dianalisis dengan uji t berpasangan. Hasil penelitian, rerata nilai kuesioner 

sebelum penyuluhan adalah 4.52 ± 1.129 dan rerata nilai kuesioner sesudah penyuluhan adalah 

5.36 ± 1.025.kemudian dilakukan uji t berpasangan didapat nilai p = 0.000 (p ≤ 0.05). Kesimpulan 

– penyuluhan efektif meningkatkan  pengetahuan mengenai air bersih pada masyarakat Rt 6 

Kelurahan Kuin Utara Banjarmasin. 

Kata-kata kunci : efektivitas, penyuluhan, pengetahuan, air bersih 

 

Background – Sungai Kuin or Antasan Kuin is a small river located in Banjarmasin, South 

Kalimantan. Kuin River has many uses, such as transportation and household facilities. This use 

will make an impact that is not good for people who live in the area that the Kuin River traverses. 

Because of that,  the water quality in the Kuin river does not meet the requirements of clean water. 

The purpose of this study was to determine the effectiveness of education on knowledge about 

clean water in the community of North Kuin Village. This study used a pretest and post without 

control group study research design with the subjects of 50 housewives in the RT 6 Kuin Utara 

area. The independent variable is counseling about clean water and the dependent variable is 

knowledge about clean water. Data collection was conducted on July 17, 2018 by giving 

questionnaires to 50 respondents before and after education. The mean value of the questionnaire 

before and after extension was analyzed by paired t test. Research result. The mean value of the 

questionnaire before education was 4.52 ± 1.129 and the mean value of the questionnaire after 

education was 5.36 ± 1.025. then paired t test was obtained p value = 0.000 (p ≤ 0.05). 

Conclusion: effective education increases knowledge about clean water in the Rt 6 community in 

Kuin Utara Banjarmasin. 

Keywords – effectiveness, education, knowledge, clean water 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan
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LATAR BELAKANG 

 

Kalimantan Selatan merupakan salah 

satu provinsi di Indonesia yang memiliki 

banyak sungai sebagai salah satu sumber 

daya alamnya.Sungai terbesar dan 

terpanjang di Kalimantan Selatan adalah 

Sungai Barito, yang mata airnya berasal 

dari pedalaman Kalimantan Tengah dan 

bermuara ke Laut Jawa.Sungai Barito 

mempunyai banyak anak sungai, dan 

wilayah di sepanjang aliran sungai ini sejak 

jaman dulu telah menjadi tempat 

konsentrasi pemukiman penduduk. Salah 

satu anak sungai Barito adalah sungai Kuin 

(1). Sungai Kuin atau Antasan Kuin adalah 

sungai kecil yang terdapat di Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan.Sungai Kuin 

merupakan sungai permanen yaitu sungai 

yang jumlah airnya relatif tetap sepanjang 

tahun (2). 

Sungai Kuin memiliki banyak 

kegunaan yaitu sebagai sarana transportasi 

dan sarana rumah tangga. Kegunaan 

tersebut akan membuat dampak yang tidak 

baik bagi masyarakat yang berdomisili di 

daerah yang dilalui oleh Sungai Kuin 

tersebut. Aktivitas transportasi khususnya 

yang terdapat pada perairan pesisir 

Kalimantan Selatan terutama di kawasan 

perairan di sepanjang Muara Sungai Kuin 

akan menyebabkan kadar logam berat 

mengalami peningkatan. Peningkatan 

logam berat di perairan akan menyebabkan 

efek kumulatif bagi makhluk hidup yang 

mengkonsumsinya, baik manusia maupun 

hewan. Logam berat Hg, Pb, Cu, As, Cr dan 

Cd termasuk logam berat  kategori limbah 

bahan berbahaya beracun (B3) bagi 

manusia yang mengakibatkan kerusakan 

jaringan, terutama hati dan ginjal  (3). Dari 

penelitian yang dilakukan Abdurahman 

tahun 2012, didapatkan Status Mutu Air 

Pada Stasiun Pengamatan menurut Model 

STORET dikategorikan buruk (tercemar 

berat), sedangkan berdasarkan Model 

Environmental Quality Index (EQI) 

dikategorikan sebagai perairan tercemar 

sedang (4). 

Dari penelitian yang dilakukan oleh 

Arisanty dkk (2017), didapatkan bahwa air 

sungai Kuin dimanfaatkan untuk sumber air 

minum (25%), masak (25%), sanitasi 

(50%), mandi (45%) dan mencuci 

(50%).Dan  didapatkan kualitas air Sungai 

Kuin adalah berwarna kecoklatan, dan 

terkadang tercium bau terutama pada saat 

hujan turun. Jumlah rerata kandungan 

bakteri fecal coliform di Sungai Kuin 

adalah 210/100 ml pada saat pasang naik 

dan 780/100 ml pada saat pasang surut. 

Kualitas air Sungai Kuin tidak tidak 

memenuhi baku mutu air minum karena 

kandungan bakteri fecal coliform berada di 

atas baku mutu 100/100 ml (5). 

Dari uraian diatas, dapat dikatakan 

kualitas air di sungai Kuin tidak memenuhi 

syarat air bersih. Dan hal tersebut dapat 

dilihat bahwa kejadian diare di daerah 

puskesmas yang dilewati sungai Kuin pada 

tahun 2014 sekitar 2.147 kasus 

dibandingkan dengan kejadian diare di 

puskemas lain. Adanya kasus diare dan 

masih digunakannya air sungai untuk 

kebutuhan sumber air minum, masak, 

sanitasi, mandi dan mencuci 

mengambarkan bahwa masyarakat yang 

bertempat tinggal di Sungai Kuin masih 

belum mengetahui tentang air yang baik 

sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku 

masyarakat terhadap penggunaan air sungai 

Kuin. Kelurahan kuin Utara dipilih menjadi 

tempat penelitian karena kelurahan kuin 

utara memiliki jamban dan rumah di 

pinggir sungai paling banyak di antara 

kelurahan yang lain. 

Berdasarkan hal diatas, penelitian ini 

dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas 

penyuluhan terhadap pengetahuan 

mengenai air bersih pada masyarakat RT 6 

kelurahan Kuin Utara. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian pretest and post without control 

group study. Sampel penelitian adalah ibu 

rumah tangga yang bermukim di tepi 

Sungai Kuin RT 6 Kelurahan Kuin. Jumlah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_permanen
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sampel penelitian adalah 50 responden 

dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. Pengumpulan data dengan 

memberikan kuesioner pre test dan post test 

setelah penyuluhan dengan metode 

ceramah. Analisis data dengan 

menggunakan uji T-berpasangan untuk 

melihat efektivitas penyuluhan terhadap 

peningkatan pengetahuan mengenai air 

bersih. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilakukan di kelurahan 

Kuin Utara RT 6 Banjarmasin. 

Pengambilan data dilaksanakan pada 

tanggal 17 Juli 2018.Sebelum dilakukan 

penyuluhan, dilakukan sosialisasi ke pihak 

kelurahan Kuin Utara dan RT 6 mengenai 

kegiatan tersebut. Kemudian pada tanggal 

17 Juli 2018, dilakukan pengambilan data 

dengan memberikan kueisoner pre test 

kepada responden, setelah itu diberikan 

penyuluhan mengenai air bersih dan layak, 

dan dilanjutkan dengan memberikan 

kuesioner post test. Data yang didapat 

kemudian diolah secara kuantitatif untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas 

mengenai penelitian ini. 

Adapun hasilnya disajikan dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

Penelitian 

Karakteristik N Persentase 

(%) 

Rerata Umur ± 

51,04 

 

Pekerjaan 

- Ibu rumah tangga 

- Pedagang 

- Pegawai 

 

43 

6 

1 

 

86% 

12% 

2% 

Pendidikan 

- Tidak sekolah 

- Tamat SD 

- Tamat SLTP 

- Tamat SLTA 

- S1 

 

2 

22 

11 

14 

1 

 

4% 

44% 

22% 

28% 

2% 

Rerata lama 

tinggal di Tepi 

Sungai Kuin 

± 44,8  

Penggunaan air 

sungai 

- Ya 

- Tidak 

 

29 

21 

 

58% 

42% 

Pemanfaatan air 

sungai 

- Mandi mencuci 

- Membersihkan 

rumah 

- Ledeng Macet 

- Menyiram 

tanaman 

 

18 

9 

1 

1 

 

48,2% 

10,3% 

3,4% 

3,4% 

Air sungai Kuin 

tercemar 

- Tahu 

- Tidak tahu 

- Tidak menjawab 

 

 

32 

7 

11 

 

46% 

10% 

16% 

 

Karakteristik responden ditinjau dari 

jenis kelamin mayoritas adalah perempuan, 

hal ini disebabkan karena perempuan yang 

paling banyak melakukan aktivitas rumah 

tangga. Pengetahuan perempuan dalam hal 

ini ibu sangat berperan penting pada kualitas 

air bersih yang dipergunakan. Rerata umur 

responden adalah ± 51,04, dan rerata lama 

tinggal di tepi sungai Kuin adalah ± 44,8 

tahun, pekerjaan dari responden paling 

banyak adalah ibu rumah tangga sebanyak 

43 orang (86%), tingkat pendidikan respon 

paling banyak adalah tamat SD sebanyak 22 

orang (44%), responden yang masih 

menggunakan air sungai sebanyak 29 orang 

(58%), dengan pemanfaatan air sungai 

paling banyak untuk mandi dan mencuci 

pakaian sebanyak 18 orang (48,2%), dan 

responden mengetahui air sungai Kuin telah 

tercemar sebanyak 32 orang (46%).  
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Dari gambar 1, dapat dilihat 

didapatkan rerata nilai pretes responden 

memberikan nilai adalah 4,4 dan rerata nilai 

post test responden memberikan nilai benar 

adalah  5,25. Dari data tersebut, terdapat 

peningkatan responden menjawab 

pertanyaan yang benar.Kemudian rerata 

nilai pretes dan post test dianalisa dengan 

menggunakan uji test berpasangan 

didapatkan nilai p = 0,001 karena nilai p < 

0.05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penyuluhan efektif dalam meningkatkan 

pengetahuan mengenai air bersih.  

Penyuluhan merupakan proses 

belajar psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif manusia dengan 

lingkungannya dan menghasilkan 

perubahan- perubahan dalam pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap.  Melalui penyuluhan 

kesehatan seseorang akan belajar dari tidak 

tahu menjadi tahu (6). Teori yang 

dikemukakan oleh Notoadmojo (2007), 

penyuluhan kesehatan merupakan media 

promosi kesehatan yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan seseorang. 

Beensley dan Fisher (2008) 

mengungkapkan bahwa pendidikan 

kesehatan memang menyampaikan 

informasi dengan harapan bahwa peserta 

didik akan mempelajarinya dan dapat 

mempengaruhi pengetahuannya (7,8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

adanya peningkatan nilai responden setelah 

dilakukan penyuluhan. Dilihat dari nilai 

rerata pre test yang lebih rendah daripada 

nilai rerata post test setelah penyuluhan. 

Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan 

pada ibu rumah tangga yang bermukim di 

RT 6 kelurahan Kuin Utara memiliki peran 

menambah pengetahuan tentang tentang air 

bersih dan layak. Keadaan ini dapat 

menggambarkan bahwa penyuluhan 

kesehatan merupakan suatu kegiatan yang 

dapat mempengaruhi perubahan responden 

meliputi pengetahuan. 

Penelitian ini merupakan penelitian 

sederhana sehingga terdapat kekurangan 

dalam pelaksanaan penelitian. Kekurangan 

penelitian ini adalah proses pemberian 

kuesioner dilakukan sebelum dan sesudah 

penyuluhan sehingga yang terukur adalah 

ingatan jangka pendek dari responden. 

Untuk mengetahui apakah materi 

penyuluhan telah menjadi ingatan jangka 

panjang, disarankan untuk diberikan 

kuesioner lagi 1 bulan setelah penyuluhan. 

 

PENUTUP 

 

Penyuluhan dengan metode ceramah 

efektif dalam meningkatkan pengetahuan 

responden tentang air bersih dan 

4,4

5,25

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

1

pretes

post test

Gambar 1. Rerata nilai pretes dan post tes penyuluhan 
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dinyatakan bermakna dengan nilai 

p=(0,0001). 
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Abstrak 

 

Penyakit diare merupakan salah satu penyakit yang banyak terjadi di Kota Banjarmasin. 

Penyebabnya diduga karena Kondisi sanitasi lingkungan yang tidak baik. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis penggunaan jamban terhadap kejadian diare pada anak balita di 

Kota Banjarmasin. Rancangan penelitian ini menggunakan desain crossectional. Populasi 

penelitian adalah seluruh anak balita yang ada di Kota Banjarmasin sebanyak 54.746 balita. 

Teknik penarikan sampel secara multistage sampling dengan jumlah sampel sebanyak 188 

balita. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung pada responden 

menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan uji statistik Chi Square. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa terdapat 22,9% anak balita yang menderita diare. Sebagian besar 

(97,9%) responden telah memiliki Jamban dengan jenis jamban menggunakan tangki septic 

94,6%. Terdapat 19% jamban dengan kondisi yang tidak baik. Terdapat hubungan yang 

bermakna antara kepemilikan jamban dan kondisi jamban terhadap kejadian Diare pada Balita 

di Kota Banjarmasin.  

 

Kata-kata kunci: diare, balita, penyakit infeksi, jamban 

 

Abstract 

 

Diarrhea is one of the many diseases that occur in the city of Banjarmasin. The reason is 

suspected because the condition of environmental sanitation is not good. This study aims to 

analyze the use of latrines on the incidence of diarrhea in under five year old children in the 

city of Banjarmasin. The design of this study using cross sectional design. The study population 

was all toddlers in the city of Banjarmasin as many as 54,746 under five year old children. The 

technique of sampling is multistage sampling with a total sample of 188 toddlers. Data 

collection by conducting interviews directly with respondents using questionnaires. Data 

analysis using Chi Square statistical tests. The results of this study indicate that there were 

22.9% of children under five suffering from diarrhea. Most (97.9%) respondents have latrines 

with latrines using septic tanks 94.6%. There are 19% of latrines with bad conditions. There 

is a significant relationship between latrine ownership and latrine conditions on the incidence 

of diarrhea in under five year old children in the city of Banjarmasin.  

 

Keywords: Diarrhea, under five year old children, infectious diseases, latrines 
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PENDAHULUAN 

 

Diare merupakan salah satu 

penyakit menular yang angka kesakitan 

dan kematiannya relatif tinggi (1). 

Penyakit diare merupakan salah satu 

penyakit utama pada bayi dan anak di 

Indonesia. Salah satu penyebab diare  

adalah dari faktor makanan yaitu dapat 

berupa makanan basi, beracun, alergi 

terhadap makanan, makanan yang 

terkontaminasi bakteri atau kuman 

sehingga diperlukan hygiene 

perorangan yang terlibat dalam 

pengolahan makanan yang perlu 

diperhatikan untuk menjamin 

keamanan makanan (2). 

Penyebab lain dari penyakit diare 

adalah berbagai macam faktor yaitu 

faktor nutrisi, faktor perilaku orang tua 

dan faktor lingkungan yang kotor. Cara 

penularan diare dapat melalui melalui 

lingkungan dengan cara fekal oral 

makanan atau minuman yang tercemar 

kuman atau kontak langsung dengan 

tangan penderita yang kotor pada saat 

menyentuh makanan atau melalui lalat 

pada makanan yang tidak ditutup. 

Selain itu cara penularan diare yang lain 

juga bisa dari perilaku orang tua sendiri 

yang tidak mencuci tangan sebelum 

kontak dengan bahan makanan dan 

setelah kontak dengan barang kotor atau 

tercemar (3). 

Beberapa hasil penelitian 

menunjukan bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna antara tempat 

pembuangan tinja yang tidak 

benar/penggunaan jamban sehat (4), 

penggunaan air bersih, kebiasaan 

mencuci tangan (3). Faktor risiko yang 

sering diteliti adalah faktor lingkungan 

yaitu sarana air bersih dan jamban. 

Faktor risiko diare menurut faktor ibu 

yang bermakna adalah: pengetahuan, 

perilaku dan hygiene ibu. Faktor risiko 

diare menurut faktor anak: status gizi, 

dan pemberian ASI eksklusif. Faktor 

lingkungan berdasarkan sarana air 

bersih (SAB) dan sarana jamban (5). 

Penyakit diare di Kalimantan 

Selatan masih termasuk dalam salah 

satu golongan penyakit terbesar yang 

angka kejadiannya relatif cukup tinggi, 

keadaan ini di dukung oleh faktor 

lingkungan, terutama kondisi sanitasi 

dasar yang masih tidak baik, misalnya 

penggunaan air untuk keperluan sehari-

hari yang tidak memenuhi syarat, 

jamban keluarga yang masih kurang 

dan keberadaannya kurang memenuhi 

syarat, serta kondisi sanitasi perumahan 

yang masih kurang dan tidak higienis. 

Di Kalimantan Selatan masih banyak 

ditemui kasus diare. Sebagai 

perbandingan kasus diare pada tahun 

2008 sebanyak 54.316 kasus 2009 

sebanyak 72.020 kasus, tahun 2010 

sebanyak 52.908 kasus, serta tahun 

2011 sebanyak 66.765 (6). 

Penyakit diare di Kota 

Banjarmasin ditemukan sebanyak 

12.531 kasus dan menempatkan sebagai 

kabupaten/kota yang memiliki 

penemuan penderita diare tertinggi. 

Tingginya kasus diare di Kota 

Banjarmasin, disebabkan oleh beberapa 

faktor, salah satunya adalah kebiasaan 

mengkonsumsi air sungai yang 

tercemar (7). Tercemarnya air sungai 

diperkirakan akibat masih banyaknya 

masyarakat yang BAB di sungai. Dari 

data tersebut, peneliti tertarik 

melakukan penelitian penggunaan 

jamban dengan kejadian diare pada 

anak balita. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis hubungan 

penggunaan jamban dengan kejadian 

diare pada anak balita di Kota 

Banjarmasin Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

 

BAHAN DAN METODE 

 

Jenis penelitian ini adalah survey 

analitik dengan menggunakan pendekatan 

cross sectional, variabel sebab akibat atau 

kasus yang terjadi pada objek penelitian 

diukur atau dikumpulkan secara simultan 

(dalam waktu yang bersamaan). Variabel 
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independen dalam penelitian ini adalah 

kepemilikan jamban dan kondisi jamban 

sedangkan variabel dependennya adalah 

kejadian diare pada balita. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua anak balita 

yang berada di Banjarmasin sebanyak 

54.746. Sampel dalam penelitian ini yaitu 

sebagian balita di Kota Banjarmasin 

Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan 

pendekatan multistage random sampling 

dengan jumlah sampel 188. Pengumpulan 

data menggunakan kuesioner dengan 

melakukan wawancara langsung dengan 

responden. Data yang telah terkumpul 

kemudian diolah dan dianalisis dengan 

program SPSS. 

 

HASIL  

Analisis Univariat 

 

Tabel 1 menunjukkan Kejadian Diare 

di Kota Banjarmasin tahun 2018. Sebanyak 

43 balita (22,9%) pernah menderita diare 

dalam 1 bulan terakhir. Sebanyak 42 balita 

yang mengalami diare lebih dari 3x sehari 

dengan kondisi tinja lembek. Sebagian 

besar responden (53,5%) membawa 

balitanya ke pelayanan kesehatan saat 

mengalami diare. Tabel 2 menunjukkan 

sebagian besar responden memiliki jamban 

yakni 97,9%. Jenis jamban yang dimiliki 

responden lebih banyak dengan tangki 

septic yakni 94,6%. Kondisi jamban 81% 

dalam kondisi bersih dan bebas dari vector. 

Terdapat 175 responden (95,1%) yang 

membersihkan jamban dengan frekuensi 

terbesar 7x dalam seminggu. 

Diare merupakan salah satu penyakit 

menular yang angka kesakitan dan 

kematiannya relatif tinggi (4). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

43 balita (22,9%) di Kota Banjarmasin 

tahun 2018 selama 1 bulan terakhir yang 

menderita diare. Kejadian diare di Kota 

Banjarmasin merupakan tertinggi di 

Provinsi Kalimantan Selatan. (7).  

Beberapa hasil penelitian 

menunjukkan presentasi yang tinggi untuk 

kejadian diare pada balita. Sebanyak 45,3% 

balita menderita diare di wilayah kerja 

Puskesmas Purwoharjo (4). Di Kabupaten 

Polewali Mandar terdapat 61,8% anak 

sekolah dasar yang pernah mengalami 

diare. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hardi A.R. dkk tahun 2012 menunjukkan 

sebanyak 46,8% balita mengalami diare 

(8). Tingginya kejadian diare pada balita 

dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya 

faktor lingkungan dan faktor perilaku 

termasuk dalam hal perilaku penggunaan 

jamban. 

 

Analisis Bivariat 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa proporsi 

balita yang pernah menderita diare selama 

1 bulan terakhir lebih banyak pada 

responden yang tidak memiliki jamban 

yakni 75,0% dibandingkan yang memiliki 

jamban 21,7%. Sedangkan proporsi balita 

yang tidak diare lebih banyak pada 

responden yang memiliki jamban yakni 

78,3% dibandingkan yang tidak memiliki 

jamban 25,0%. Hasil uji statistik 

didapatkan nilai p = 0,038 berarti terdapat 

hubungan yang bermakna antara 

kepemilikan jamban dengan kejadian diare 

selama 1 bulan terakhir di Kota 

Banjarmasin tahun 2018. 

Tabel 4 menunjukkan bahwa proporsi 

balita yang pernah menderita diare selama 

1 bulan terakhir lebih banyak pada 

responden dengan jamban yang bersih dn 

bebas dari vector yakni 45,7% 

dibandingkan dengan responden yang 

memiliki jamban bersih yakni 16,1%. 

Sedangkan proporsi balita yang tidak diare 

lebih banyak pada responden yang 

memiliki jamban bersih yakni 83,9% 

dibandingkan yang tidak memiliki jamban 

bersih 54,3%. Hasil uji statistik didapatkan 

nilai p = 0,000 berarti terdapat hubungan 

yang bermakna antara kondisi jamban 

dengan kejadian diare selama 1 bulan 

terakhir di Kota Banjarmasin tahun 2018. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden (94,6%) 

telah memiliki jamban. Hasil uji statistik 

didapatkan bahwa terdapat hubungan yang 
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bermakna antara kepemilikan jamban 

dengan kejadian diare selama 1 bulan 

terakhir di Kota Banjarmasin tahun 2018. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Lailatul tahun 2012 

bahwa ketersediaan sarana pembuangan 

tinja memiliki hubungan dengan kejadian 

diare pada balita di wilayah kerja 

Puskesmas Purwoharjo Kabupaten Malang 

(4). Hal yang sama juga ditemukan oleh 

peneliti lain, bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan kepemilikan jamban 

dengan kejadian diare (9), (10), (11). 

Responden yang tidak memiliki jamban 

akan berpotensi untuk menimbulkan 

penyakit diare, karena sarana jamban yang 

tidak mudah digelontor serta tinja yang 

tidak ditampung dan diolah secara tertutup 

akan dapat terjangkau oleh vektor 

penyebab penyakit diare yang kemudian 

secara tidak langsung akan mencemari 

makanan atau minuman (4) 

Ditinjau dari sudut kesehatan 

lingkungan, kotoran manusia merupakan 

masalah yang sangat penting. Pembuangan 

tinja secara layak merupakan kebutuhan 

kesehatan yang paling diutamakan. 

Pembuangan tinja secara tidak baik dan 

sembarangan dapat mengakibatkan 

kontaminasi pada air, tanah, atau menjadi 

sumber infeksi, dan akan mendatangkan 

bahaya bagi kesehatan, karena penyakit 

yang tergolong waterborne disease akan 

mudah berjangkit (10). 

Jamban adalah suatu ruangan yang 

mempunyai fasilitas pembuangan kotoran 

manusia yang terdiri atas tempat jongkok 

atau tempat duduk dengan leher angsa atau 

tanpa leher angsa (cemplung) yang 

dilengkapi dengan unit penampungan 

kotoran dan air untuk membersihkannya. 

Buang air besar (BAB) sembarangan bukan 

lagi zamannya. Dampak BAB sembarangan 

sangat buruk bagi kesehatan dan keindahan. 

Selain jorok, berbagai jenis penyakit 

ditularkan (12). Tanpa adanya jamban akan 

mengakibatkan tinja buangan terbuka dan 

mudah dijangkau oleh vektor penyebab 

penyakit diare. Hal ini dapat mencemari 

makanan dan minuman secara langsung 

sehingga risiko munculnya peyakit diare 

semakin besar. Hasil krostabulasi silang 

antara kondisi jamban dengan kejadian 

diare menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna. Dimana 

proporsi kejadian diare lebih banyak karena 

kondisi jamban yang tidak bersih. Hasil 

penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

responden yang memiliki jamban bersih 

dan bebas dari vektor menunjukkan 

sebanyak 83,9% tidak terjadi diare pada 

anak balitanya. Hal ini didukung oleh 

penelitian oleh bahwa terdapat pengaruh 

perilaku menggunakan jamban yang sehat 

terhadap kejadian diare. 
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LAMPIRAN  

 

Tabel 1. Gambaran Kejadian Diare di Kota Banjarmasin Tahun 2018 

Variabel Kategori  n % 

Diare Ya 

Tidak 

43 

145 

22,9 

77,1 

Diare Lebih dari 3x sehari Tidak 

Ya 

42 

1 

97,7 

2,3 

Tinja lembek Ya 

Tidak 

42 

1 

97,7 

2,3 

Tindakan 
 

Dibiarkan saja 

Diobati Sendiri 

Dibawa ke Yankes 

3 

17 

23 

7,0 

39,5 

53,5 

 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Penggunaan Jamban di Kota Banjarmasin Tahun 

2018 

Variabel Kategori n % 

Kepemilikan 

Jamban 

Tidak 

Ya 

4 

184 

2,1 

97,9 

Jenis Jamban Jamban Tanpa Tangki 

Septic 

Jamban Dengan Tangki 

Septic 

10 

174 

5,4 

94,6 

Tempat Buang 

BAB 

Sungai/Kali 

Kebun 

4 

0 

100,0 

0 

Buang BAB di 

Jamban 

Tidak 

Ya 

5 

183 

2,7 

97,3 

Kondisi Jamban 

Bersih 

Tidak 

Ya 

35 

149 

19,0 

81,0 

Membersihkan 

Jamban 

Tidak 

Ya 

9 

175 

4,9 

95,1 

Frekuensi 

Membersihkan 

Jamban dalam 

seminggu 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

34 

46 

37 

2 

0 

0 

58 

19,2 

26,0 

20,9 

1,1 

0 

0 

32,8 
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Tabel 3. Hubungan Kepemilikan Jamban dengan Kejadian Diare di Kota 

Banjarmasin Tahun 2018  

Kepemilikan  

Jamban 

Apakah selama satu bulan 

terakhir anak balita anda 

pernah menderita diare? Total 
Uji Statistik 

Ya Tidak 

n % n % N % 

Tidak 3 75,0 1 25,0 4 100 

p = 0,038 Ya 40 21,7 144 78,3 184 100 

Total 43 22,9 145 77,1 188 100 

 

 

Tabel 4. Hubungan Kondisi Jamban dengan Kejadian Diare di Kota Banjarmasin 

Tahun 2018 

Jamban 

bersih dan 

Bebas Vektor 

Diare 
Total 

Uji Statistik Ya Tidak 

n % n % N % 

Tidak 16 45,7 19 54,3 35 100 

p = 0,000 Ya 24 16,1 125 83,9 149 100 

Total 40 21,7 144 78,3 188 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ISBN 978-602-51165-1-3 
 

Prosiding Seminar Nasional K3 – Kesling PSKM FK ULM, 17 November 2018 | 30 

RANCANGAN ALAT PENGOLAH SAMPAH MEDIS (MWT-P) MAMPU 

MENURUNKAN ANGKA BAKTERI MOST PROBABLE NUMBER (MPN) SAMPAH 

MEDIS SEBESAR 99,99%   

 

Design of Medical Waste Treatment (MWT-P) Can Reduce Bacterial Most Probable 

Number (MPN) Medical Waste by 99.99% 

 

Irfa’i 1, Arifin1, Ferry2, Thohari2 

1 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Jl.HM.Cokrokusumo 2A Banjarbaru, Indonesia. 
2 Poltekkes Kemenkes Surabaya, Jl.Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya, Indonesia.  

 (*Corresponding author: m.irfai1@polekkes.banjarmasin.org)  

(m.irfaimt@gmail.com) 

 

Abstrak 

 

Produksi sampah medis fasilitas layanan kesehatan semakin meningkat di Indonesia.  

Berdasarkan penelitian ini satu Puskesmas menghasilkan sampah medis antara 15-25kg/hari 

(1). Peraturan perundangan  mewajibkan sampah medis untuk diolah supaya tidak 

menimbulkan pencemaran lingkungan terutama nosokomial. Pengolahan sampah medis 

memerlukan teknologi dan  biaya pengolahan sangat tinggi. Rancangan alat Medical Waste 

Treatment (MWT-P) merupakan alternative dalam mengolah sampah medis dengan biaya dan 

teknologi yang mudah diterima. Proses pengolahan alat ini meliputi tahapan pencucian, 

pengeringan dan desinfeksi. Proses desinfeksi menggunakan dosis chlor dan menggunakan 

waktu kontak tertentu. MWT-P dapat menurunkan angka bakteri MPN sampah medis mencapai 

99,99%. MWT-P merupakan alat pengolah sampah medis yang terjangkau/murah dan mudah 

dioperasikan. MWT-P merupakan bagian kerangka pengendalian dan pengolahan limbah B3 

khususnya limbah medis fasilitas layanan kesehatan. 

 

Kata-kata kunci : most probable number (MPN), pengolahan, sampah medis 

 

Abstract 

 

Medical waste production of health services is increasing in Indonesia. Based on this 

research, one Puskesmas produces medical waste between 15-25kg/day (1). The Legislation 

requires medical waste to be processed so as not to cause environmental pollution, especially 

nosocomial. Medical waste processing requires technology and processing costs are very high. 

The design of the tool Medical Waste Treatment (MWT-P) is an alternative in treating medical 

waste with costs and technology that is easily accepted. The process of processing this tool 

includes the stages of washing, drying, and disinfection. The disinfection process uses chlorine 

doses and uses certain contact times. MWT-P can reduce the number of MPN medical waste 

bacteria to 99.99%. MWT-P is an affordable and easy to operate medical waste processing 

device. MWT-P is part of the framework for controlling and processing Hazardous waste, 

especially medical waste, healthcare facilities.  

 

Keywords : most probable number (MPN), treatment, medical waste
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PENDAHULUAN 

 

Sampah infeksius sangatlah berbahaya 

karena mengandung berbagai macam jenis 

penyakit dan racun. Limbah klinis ini bila 

tidak ditangani secara baik dan benar maka 

fungsi atau peran dari puskesmas atau klinik 

kesehatan sebagai pembawa kehidupan 

sehat bagi masyarakat justru akan terbalik. 

Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204 

Tahun 2004 Tentang Persyaratan Kesehatan 

Lingkungan Rumah Sakit, yang mewajibkan 

rumah sakit serta Puskesmas untuk 

mengelola limbahnya (1) . Praktik bidan, 

praktik dokter dan dokter gigi, balai 

pengobatan, rumah bersalin turut 

mengeluarkan hasil sampingan berbentuk 

limbah tajam infeksius (mengandung B3) 

dalam jumlah sedikit yang harus dikelola 

(2). Prinsip pengelolaan limbah B3 yaitu 

sejak dihasilkan sampai penimbunan (from 

craddle to grave) yang merupakan rangkaian 

kegiatan penyimpanan, pengumpulan, 

pengangkutan dan pengolahan limbah B3 

termasuk penimbunan hasil pengolahan (PP 

Nomor 18 Tahun 1999 jo PP Nomor 85 

Tahun 1999). 

Berdasarkan  indikator RPJMN tahun 

2015 - 2019 terkait pelayanan kesehatan 

primer, yaitu jumlah Puskesmas non rawat 

Inap dan Puskesmas rawat inap yang 

memberikan  pelayanan sesuai standar, 

diharapkan 6.000 Puskesmas di tahun 2019 

dapat memberikan pelayanan sesuai standar 

di Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang  

Puskesmas. Dari hasil pengisian  instrumen 

self assessment oleh Puskesmas, pada tahun 

2016 terdapat 2.692 Puskesmas yang telah 

memberikan pelayanan sesuai standar, dari 

3.392 Puskesmas yang telah melaporkan ke 

pusat. 

Jumlah Puskesmas rawat inap selama 

lima tahun terakhir terus meningkat, yaitu 

sebanyak 3.152 unit pada tahun 2012, lalu 

meningkat menjadi 3.411 unit pada tahun 

2016. Jumlah Puskesmas non rawat inap 

cenderung berfluktuasi. Hal ini dapat dilihat 

dari jumlah Puskesmas non rawat inap pada 

tahun 2012 sebanyak 6.358 menurun 

menjadi 6.338 pada tahun 2013 dan pada 

tahun 2016 meningkat menjadi 6.356. 

Peningkatan jumlah Puskesmas Rawat Inap 

memberikan dampak lain berupa 

meningkatnya sampah infeksius dari 

Puskesmas.  

Limbah layanan kesehatan yang 

dihasilkan menurut tingkat pendapatan 

nasional negara, pada negara berpendapatan 

tinggi untuk semua limbah layanan 

kesehatan bisa mencapai 1,1 – 12,0 kg 

perorang setiap tahunnya, dan limbah 

layanan kesehatan berbahaya 0,4 – 5,5 kg 

perorang setiap tahunnya, pada negara 

berpendapatan menengah untuk semua 

limbah layanan kesehatan menunjukkan 

angka 0,8 – 6,0 kg perorang setiap tahunnya 

sedangkan limbah layanan kesehatan yang 

berbahaya 0,3 – 0,4 kg perorang setiap 

tahunnya, sedangkan negara berpendapatan 

rendah semua limbah layanan kesehatan 

menghasilkan 0,5 – 3,0 kg perorang setiap 

tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian di 

Nusa Tenggara Timur menunjukan bahwa 

limbah medis padat yang dihasilkan berupa 

barang/bahan buangan hasil tindakan 

perawatan pasien, dengan volume timbulan 

pada ruang rawat inap sebesar 0,74 

kg/bed/hari, ruang bersalin 0,167 

kg/pasien/hari, unit gawat darurat sebesar 

0,071 kg/pasien hari dan poliklinik sebesar 

0,004 kg/pasien hari (3). Berdasarkan 

penelitian ini satu Puskesmas menghasilkan 

sampah infeksius antara 15-25kg/hari. 

Jumlah sampah infeksius seluruh 

Indonesia yang berasal dari Puskesmas 

sebesar 95,3 – 158,9 m3 per hari. Sejumlah 

sampah infeksius ini berdasarkan penelitian 

dan pengamatan sampah infeksius ini belum 

dikelola dengan baik, mengingat tidak 

adanya incinerator tiap Puskesmas, maupun 

operasional Incenerator yang tidak optimal.  

Terkait dengan pengelolaan limbah medis 

Puskesmas terdapat kendala berdasarkan 

observasi, yaitu terkadang terjadi 

penumpukan limbah, peran petugas belum 

dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi 

pokok masing-masing sehingga masih 

terdapat adanya limbah yang belum 

tertangani secara serius dan pengelolaan 
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limbah medis di Puskesmas masih belum 

bisa disebut sempurna dikarenakan belum 

lengkapnya sarana dan prasarana yang ada. 

Selain itu, pengelolaan yang dilakukan 

belum memenuhi persyaratan sistem 

pengelolaan limbah dan dilaksanakan sesuai 

dengan aturan yang berlaku di Puskesmas 

tersebut. 

Mengingat keberadaan sampah 

infeksius di Puskesmas yang tidak dikelola 

dengan baik, yang disebabkan mahalnya 

pemusnahan limbah B3 maka peneliti 

memberikan alternative pemecahan masalah 

keberadaan sampah infeksius. Penanganan 

Terhadap sampah infeksius dilakukan 

dengan melakukan pengolahan sampah 

melaui tahapan pencucian, desinfeksi, dan 

penghancuran yang dituangkan dalam 

rancangan alat pengolahan sampah infeksius 

dengan nama Alat pengolah sampah  

infeksius  untuk Puskesmas sebagai solusi 

sementara. Perancangan alat ini melakukan 

pemodelan terhadap perlakuan Pencucian, 

Desinfeksi. Berdasarkan penelitian 

terdahulu waktu   kontak yang efektif dalam 

membunuh bakteri menurut Rahmat (2004) 

kemampuan khlor dalam menurunkan angka 

bakteri sebesar 99,78% pada dosis 30 ppm, 

dengan waktu kontak selama 2 menit (4). 

Oleh karena itu pada penelitian ini dosis 

khlor yang digunakan sebesar 25 ppm dan 50 

ppm. Waktu kontak yang digunakan dalam 

penelitian ini 5 menit dan 10 menit. Alat 

yang dihasilkan jauh lebih murah yaitu (5-10 

juta) kalau dibandingkan dengan Incenerator 

yang selama ini dipakai dalam 

memusnahkan sampah infeksius dengan 

harga ratusan juta. 

 

METODE  

 

Desaian penelitian ini adalah 

ekperimen pre and post test only without 

control group design untuk sampah medis 

dan post test only without control group 

design untuk limbah cair. Penelitian 

perancangan alat pengolah sampah 

infeksius dilakukan dengan pendekatan 

Proses dan kuantitatif juga menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan proses 

artinya alat yang dihasilkan alat yang 

mudah untuk dioperasikan dan mudah 

untuk dibuat sendiri dengan 

mengkombinasi beberapa peralaran yang 

ada dipasaran. Metode kuantitatif dan 

kualitatif dilakukan untuk penelitian jumlah 

bakteri yang terdapat pada sampah medis 

yang diolah berdasar  proses pencucian dan 

desinfeksi secara  optimal. Dalam proses 

penelitian akan didapatkan pola atau 

formula yang sesuai sehingga 

menghasilkan sampah dengan kualitas tidak 

berpotensi infeksius sehingga aman di 

lingkungan. Penelitian kualtitatif dan 

kualitatif menggunakan analisis  deskriptif 

kuantitatif dan kualitatatif. 
Gambar Alat Rancangan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rancangan percobaan menggunakan 

replikasi minimal 15 kali didapatkan 

sampel sebesar 75 sampel angka bakteri 

sampah. Pemeriksaan juga dilakukan untuk 

angka bakteri limbah cair yang dihasilkan 

sebanyak 60 sampel. Jumlah keseluruhan 

sampel yang diuji adalah 135 sampel. 
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Data dikumpulkan merupakan hasil 

dari pemeriksaan angka bakteri pada 

sampah medis dan hasil pemeriksaan angka 

bakteri limbah cair.  Data yang 

dikumpulkan dilakukan tabulasi yaitu 

mengelompokkan data sesuai dengan 

tujuan penelitian. Analisis data hasil 

pemeriksaan dilakukan secara analitik 

untuk memastikan adanya penurunan angka 

bakteri/bakteri yang terdapat pada sampah 

medis. Selanjutnya dilakukan penghitungan 

effisiensi  penurunan angka bakteri/bakteri 

berdasarkan berbagai variasi perlakukan. 

Nilai effisiensi dipakai dalam menentukan 

pola dan model alat pengolah sampah 

infeksius  dalam mengolah sampah secara 

optimal. 

Selain itu penelitian ini juga akan 

melakukan uji beda pada berbagai 

perlakukan. Pada penelitian ini perlakuan 

dosis chlor sebanyak dua (25 ppm,  50 ppm) 

dan perlakuan waktu kontak ada dua (5 

menit, 10 menit) terhadap 4 kelompok 

angka bakteri, maka analisis statistik yang 

dilakukan adalah: Uji normalitas, 

dilanjutkan  Multi Variat Analisis atau 

Krucal Wallis pada program statistik SPSS. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Pengolahan 

 

Proses pengolahan dilakukan dengan 

jalan melakukan pengumpulan, pemilahan 

dan pengolahan. Pengumpulan sampah 

medis dilakukan secara bertahap sesuai 

dengan kemampuan sampling. Sampah 

medis diambil dari 4 Puskesmas antara lain: 

Puskesmas Cempaka, Puskesmas Sungai 

Besar, Puskesmas Banjarbaru Selatan  dan 

Banjarbaru Utara. Berdasarkan jumlah 

sampah medis yang didapat dari empat 

puskesmas, alat ini mampu mengolah sesuai 

kapasitas. 

Tahap pemilahan sampah medis 

dilakukan untuk memilih sampah dengan 

membedakan berdasarkan jenis nya antara 

lain : kain perban, kapas, plester, tissue, 

masker, plastic pembungkus, botol plastic, 

botol kaca, tabung infuse, sarung tangan, 

selang infuse, jarum dan spuit. Dari jenis 

jenis sampah medis tersebut yang bisa 

dilakukan pengolahan  adalah sbb: kain 

perban, kapas, plester, tissue, masker, plastic 

pembungkus, botol plastik, tabung infuse 

dan  sarung tangan. 

Pada proses pengolahan dilakukan 

pencucian terhadap sampah medis 

selanjutnya dilakukan proses desinfeksi. 

Proses pencucian dilakukan selama 30 menit 

dan selanjutnya dilakukan desinfeksi dengan 

variasi dosis dan variasi waktu kontak. 

Variasi dosis yang digunakan untuk 

percobaan pertama menggunakan dosis 

chlor  25 ppm dan 50 ppm. Variasi waktu 

kontak yang digunakan 5 menit dan 10 

menit. Adapun Hasil pengukuran bakteri 

(MPN) sebagai berikut : 

Tabel 1 Hasil pengukuran jumlah bakteri 

sampah pada proses pengolahan 

menggunakan Alat MWT-P 

Pengulanga

n 

Angka 

MPN 

sampa

h 

sebelu

m  

diolah 

Angka MPN sampah sesudah  

diolah 

D.25 

ppm 

W. 5 

Meni

t 

D.25 

ppm 

W. 

10 

Meni

t 

D.50 

ppm 

W. 5 

Meni

t 

D.50 

ppm 

W. 

10 

Meni

t 

1 1.400 70 70 11 7 

2 2.400 150 130 7 7 

3 2.400 120 150 15 7 

4 1.400 190 120 7 0 

5 1.000 250 120 0 0 

6 1.400 110 70 7 0 

7 2.400 190 120 15 0 

8 1.400 70 70 28 7 

9 2.400 150 150 7 7 

10 2.400 120 120 11 0 

11 2.400 190 150 15 7 

12 2.400 250 120 11 0 

13 2.400 110 110 11 7 

14 2.400 190 150 15 7 

15 1.400 70 70 19 0 

Rerata 1.973 149 115 12 4 

Efektifitas  
92,4

6 

99,9

9 

99,4

6 

99,8

3 

Sumber: Data primer hasil penelitian 

 

Dari tabel 1, dapat dijelaskan angka 

bakteriologi sampah hasil pengolahan 

sebagai berikut: Kandungan bakteriologis 

MPN pada sampah sebelum diolah rata-rata 

sebesar 1.973. Kandungan bakteri (MPN) 
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sampah setelah diolah dengan dosis 25 ppm 

waktu 5 menit, sebesar 149, efektifitas 

pengolahan sebesar 92,46%.  Kandungan 

bakteri (MPN) sampah setelah diolah 

dengan dosis 25 ppm waktu 10 menit, 

sebesar 115, efektifitas pengolahan sebesar 

99,99%. Kandungan bakteri (MPN) sampah 

setelah diolah dengan dosis 50 ppm waktu 5 

menit, sebesar 12, efektifitas pengolahan 

sebesar 99,46%. Kandungan bakteri (MPN) 

sampah setelah diolah dengan dosis 50 ppm 

waktu 10 menit, sebesar 4, efektifitas 

pengolahan sebesar 99,83%. 

Hasil pengukuran bakteriologi (MPN) 

limbah cair olahan pada proses pengolahan 

sampah medis menggunakan alat MWT-P 

bervariatif. Variasi penggunaan dosis Chlor 

yang digunakan sebesar 25 ppm, dan 50ppm. 

Variasi penggunaan waktu kontak selama  5 

menit dan 10 menit. Untuk lebih jelas, hasil 

pengukuran sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil pengukuran bakteri (MPN) 

pada limbah cair setelah 

pengolahan sampah 

Pengulanga

n 

Angka MPN limbah sesudah  diolah 

Dosis.2

5 ppm 

W. 5 

Menit 

Dosisi.2

5 ppm 

W. 10 

Menit 

Dosisi.50 

ppm 

W. 5 

Menit 

Dosis.5

0 ppm 

W. 10 

Menit 

1 78 45 0 0 

2 67 63 7 0 

3 80 80 0 0 

4 93 93 7 0 

5 110 70 0 0 

6 89 67 0 0 

7 120 70 7 0 

8 70 70 0 0 

9 67 67 0 0 

10 93 93 7 0 

11 80 80 0 0 

12 89 89 0 0 

13 93 93 0 0 

14 78 78 7 0 

15 120 67 0 0 

Rerata 88 75 2 0 

Sumber: Data primer hasil penelitian 

 

Dari Tabel 2. dapat dijelaskan angka 

bakteriologi limbah cair hasil pengolahan 

sebagai berikut:. Kandungan bakteri (MPN) 

limbah cair setelah diolah dengan dosis 25 

ppm waktu 5 menit, sebesar 88.  Kandungan 

bakteri (MPN) limbah cair setelah diolah 

dengan dosis 25 ppm waktu 10 menit, 

sebesar 75. Kandungan bakteri (MPN) 

limbah cair setelah diolah dengan dosis 50 

ppm waktu 5 menit, sebesar 2. Kandungan 

bakteri (MPN) limbah cair setelah diolah 

dengan dosis 50 ppm waktu 10 menit, 

sebesar 0. 

 

B. Efektifitas Pengolahan Sampah 

Medis 

 

Efisiensi pengolahan sampah 

infeksius dalam menurunkan bakteri pada 

pengujian alat didapatkan dari hasil 

pemeriksaan bakteriologi. Efisiensi 

didapatkan dengan menghitung rata-rata 

angka bakteri sampah sebelum diolah 

dikurang rata-rata angka bakteri sampah 

sesudah di olah dibagi rata-rata angka 

bakteri sampah sebelum diolah dikali 100. 

Hasil effisensi pengolahan alat dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel.3 Efisiensi Penurunan Bakteri 

(MPN) Sampah pada Pengujian 

Alat 

         

 

Dosis 

Waktu 

Chlor 25 

ppm 

Chlor 50 

ppm 

5 menit 92,49% 99,46% 

10 menit 99,99% 99,83% 

Sumber: Data primer hasil penelitian 

 

Berdasarkan hasil uji coba 

pengolahan sampah infeksius 

menggunakan alat pengolah sampah 

infeksius mempunyai kemampuan efisiensi 

yang hampir merata. Efisensi pengolahan 

menggunakan alat berdasarkan penggunaan 

dosis chlor dan waktu desinfeksi untuk 

bakteri MPN sampah berkisar antara 

92,49% s/d 99,99%. Hasil ini menandakan 

bahwa dengan dosis 25 ppm mampu 

menurunkan bakteri sampai 99,99%. 

Dengan dosis chlor 50 ppm mampu 

menurunkan bakteri MPN sampah sampai 

99,83%. Angka 99,99% dalam kasus ini 

mempunyai arti bahwa angka bakteri 
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sampah hasil olahan masih mengandung 

bakteri. Berdasarkan hasil penelitian angka 

bakteri (MPN) sampah hasil olah masih 

mengandung bakteri sebesar 4 per gr 

sampah  s/d 149 per gr sampah. 

Berdasarkan data penelitian dalam 

pengujian alat, limbah cair yang dihasilkan 

mengandung bakteri sebagai berikut: 

Tabel.4. Rata-rata Bakteri (MPN) Limbah 

Cair Hasil Pengolahan pada 

Pengujian Alat 

          

 

Dosis 

Waktu 

Chlor 25 

ppm 

Chlor 50 

ppm 

5 menit 88 2 

10 menit 75 0 

Sumber: Data primer hasil penelitian 

 

Pada Tabel 4. Hasil uji coba 

pengolahan sampah infeksius 

menggunakan alat pengolah sampah 

infeksius mempunyai kemampuan alat 

dalam menurunkan bakteri.  Pada 

penggunaan dosis chlor dan waktu 

desinfeksi untuk bakteri MPN limbah cair 

sebagai berikut : Untuk penggunaan dosis 

chlor 25 ppm dan waktu kontak 5 menit, 

rata-rata jumlah bakteri sebesar 88.  

Penggunaan dosis chlor 25 ppm dan waktu 

kontak 10 menit, rata-rata jumlah bakteri 

sebesar 75. Sedangkan penggunaan dosis 

chlor 50 ppm dan waktu kontak 5 menit, 

rata-rata jumlah bakteri sebesar 2. Dan 

penggunaan dosis chlor 50 ppm dan waktu 

kontak 10 menit, rata-rata jumlah bakteri 

sebesar 0. Hasil ini menandakan bahwa 

dengan peningkatan dosis chlor akan 

meningkatkan performan yairu turunnya 

angka bakteri pada limbah cair. 

Peningkatan waktu kontak juga akan 

menurunkan angka bakteri. Hal ini 

disebabkan adanya waktu yang cukup bagi 

proses desinfeksi dan kematian bakteri. 
Perlakuan variasi dosis chlor (25 

ppm, 50 ppm) pada pengolahan sampah 

terhadap jumlah bakteri (MPN) sampah 

hasil olahan mempunyai pengaruh 

perbedaan. Berdasarkan uji Kruscal Wallis 

juga didapatkan siqnifikansi uji  pengaruh 

dosis chlor terhadap penurunan bakteri 

MPN sampah sebesar Asimp.sig 0,00. Hasil 

ini menunjukkan siqnifikansi Asimp.sig 

0,00 < 0,05 yang mempunyai arti ada 

perbedaan yang bermakna penggunaan 

variasi dosis chlor terhadap angka bakteri 

MPN sampah hasil pengolahan. 
Perlakuan variasi dosis waktu kontak 

(5 menit, 10 menit) pada pengolahan 

sampah terhadap jumlah bakteri (MPN) 

sampah hasil olahan mempunyai pengaruh 

perbedaan. Berdasarkan uji Kruscal wallis 

juga didapatkan siqnifikansi uji  pengaruh 

waktu kontak terhadap penurunan bakteri 

MPN sampah sebesar Asimp.sig 0,78. Hasil 

ini menunjukkan siqnifikansi Asimp.sig 

0,78 > 0,05 yang mempunyai arti tidak ada 

perbedaan yang bermakna penggunaan 

variasi waktukontak terhadap angka bakteri 

MPN sampah. 

Perlakuan variasi dosis chlor (25 

ppm, 50 ppm) pada pengolahan sampah 

terhadap jumlah bakteri (MPN) limbah cair 

hasil olahan mempunyai pengaruh 

perbedaan yang berbeda. Berdasarkan uji 

Kruscal wallis juga didapatkan siqnifikansi 

uji  pengaruh dosis chlor terhadap 

penurunan bakteri MPN sampah sebesar 

Asimp.sig = 0,00. Hasil ini menunjukkan 

siqnifikansi Asimp.sig 0,00 < 0,05 yang 

mempunyai arti ada perbedaan yang 

bermakna penggunaan variasi dosis chlor 

terhadap angka bakteri MPN sampah hasil 

pengolahan. 
Perlakuan variasi waktu kontak (5 

menit, 10 menit) pada pengolahan sampah 

terhadap jumlah bakteri (MPN) limbah cair 

hasil olahan mempunyai pengaruh berbeda. 

Berdasarkan uji Kruscal wallis juga 

didapatkan siqnifikansi uji  pengaruh waktu 

kontak terhadap penurunan bakteri MPN 

limbah cair sebesar Asimp.sig 0,197. Hasil 

ini menunjukkan siqnifikansi Asimp.sig 

0,197 > 0,05 yang mempunyai arti tidak ada 

perbedaan yang bermakna penggunaan 

variasi waktu kontak terhadap angka 

bakteri MPN limbah cair. 
Hasil pengolahan sampah infeksius 

pada dosis 50 ppm dan waktu kontak 10 

menit menghasilkan kadar bakteri MPN 
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limbah cair sebesar 0 per 100 ml libah cair. 

Hasil ini sesuai dengan standar effluent 

limbah cair bagi fasilitas kesehatan, yaitu 

peraturan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup No 5 Tahun 2014. Dengan melihat 

hasil pengolahan sampah infeksius 

menggunakan alat hasil rancangan dalam 

penelitian dapat diaplikasikan pada 

sarana/fasilitas kesehatan (Puskesmas/RS). 

 

SIMPULAN 

 

Naskah tentang perancangan alat 

pengolah sampah infeksius (MWT-P) 

setelah dilakukan pengolahan sampah 

infeksius, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Efektifitas alat pengolah sampah 

infeksius dalam menurunkan angka bakteri 

Most Probable Number (MPN) sampah 

infeksius mencapai 92,49% sampai dengan 

99,99% dan limbah cairnya. Terdapat 

perbedaan yang bermakna Pengaruh variasi 

dosis chlor terhadap bakteri MPN sampah, 

bakteri TPC limbah cair, bakteri MPN 

limbah cair, dengan siqnifikansi Asimp.sig 

0,00 < 0,05. Tidak ada perbedaan yang 

bermakna Pengaruh variasi waktu kontak 

terhadap bakteri MPN sampah, bakteri TPC 

limbah cair, bakteri MPN limbah cair, 

dengan siqnifikansi Asimp.sig 0,078 > 0,05, 

Asimp.sig 0,159 > 0,05, Asimp.sig 0,197 > 

0,05. 

Untuk menjaga dan mempertahankan 

hasil penelitian ini dalam melakukan 

pengolahan sampah infeksius harus sesui 

dengan prosedur pengolahan yang sudah 

ditetapkan.  Untuk meningkatkan perform 

hasil pengolahan dapat dilakukan dengan 

melakukan penambahan waktu pencucian 

menjadi 1 jam dan peningkatan suhu air 

menjadi 60oC. Rancangan alat pengolah 

sampah infeksius dapat diterapkan pada 

fasilitas layanan kesehatan (Puskesmas, 

Rumah Sakit) yang tersedia daya listrik 

minimal 2200 Watt dan mempunyai suplai 

air dengan tekanan air 0,5 atm atau 5 m 

tekanan air. 
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HUBUNGAN KETERSEDIAAN SANITASI DASAR DENGAN KEJADIAN DIARE 

PADA BALITA (12-59 BULAN) DI DAERAH ALIRAN SUNGAI WILAYAH KERJA 

PUSKESMAS MARTAPURA TIMUR KABUPATEN BANJAR 

 

Relationship of Basic Sanitation Availability with the Event of Diarrhea in Balita (12-59 

Months) in Watersheds Working Area of Puskesmas East Martapura Banjar District 
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Abstrak 

 

Penyakit diare merupakan penyakit yang masih perlu diwaspadai menyerang balita. Pada 

tahun 2017 didapatkan hasil bahwa daerah aliran sungai wilayah kerja puskesmas Martapura 

Timur merupakan terbanyak ke dua kasus diare di Kabupaten Banjar dan berdasarkan data di 

Puskesmas Martapura Timur didapatkan kasus diare pada tahun 2017 sebanyak 272 kasus 

kejadian diare pada balita. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

ketersediaan sanitasi dasar dengan kejadian diare pada balita (12-59 bulan) di daerah aliran 

sungai wilayah kerja puskesmas Martapura Timur Kabupaten Banjar. Jenis penelitian ini adalah 

observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini yaitu balita usia 

12 – 59 bulan di daerah aliran sungai wilayah kerja puskesmas Martapura Timur Kabupaten 

Banjar yaitu 534 balita. Sampel yang diambil sebanyak 64 menggunakan metode purposive 

sampling. Analisa data menggunakan uji Chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

responden yang tidak memenuhi syarat untuk penyediaan air bersih 35,94%, ketersediaan 

jamban 17,19%, ketersediaan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) 68,8%, ketersediaan 

tempat pembuangan sampah 1,6%. Hasil analisis hubungan tiap variabel bebas dengan kejadian 

diare adalah sebagai berikut : penyediaan air bersih (p value = 0,0001), sementara ketersediaan 

jamban, ketersediaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan ketersediaan tempat pembuangan 

sampah tidak berhubungan dengan kejadian diare pada balita. Kesimpulannya ada hubungan 

antara kondisi penyediaan air bersih dengan kejadian diare pada balita, sedangkan tidak ada 

hubungan antara ketersediaan SPAL, ketersediaan tempat sampah, ketersediaan jamban dengan 

kejadian diare pada balita di daerah aliran sungai wilayah kerja puskesmas Martapura Timur 

Kabupaten Banjar. 

 

Kata-kata kunci: diare, balita, sanitasi dasar 

 

Abstract 

 

Diarrhea is a disease that still needs to be watched out for by attacking toddlers. In 2017 

it was found that the watershed in the work area of the East Martapura Health Center was the 

second most diarrhea cases in Banjar Regency and based on data in the East Martapura Health 

Center, diarrhea cases were found in 2017 as many as 272 cases of diarrhea in infants. The 

purpose of this study was to determine the relationship between the availability of basic 
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sanitation and the incidence of diarrhea in infants (12-59 months) in the watershed in the 

working area of the East Martapura Community Health Center, Banjar Regency. This type of 

research was observational with a cross sectional approach. The population in this study were 

toddlers aged 12-59 months in the watershed working area of East Martapura Health Center, 

Banjar Regency, as much 534 toddlers. The samples taken were 64 using the purposive 

sampling method. Data analysis using Chi square test. The results showed that respondents 

who did not fulfill the requirements for clean water supply were 35.94%, latrine availability 

was 17.19%, availability of Waste Water Sewerage (SPAL) was 68.8%, availability of landfills 

1.6%. The results of the relationship analysis of each independent variable with the incidence 

of diarrhea is: the provision of clean water (p value = 0,0001), while the the availability of 

SPAL, availability of trash, availability of latrines are not related to the incidence of diarrhea 

in infants. In conclusion, there is a relationship between the condition of the provision of clean 

water and the incidence of diarrhea in infants, where as there is no relationship between the 

availability of SPAL, availability of trash, availability of latrines with the incidence of diarrhea 

in infants in the watershed working area of East Martapura Public Health Center, Banjar 

Regency. 

 

Key words: diarrhea, toddlers, basic sanitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan data United Nation 

Children’s Fund (UNICEF) dan World 

Health Organization (WHO) tahun 2013, 

secara global terdapat dua juta anak 

meninggal dunia setiap tahunnya karena 

diare. Penyakit diare masih merupakan 

masalah kesehatan di dunia termasuk di 

negara berkembang   seperti di 

Indonesia, karena morbiditas dan 

mortalitasnya yang masih tinggi. Diare 

menyebabkan kematian pada bayi 

(31,4%) dan anak balita (25,2%). Sekitar 

162.000 balita meninggal akibat diare 

setiap  tahun  atau  sekitar  460  balita 

perhari (1).  

Berdasarkan Data Dinas 

Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 

didapatkan bahwa Kalimantan Selatan 

memiliki jumlah kasus kematian bayi 

balita sebanyak 13 orang jumlah 

kematian pada tahun 2017, dan penyebab 

kematian balita disebabkan oleh diare. 

Kabupaten Banjar memiliki memiliki 

kasus tertinggi diare pada balita 

sebanyak 4.029 kasus di tahun 2016 dan 

naik menjadi 4.220 kasus di tahun 2017 

dan terdapat kematian sebanyak 1 

kematian yang didominasi pada bayi dan 

balita di Kabupaten Banjar(2). 

Berdasarkan Data Dinas Kabupaten 

Banjar didapatkan bahwa Puskesmas 

yang berada di daerah aliran sungai yaitu 

Puskesmas Martapura Timur dan 

didapatkan hasil bahwa Puskesmas 

Martapura Timur merupakan terbanyak 

ke dua kasus diare dan berdasarkan data 

di Puskesmas Martapura Timur 

didapatkan kasus diare pada tahun 2017 

sebanyak 272 kasus kejadian diare pada 

balita (3,4). Berdasarkan uraian diatas, 

perlu dilakukan penelitian dengan judul 

hubungan ketersediaan sanitasi dasar 

dengan kejadian diare pada balita usia 

(12-59 bulan) di daerah aliran sungai 

wilayah kerja Puskesmas Martapura 

Timur Kabupaten Banjar. 

 

METODE 

 

Penelitian ini bersifat observasional 

analitik dengan desain cross sectional 

melalui pendekatan kuantitatif dilakukan 

secara prospektif. Teknik penentuan 

sampel menggunakan metode Purposive 

sampling (5). Perhitungan besar sampel 

menggunakan rumus Lemeshow (1997), 

sehingga total responden 64 orang. 

Instrumen penelitian berupa kuisioner. 
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Analisis bivariat menggunakan uji chi 

square. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Univariat 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Variabel 

Penelitian 

Variabel 

Responden 

Jumlah 

(n) 

Persentase 

(100%) 

Diare   

Pernah diare 20 31,25 

Tidak pernah diare 44 68,75 

Penyediaan Air Bersih   

Tidak Memenuhi Syarat 23 35,94 

Memenuhi Syarat 41 64,06 

Ketersediaan SPAL   

Tidak Memenuhi Syarat 44 68,8 

Memenuhi Syarat 20 31,3 

Ketersediaan Tempat 

Sampah 

  

Tidak Memenuhi Syarat 0 0 

Memenuhi Syarat 64 100 

Ketersediaan Jamban   

Tidak Memenuhi Syarat 11 17,19 

Memenuhi Syarat 53 82,81 

 

Tabel 1 menunjukan bahwa 

berdasarkan distribusi frekuensi diare, 

balita yang tidak pernah diare lebih besar 

dari pada yang pernah diare (31,25% 

berbanding 68,75%). Pada distribusi 

frekuensi penyediaan air bersih, balita yang 

memenuhi syarat lebih besar dari pada 

balita yang memenuhi syarat (64,06% 

berbanding 35,94%). Pada distribusi 

frekuensi ketersediaan SPAL, balita yang 

tidak memenuhi syarat lebih besar dari pada 

yang memenuhi syarat (68,8% berbanding 

31,3%). Pada distribusi frekuensi 

ketersediaan tempat sampah, balita yang 

memenuhi syarat lebih besar dari pada 

balita yang tidak memenuhi syarat (100% 

berbanding 0%). Pada distribusi frekuensi 

ketersediaan jamban, balita yang memenuhi 

syarat lebih besar dari pada yang tidak 

memenuhi syarat (82,81% berbanding 

17,19%).  

 

 

 

 

 

B. Analisis Bivariat 

Tabel 2. Hubungan antara Masing-

Masing Variabel Penelitian 

Variabel 

Kejadian 

Pneumonia 

Total P-

Value 
Pernah 

Diare 

Tidak 

Pernah 

Diare 

n % n % N % 

Penyediaan 

Air Bersih 
       

Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

1

8 

28,1 5 7,8 2

3 

37,

4 

0,0001 

Memenuhi 

Syarat 

2 3,2 3

9 

60,9 4

1 

64,

1 

Ketersediaa

n SPAL 

       

Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

1

5 

23,4 2

9 

45,3 4

4 

68,

8 

0,467 

Memenuhi 

Syarat 

5 7,8 1

5 

23,4 2

0 

31,

2 

Ketersediaa

n Tempat 

Sampah 

      

 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

0 0 0 0 0 0 0,95 

Memenuhi 

Syarat 

2

0 

68,8 4

4 

68,8 6

4 

100 

Ketersediaa

n Jamban 

      
 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

6 9,4 5 7,8 1

1 

17,

2 

0,067 

Memenuhi 

Syarat 

1

4 

21,9 3

9 

60,9 5

3 

82,

8 

 

Pada tabel 2, menunjukan bahwa 

penyediaan air bersih merupakan variabel 

yang berhubungan dengan kejadian diare 

pada balita, sedangkan ketersediaan SPAL, 

ketersediaan tempat sampah, ketersediaan 

jamban tidak berhubungan dengan kejadian 

diare. 

Dari hasil uji chi square didapatkan 

tidak ada hubungan antara ketersediaan 

SPAL dengan kejadian diare dengan p-

value= 0,467 (p ≥ 0,05). Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Sonya (2018) 

menyatakan tidak ada hubungan antara 

sarana pembuangan limbah dengan 

kejadian diare pada balita dengan nilai 

(p=1,000), p > 0,05 (6). Hasil penelitian 

mengenai ketersediaan tempat sampah 

didapatkan bahwa tidak ada hubungan 

antara ketersediaan tempat sampah dengan 
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kejadian diare pada balita dengan p-value= 

0,95 (p ≥ 0,05). Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian Sidhi (2016), 

menyatakan tidak ada hubungan antara 

ketersediaan tempat sampah dengan 

kejadian diare pada balita, dengan nilai p= 

0,063 (7). Hasil penelitian mengenai 

ketersediaan jamban didapatkan bahwa 

tidak ada hubungan antara ketersediaan 

jamban dengan kejadian diare pada balita 

dengan p-value= 0,067 (p ≥ 0,05). Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Ferllando (2015), menyatakan 

tidak ada hubungan antara ketersediaan 

jamban dengan kejadian diare pada balita, 

dengan nilai p= 0,504 (8). 

Berdasarkan hasil uji chi square 

didapatkan bahwa ada hubungan antara 

penyediaan aiir bersih dengan kejadian 

diare pada balita dengan p-value= 0,0001 (p 

< 0,05). Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Oktariza (2018) hasil analisis 

bivariat menunjukan hasil dengan nilai 

P=0,037, yang berarti secara statistik ada 

hubungan (9). Dapat diketahui bahwa balita 

yang menderita diare adalah balita yang 

menggunakan air minum berasal dari mata 

air, sumur gali ataupun sumur bor. Hal ini 

dapat terjadi karena adanya kandungan 

bakteri patogen penyebab diare yang 

terkandung dalam air minum yang tidak 

bersih dan tidak memenuhi syarat untuk 

digunakan sebagai air minum. Sumber air 

minum tidak aman lebih rentan mengalami 

kontaminasi dari pencemaran (9). 

 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 

1. Ada hubungan antara penyediaan air 

bersih dengan kejadian diare pada 

balita di daerah aliran sungai wilayah 

kerja puskesmas Martapura Timur 

Kabupaten Banjar (p-value=0,0001). 

2. Tidak ada hubungan ketersediaan 

SPAL dengan kejadian diare pada 

balita di daerah aliran sungai wilayah 

kerja puskesmas Martapura Timur (p-

value=0,467). 

3. Tidak ada hubungan ketersediaan 

tempat sampah dengan kejadian diare 

pada balita di daerah aliran sungai 

wilayah kerja puskesmas Martapura 

Timur (p-value=0,95). 

4. Tidak ada hubungan ketersediaan 

jamban dengan kejadian diare pada 

balita di daerah aliran sungai wilayah 

kerja puskesmas Martapura Timur (p-

value=0,067). 

 

B. Saran 

 

1. Bagi tenaga kesehatan  

Disarankan kepada tenaga kesehatan 

khususnya petugas promosi kesehatan 

melakukan pendekatan kepada 

masyarakat agar dapat meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya 

ketersediaan sanitasi dasar dirumah 

tangga terutama pada masyarakat yang 

memiliki balita. Selain itu juga 

disarankan agar mengembangkan 

promosi kesehatan kepada masyarakat 

melalui penyuluhan dengan 

menggunakan media yang menarik dan 

bahasa yang mudah dipahami yang 

menginformasikan tentang pentingnya 

ketersediaan sanitasi dasar di rumah 

tangga. Khususnya pada penyediaan air 

bersih dengan adanya penyediaan air 

bersih yang baik maka akan terbebas 

dari penyakit yang dapat tertular dari 

air. 

2. Bagi masyarakat  

Disarankan kepada masyarakat 

khususnya di daerah aliran sungai 

wilayah kerja puskesmas Martapura 

Timur Kabupaten Banjar agar 

meningkatkan ketersediaan sanitasi 

dasar di rumah tangga agar terhindar 

dari faktor risiko penyakit diare 

khususnya pada penyediaan air bersih 

agar mengkonsumsi air yang bersih dari 

sumber air yang baik, dan mengolah air 

bersih sebelum diminum untuk 

kebutuhan sehari-hari. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya  

Disarankan untuk peneliti selanjutnya 

untuk melanjutkan penelitian ini 

dengan menggali faktor lain seperti 

perumahan, sosial ekonomi dan budaya 

yang berhubungan dengan penyebab 

terjadinya diare pada balita, sehingga 

hasilnya dapat dijadikan sebagai 

masukan dalam upaya pencegahan 

kejadian diare pada balita.  

4. Bagi Program Studi Kesehatan 

Masyarakat  

Disarankan kepada Program Studi 

Kesehatan Masyarakat agar dapat 

menjadikan hasil penelitian ini sebagai 

sumber untuk meningkatkan kualitas 

mahasiswa dalam penelitian 

selanjutnya dan sebagai sumber 

kepustakaan di Program Studi 

Kesehatan Masyarakat serta sebagai 

bahan dalam kegiatan tridharma 

perguruan tinggi.Bagi Penelitian 

Selajutnya karena penelitian ini 

dilakukan dengan kuantitatif, untuk 

mendapatkan informasi faktor-faktor 

yang berhubungan dengan kejadian 

Pneumonia pada balita, diharapkan 

peneliti lain dapat menggunakan 

metode kualitatif dengan beberapa 

variabel yang saat ini belum di teliti dan 

dilakukan pengamatan serta melakukan 

pertanyaan mendalam untuk menggali 

variabel-variabel yang pada penelitian 

ini terdapat hubungan. Selain itu 

peneliti selanjutnya sebaiknya 

menggunakan sampel yang lebih besar 

sehingga dapat menggambarkan secara 

keseluruhan faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian 

pneumonia. 
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ABSTRAK 

 

Air bersih merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan dan 

kesehatan manusia.  Air dapat menjadi sumber penyakit dan penularan penyakit secara fecal-

oral dapat terjadi melalui air yang terkontaminasi bakteri patogen..Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kualitas bakteriologik sumber air minum yang berasal dari sumur warga di 

bantaran sungai Desa Astambul Seberang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, Kalimantan 

Selatan. Penelitian bersifat deskriftif dengan menggunakan Metode MPN coliform dan 

dilanjutkan dengan melakukan identifikasi jenis bakteri coliform. Hasil Penelitian didapatkan 

bahwa dari 14 sampel sumber air minum yang berasal dari sumur didapatkan rentang nilai MPN  

20,0 cfu/100ml – 96,0 cfu/100ml  dengan rata-rata nilai MPN coliform 36,3 cfu/100 ml.   Hasil 

Identifikasi bakteri didapatkan bahwa seluruh sampel terkontaminasi Escherichia coli (100%). 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas bakteriologis air sumur warga tidak memenuhi 

syarat kesehatan dan menurut klasifikasi WHO termasuk Intermediate risk 

 

Kata-kata kunci:  Kualitas bakteriologis, air sumur, bantaran sungai 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyakit diare masih merupakan 

masalah kesehatan masyarakat di negara 

berkembang seperti di Indonesia, karena 

morbiditas dan mortalitasnya yang masih 

tinggi. Survei morbiditas yang dilakukan 

oleh Subdit Diare, Departemen Kesehatan 

dari tahun 2000 s/d 2010 terlihat 

kecenderungan insidensI naik. Pada tahun 

2000 IR penyakit diare 301/1.000 

penduduk, tahun 2003 naik menjadi 374 

/1.000 penduduk, tahun 2006 naik menjadi 

423/1.000 penduduk dan tahun 2010 

menjadi 411/1000 penduduk. Kejadian 

luar biasa (KLB) diare juga masih sering 

terjadi, dengan CFR yang masih tinggi. 

Pada tahun 2008 terjadi KLB di 69 

Kecamatan dengan jumlah kasus 8.133 

orang, kematian 239 orang (CFR 2,94%). 

Tahun 2009 terjadi KLB di 24 kecamatan 

dengan jumlah kasus 5.756 orang, dengan 

kematian 100 orang (CFR 1,74%), 

sedangkan tahun 2010 terjadi KLB diare di 

33 kecamatan dengan jumlah penderita 

4.204 dengan kematian 73 orang (CFR 

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

Beberapa provinsi mempunyai 

prevalensi diare klinis >9% (Nangroe Aceh 

Darussalam, Sumatera Barat,Riau, Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Banten, Nusa 

Tenggara Barat, Nusa Tengara Timur, 

Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, 

Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua 

Barat dan Papua) dengan Prevalensi diare 

klinis adalah 9,0% (rentang: 4,2% -18,9%). 

Prevalensi tertinggi di Provinsi Nangroe 

Aceh Darussalam (18,9%) dan terendah di 

DI Yogyakarta (4,2%) (1,2,3,4). 

Di Kalimantan Selatan, penyakit 

terbesar dengan angka kejadian relatif 

cukup 
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cukup tinggi. Keadaan ini didukung oleh 

faktor lingkungan, terutama kondisi sanitasi 

dasar yang masih kurang baik, salah 

satunya adalah penggunaan air untuk 

keperluan sehari-hari yang tidak memenuhi 

syarat kesehatan. Berdasarkan data dari 

Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan angka 

kejadian diare pada tahun 2008 sebanyak 

54.316 kasus, tahun 2009 sebanyak 72.020 

kasus, tahun 2010 sebanyak 52.908 kasus 

dan tahun 2011 sebanyak 66.765 kasus dan 

Kabupaten Banjar merupakan salah satu 

Kabupaten diKalimantan Selatan yang 

mempunyai angka kejadian diare termasuk 

tinggi yaitu 22.422 kasus diare pada tahun 

2012 (5,6). 

Kecamatan Astambul merupakan 

kecamatan di Kabupaten Banjar dengan 

angka kejadian diare yang cukup tinggi. 

Berdasarkan Laporan Tahunan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Banjar angka 

kejadian diare di Kecamatan Astambul 

tahun 2012 adalah 1.408 kasus. Salah satu 

desa di Kecamatan Astambul dengan angka 

kejadian diare tertinggi adalah Desa 

Astambul Seberang dengan jumlah rata-rata 

penderita diare setiap bulan adalah 25 

orang. Desa Astambul Seberang merupakan 

desa yang letaknya dibantaran sungai yang 

aliran sungainya bermuara pada Sungai 

Martapura. 

Salah satu faktor risiko terjadinya 

diare adalah tercemarnya air oleh bakteri 

penyebab diare. Air mempunyai peranan 

sangat penting dalam kehidupan manusia, 

baik untuk memenuhi kebutuhan individu 

sebagai makhluk hidup maupun untuk 

menunjang pemenuhan kebutuhan hidup 

lainnya. Menurut Permenkes No 

492/Menkes/IV/2010 Departemen 

Kesehatan RI (2010), air yang bersih dan 

sehat harus tidak mengandung 

mikroorganisme pathogen dan juga bebas 

dari bakteri yang menunjukkan indikasi 

pengotoran dan tinja. Untuk memenuhi 

penyediaan air bersih dan sehat harus 

memenuhi kualitas bakteriologis sesuai 

standar WHO dan perlu memeriksa sampel 

air secara teratur terhadap bakteri indikator 

pencemaran tinja, yaitu bakteri golongan 

coliform (2). Golongan bakteri ini 

umumnya dalam jumlah besar berada dalam 

tinja manusia dan binatang berdarah panas 

lainnya, sehingga perlu dilakukan 

pemeriksaan kualitas bakteriologik air 

untuk mengetahui pencemaran tinja (1,2).  

Menurut WHO, standar kualitas 

bakteriologik air yang ditetapkan adalah 

bila dalam setiap tahun 95% dari sampel 

tidak boleh mengandung coliform dalam 

100 ml, tidak ada sampel yang mengandung 

Escherichia coli dalam 100 ml, tidak ada 

sampel yang mengandung coliform lebih 

dari 10 dalam 100 ml dan tidak ada coliform 

dalam 100 ml dari dua sampel yang 

berurutan (1,2). 

Sampai saat ini informasi mengenai 

faktor-faktor penyebab diare di Desa 

Astambul Seberang Kecamatan Astambul 

Kabupaten Banjar belum diketahui secara 

pasti. Selain itu belum diketahui apakah 

sumber air minum khususnya air sumur 

yang sering dikonsumsi masyarakat 

didaerah bantaran sungai desa Astambul 

Seberang tersebut tercemar oleh bakteri 

coliform atau tidak. Sebagai salah satu 

upaya pencegahan penyakit diare di 

Kecamatan Astambul khususnya Desa 

Astambul Seberang maka perlu dilakukan 

uji bakteriologik sumber air minum yang 

berasal dari sumur warga. Selain itu karena 

bakteri patogen jarang terdapat di air 

kecuali air tersebut tercemar oleh tinja atau 

urine manusia maka dilakukan juga 

identifikasi bakteri patogen yang mungkin 

mencemari sumur tersebut. 

 

METODE 

 

Penelitian ini bersifat deskriptif, 

melalui pendekatan cross sectional. Subjek 

penelitian adalah air dari sumber air minum 

warga dibantaran sungai Desa Astambul 

Seberang yang berasal Sumur yang diambil 

pada bulan juli-Agustus 2017 Sampel  

Kemudian dilakukan uji MPN Coliform 

dengan cara Tes Perkiraan (Presumtif Test), 

Tes Penegasan (Confirmatif Test) dan uji 
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kelengkapan (completed test) di 

Laboratorium Mikrobiologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Lambung 

Mangkurat. Identifikasi kuman patogen 

dilakukan dengan melakukan isolasi pada 

media agar darah dan Mac Conkey serta 

dilkukan inkubasi selama 24 jam (37ºC). 

Koloni hasil pertumbuhan selanjutnya di 

identifikasi, secara mikroskopis dan 

makroskopis serta dilakukan identifikasi 

lanjut pada media gula-gula.  

Data yang di dapat dari penelitian 

dikumpulkan berdasarkan hasil uji MPN 

Coliform pada sampel air. Nilai MPN 

Coliform yang didapat akan dibandingkan 

dengan indeks Permenkes RI No 416 tahun 

1990 Jo Permenkes RI No 907 tahun 2002 

Jo Permenkes RI No 492 tahun 2010 

tentang persyaratan kualitas air minum. 

Jenis bakteri coliform yang didapat dari 

hasil penelitian ditabulasi dan  dihitung 

persentasenya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dari Pendataan sumber air minum 

warga yang tinggal di bantaran sungai Desa 

Astambul Seberang Kecamatan Astambul 

diketahui bahwa sebagian besar rumah 

warga menggunakan air sungai , 26 rumah 

warga menggunakan  PDAM dan14 rumah 

warga menggunakan  air sumur sebagai 

sumber air minumnya. Dari pemeriksaan 

MPN Coliform pada sumur warga 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil Uji MPN Coliform Sumber 

Air Minum Warga yang Tinggal 

di Bantaran Sungai Desa 

Astambul Seberang Kecamatan 

Astambul Kabupaten Banjar, 

Kalimantan Selatan 
Sam

pel 

Inde

ks 

MP

N 

Identifik

asi 

Bakteri 

Interpretas

i 

Kalsifik

asi 

WHO 

Air 

Sum

ur 

21,0 

/ 

100

mL 

E. coli 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Interme

diate 

risk 

Air 

Sum

ur 

38,0 

/ 

100

mL 

E. coli 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Interme

diate 

risk 

Air 

Sum

ur 

21,0 

/ 

100

mL 

E. coli 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Interme

diate 

risk 

Air 

Sum

ur 

38,0 

/ 

100

mL 

E. coli 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Interme

diate 

risk 

Air 

Sum

ur 

21,0 

/ 

100

mL 

E. coli 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Interme

diate 

risk 

Air 

Sum

ur 

38,0 

/ 

100

mL 

E. coli 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Interme

diate 

risk 

Air 

Sum

ur 

27,0 

/ 

100

mL 

E. coli 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Interme

diate 

risk 

Air 

Sum

ur 

20,0 

/ 

100

mL 

E. coli 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Interme

diate 

risk 

Air 

Sum

ur 

96,0 

/ 

100

mL 

E. coli 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Interme

diate 

risk 

Air 

Sum

ur 

27,0 

/ 

100

mL 

E. coli 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Interme

diate 

risk 

Air 

Sum

ur 

20,0 

/ 

100

mL 

E. coli 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Interme

diate 

risk 

Air 

Sum

ur 

96,0 

/ 

100

mL 

E. coli 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Interme

diate 

risk 

Air 

Sum

ur 

27,0 

/ 

100

mL 

E. coli 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Interme

diate 

risk 

Air 

Sum

ur 

20,0 

/ 

100

mL 

E. coli 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Interme

diate 

risk 

 

Keterangan :  

Syarat mikrobiologi air bersih memiliki 

nilai MPN 0 cfu/100 ml; Klasifikasi WHO: 

High risk (100-1000 cfu/100 ml sampel), 

Intermediate risk (10-100 cfu/100ml 

sampel), low risk (1-10 cfu/100 ml sampel). 
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Hasil dari penelitian yang dilakukan 

menunjukan sebanyak seluruh sampel 

(100%) dari 14 sampel air sumur memiliki 

nilai MPN >0 cfu/100 ml sampel, dengan 

rentang nilai MPN  20,0 cfu/100ml – 96,0 

cfu/100ml dengan rata-rata nilai MPN 

coliform 36,3 cfu/100 ml. Nilai MPN 

tersebut melebihi kadar maksimum yang 

diperbolehkan, berdasarkan Permenkes RI 

No 416 tahun 1990 Jo Permenkes RI No 

907 tahun 2002 Jo Permenkes RI No 492 

tahun 2010 yaitu 0 cfu/100 ml sampel 

(1,2,3). Berdasarkan klasifikasi dari WHO, 

kadar coliform air pada penelitian ini 

seluruhnya termasuk dalam intermediate 

risk. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa kualitas bakteriologik sumber air 

minum yang berasal dari sumur warga 

dibantaran sungai Desa Astambul Seberang 

Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, 

Kalimantan Selatan tidak memenuhi syarat 

kesehatan. 

Hasil identifikasi bakteri kontaminan 

yang mencemari sumur warga ditemukan 

jenis bakteri Escherichia coli pada seluruh 

sampel. Escherichia coli merupakan flora 

normal yang berada dalam usus manusia 

dan hewan. Escherichia coli dapat 

menyebabkan infeksi primer dalam usus 

seperti diare pada anak dan dewasa.   

Bakteri coliform terdapat pada air 

merupakan indikator terjadinya 

pencemaran air oleh bakteri yang berasal 

dari kotoran manusia dan hewan serta 

menunjukkan tingkat sanitasi yang rendah. 

Salah satu penyakit yang disebabkan oleh 

kontaminasi coliform pada air adalah diare 

(6,7,8). Penyakit diare masih merupakan 

masalah kesehatan masyarakat di negara 

berkembang seperti di Indonesia, karena 

morbiditas dan mortalitasnya yang masih 

tinggi.  

Angka kejadian diare diwilayah kerja 

Puskesmas Astambul yang dialiri sungai 

Martapura termasuk tinggi yaitu 1.408 

kasus pada tahun 2014, dimana angka 

kejadian diare di desa Astambul seberang 

setiap bulannya berkisar 25 orang, Hal ini 

dapat dikaitkan bahwa sebagian masyarakat 

didaerah Astambul bertempat tinggal di tepi  

sungai martapura dimana air sungai 

menjadi sumber untuk menunjang 

kebutuhan hidupnya (9). Selain itu air 

sungai juga digunakan oleh masyarakat 

sebagai tempat jamban, pembuangan 

sampah, dan lain-lain. Tercemarnya air 

sumur warga dengan bakteri coliform 

disebabkan sanitasi yang kurang dan 

letaknya dibantaran sungai sehingga 

memungkinan air sumur tekontaminasi air 

sungai karena jarak antara sumur dan sungai 

cukup dekat. Pada penelitian ini juga 

dilakukan pemeriksaan air sungai di 

bantaran sungai tersebut dan ditemukan 

bahwa nilai MPN coliform pada sungai 

tersebut lebih >240 cfu/100 ml dan 

berdasarkan klasifikasi WHO air sungai 

didaerah tersebut termasuk high risk karena 

kadar coliform 100-1000 cfu/100 ml. Pada 

sampel air sungai tersebut ditemukan 

kuman jenis Escherichiae coli dan 

Salmonella typhi. 

Untuk menurunkan angka kejadian 

diare dan pencemaran bakteri coliform pada 

air sungai yang dapat menyebabkan 

tercemarnya air sumur warga beberapa 

upaya yang dapat dilakukan adalah 

peningkatan kesadaran masyarakat tentang 

pola hidup bersih dan sehat, pengelolaan 

yang baik terhadap pembuangan tinja 

maupun pengolahan air yang benar sebelum 

dikonsumsi (10). 
 

PENUTUP 

Simpulan  

  

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan pada sumber air minum yang 

berasal dari sumur warga di desa Antasan 

Seberang Kecamatan Astambul Kabupaten 

Banjar, Kalimantan Selatan dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Nilai indeks MPN Coliform yang 

didapatkan pada sumur warga  adalah 

20,0 cfu/100ml – 96,0 cfu/100ml  

dengan rata-rata nilai MPN coliform 

36,3 cfu/100 ml 

2. Bakteri kontaminan yang mencemari air 
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Sumur warga  adalah Escherichia coli 

(100%)  
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ABSTRAK 

 

Tren pernikahan dini di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya disebabkan oleh 

berbagai faktor. Usiapernikahan pertama <20 tahun sebanyak 46,7% dari semua perempuan 

yang telah menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa artikel 

yang berhubungan dengan aplikasi model Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) pada 

kejadian pernikahan dini. Metode yang digunakan adalah literature review, artikel 

dikumpulkan dengan menggunakan mesin pencari seperti EBSCO dan Sciencedirect. Kriteria 

artikel yang digunakan adalah yang diterbitkan tahun 2009-2018. Berdasarkan artikel yang 

dikumpulkan didapatkan hasil bahwa situasi sosial dan menjadi faktor predisposisi pernikahan 

dini. Kondisi ini akhirnya remaja mengalami ketidakmampuan menghadapi masa depannya, 

ditambah lagi rendahnya dukungan dari lingkungan menyebabkan remajat idak mengerti 

dampak dari pernikahan dini. Peran petugas kesehatan memberikan konseling nikah sehat, dan 

pendekatan remaja agar menyampaikan masalahnya menggunakan sumber yang ada 

dimasyarakat melibatkan teman sebaya, guru BK, keluarga atau orang tua serta penentu 

kebijakan. Kesimpulan yaitu pentingnya sistem sosial remaja yang mendukung kesehatan 

remaja seperti suasana dirumah, disekolah, dimasyarakat dan lingkungan pergaulan serta 

kebijakan dalam upaya menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia. 

 

Kata-kata kunci: aplikasi model sosial, PKPR, pernikahan dini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Sebanyak 18% penduduk dunia 

adalah remaja, sekitar 1,2 milyar jiwa, 

dalam rentang usia 10-18 tahun. Rasa ingin 

tahu yang tinggi dan keinginan untuk 

mencoba hal-hal baru merupakan ciri khas 

remaja.Pengambilan keputusan yang 

ceroboh atau tidak berpikir panjang sering 

dilakukansalah satunya keputusan untuk 

pernikahan dini/ menikah 

muda.Pernikahan dini masih banyak 

ditemui di seluruh dunia (Hastuti, 2016: 7). 

Perserikat Bangsa - Bangsa 

merekomendasikan target khusus dalam 

tujuan pembangunan berkelanjutan pasca 

2015 untuk menghapus perkawinan usia 

anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 

negara anggota, termasuk Indonesia. Lebih 

dari 700 juta perempuan yang hidup saat 

ini 

ini menikah ketika masih anak-anak, 

dimana satu dari tiga diantaranya menikah 

sebelum usia 15 tahun. Setiap tahunnya 

sebanyak 10 juta perempuan di dunia 

menikah pada usia < 18 tahun. Pernikahan 

remaja paling umum di praktikkan di Asia 

Selatan dan Afrika Sub-Sahara.Negara 

India, yang memiliki prevalensi 

pernikahanusiaremaja sebesar 58%, atau 

lebih dari sepertiga jumlah 

pernikahanremaja di seluruh dunia. 

MenurutWHO2013, sebanyak 14,2 juta 

anak perempuan setiap tahunnya menikah 

pada usia muda. Prevalensi tertinggi kasus 

pernikahan usia dini tercatat di Nigeria 

(75%), Chad dan Afrika Tengah (68%), 

Bangladesh (66%), Guinea (63%), 

Mozambik (56%), Mali (55%), Burkina 

Faso dan Sudan Selatan (52%), serta 

Malawi (50%). Risiko pernikahan remaja  
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berbeda-beda antara satu negara dengan 

negara lainnya, dengan anak perempuan 

perdesaan dan miskin sebagai kelompok 

yang paling rentan terhadap praktik ini. 

          Sebanyak 22.000 perempuan muda di 

Indonesia berusia 10-14 tahun sudah 

menikah terutama terjadi di pedesaan 

sebesar 0,03%. Selain itu, usia kehamilan 

umur remaja yakni dari usia 15-19 tahun 

sebesar 1,97%. Angka pernikahan anak di 

Indonesia tertinggi ke dua di 

ASEAN.(Wulandari, 2017: 21). Menurut 

BPS dan UNICEF 2015 secara global anak 

perempuan yang berada dalam 20% 

peringkat kesejahteraan terendah 2,5 kali 

lebih berisiko untuk dinikahkan pada usia 

anak dibandingkan dengan 20% peringkat 

kesejahteraan tertinggi.Berdasarkan Data 

Badan Pusat Statistik Tahun 2017, angka 

prevalensi perkawinan anak sudah 

menunjukkan angka yang tinggi pada tahun 

2015, yakni tersebar di 21 Provinsi dari 34 

Provinsi di Indonesia. Hal ini berarti angka 

perkawinan anak berdasarkan sebaran 

provinsi di seluruh Indonesia sudah 

mencapai angka yang mengkhawatirkan, 

yakni dengan jumlah persentase 

61%,Sedangkan di tahun 2017, terdapat 

kenaikan jumlah provinsi 

yangmenunjukkan angka perkawinan anak 

yang bertambah dari tahun 2015 yakni 

Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Riau 

yang kini tergolong provinsi yang 

menunjukkan angka cukup tinggi >25%. 

Angka persentase perkawinan anak masing-

masing kedua provinsi tersebut yakni 

34,41% dan 25,87%. Rata-rata prevalensi 

pernikahanremaja tertinggi terdapat di 

Sulawesi Barat (37%). Empat besar lainnya 

adalah Kalimantan Tengah (38,2%), 

Sulawesi Tengah (38%), Papua (39,7%), 

dan Kalimantan Selatan (35,5%). Provinsi 

dengan rata-rata prevalensi terendah adalah 

DI Yogyakarta (14,9%). Prevalensi 

perkawinan anak dapat disimpulkan bahwa 

sebaran angka perkawinan anak diatas 10% 

merata berada di seluruh Provinsi 

Indonesia, sedangkan sebaran angka 

perkawinan anak diatas 25% berada di 23 

provinsi dari 34 Provinsi di indonesia. Hal 

ini berarti 67% wilayah di indonesia darurat 

perkawinan anak. Penyebab pernikahan 

dini, diantaranya masyarakat yang tidak 

benar-benar memahami tradisi budaya 

perkawinan, stigma sosial tentang 

perempuan yang tidak menikah muda dan 

adanya perubahan sosial yang tidak diikuti 

dengan restrukturisasi struktur sosial 

termasuk nilai dan norma serta adanya agen 

pengendalian sosial di tingkat lokal yang 

tidak dipersiapkan mengantisipasi 

perubahan sosial. 

Menurut BKKBN, 2017 secara global 

kematiananak perempuan usia 15-19 tahun 

yang utama, disebabkan oleh kehamilan 

dan persalinan, disamping itu kematian 

dikarenakan infeksi menular seksual, dan 

kekerasan dalam rumah tangga. Perdebatan 

juga masih mewarnai dalam permohonan 

uji materi Undang-Undang Pasal 7 tentang 

Pernikahan Anak.Pernikahan bukan hanya 

tentang cinta atau keadaan ekonomi, atau 

alasan agama, tetapi ada masa depan anak 

yang nantinya akan dilahirkan. Stigma 

orang tua akan ketakutan anak atas hamil di 

luar nikah atau menganggap anak tersebut 

sudah dewasa masih perlu dibenahi lagi. 

Terlebih lagi kondisi psikologis, mental, 

dan emosional yang masih belum stabil, dan 

organ reproduksi yang masih belum matang 

tentunya pernikahan dini memiliki dampak 

yang harus lebih dipertimbangkan oleh 

orang tua atau anak yang ingin melakukan 

pernikahan.Masih banyak yang perlu 

dipertimbangkan lagi jika ingin melakukan 

pernikahan dini, dan menikahkan anak yang 

masih di bawah usia. Pernikahan anak usia 

dini merupakan pelanggaran dasar terhadap 

anak perempuan. Seperti yang dirilis oleh 

UNICEF dan BPS, pernikahan dini 

melanggar Konvensi Hak Anak, Konvensi 

tentang Penghapusan Segala Bentuk 

Deskriminasi terhadap perempuan dan 

Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia.Sejalan dengan penelitian Hastuti 

dkk, (2018:8)62,7% remaja di Indonesia 

telah melakukan hubungan seks di luar 

nikah dan 20% diantaranya mengalami 

kehamilan di luar nikah sementara 21% dari 

perempuan yang hamil diluar nikah tersebut 
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pernah melakukan aborsi perempuan yang 

melahirkan <15 tahun memiliki risiko 

kematian 5 kali lebih besar daripada 

perempuan yang melahirkan pada usia >20 

tahun. Kematian pada ibu hamil usia 15-19 

tahun lebih sering dijumpai di negara 

dengan pendapatan yang menengah ke 

bawah. Bayi yang lahir dari perempuan 

usia<18 memiliki risiko mortilitas dan 

morbiditas 50% lebih besar daripada bayi 

yang lahir dari ibu usia >18 tahun, Bayi 

lahir prematur, BBLR, dan perdarahan 

persalinan 

Menurut BKKBN, (2017:2)bahwa 

idealnya untuk menikah adalah pada saat 

dewasa awal yaitu berusia 20 tahun 

sebelum 30 tahun untuk wanita sedangkan 

untuk laki-laki adalah 25 tahun. Mengingat 

baik secara biologis dan psikis sudah 

matang, sehingga fisiknya untuk memiliki 

keturunan sudah cukup matang, artinya 

risiko melahirkan anak cacat atau 

meninggal dapat diminimalisir.Berbagai 

upaya program kesehatan melalui 

Pelayanan Kesehatan Peduli Remajayang 

dikembangakan dan diterapkan kepada usia 

remaja, yang dilakukan di Pelayanan 

Kesehatan, di sekolah, dan di lingkungan 

remaja, namun angka kejadian pernikahan 

dini masih terus meningkat. Berdasarkan 

latar belakang di atas maka penulis tertarik 

meneliti “Aplikasi Model Sosial 

DalamPelayanan Kesehatan Peduli Remaja 

Pada Kejadian Pernikahan 

Dini”.Sertauntuk mengetahui 

perkembangan upaya penanganan kejadian 

pernikahan dini di Indonesia. 

 

METODE 

 

Metode yang digunakan dalam 

penulisan artikel ini adalah literature 

review yaitu sebuah pencarian literature, 

baik internasional maupun nasional yang 

dilakukan dengan menggunakan database 

EBSCO, dan ScienceDirect. Pada tahap 

awal pencarian artikel jurnal diperoleh 

12.180 artikel dari 2009 sampai 2018 

menggunakan kata kunci "pelayanan 

kesehatan peduli remaja” pada “kehamilan 

remaja", dan ”model sosial dalam 

pernikahan dini” yang diidentifikasi 

melalui artikel. Dari jumlah tersebut hanya 

sekitar 34 artikel yang dianggap 

relevan.Dari jumlah artikel ada 10 artikel 

yang memiliki kriteria penuh, 8 artikel yang 

berkualitas menengah, dan 2 artikel yang 

berkualitas rendah. Penelitian ini dilakukan 

mulai tanggal 28Mei 2018 sampai tanggal 

19 Juni 2018. 

Populasi yaitu 12.180 artikel atau 

jurnal tentang kehamilan remaja.Sampel 

ialah 34 artikel atau jurnal tentang 

kehamilan dini remaja. Jenis data yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari jurnal, buku, dokumentasi, 

melalui EBSCO dan Science Direct.Data-

data yang sudah diperoleh kemudian 

dianalisis dengan metode analisis 

deskriptif. Metode analisis deskriptif 

dilakukan dengan cara mendeskripsikan 

fakta-fakta yang kemudian disusul dengan 

analisis, tidak semata-mata menguraikan, 

melainkan juga memberikan pemahaman 

dan penjelasan secukupnya.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil artikel yang 

dikumpulkan dan analisa penulis 

didapatkan bahwa situasi sosial dan 

menjadi faktor predisposisi klien 

mengalami pernikahan dini, seperti 

kejadian kemiskinan, masalah keluarga, 

pendidikan yang rendah, kurangnya 

pengetahuan/edukasi dan pergaulan 

bebas.Karena kondisi ini akhirnya remaja 

mengalami pernikahan dini, ditambah lagi 

dukungan dari lingkungan sangat 

sedikit.remajayang mendapat pelayanan 

kesehatan peduli remaja melalui konseling 

remaja.Anggraini dkk, (2016:1) 

menyatakan bahwa teman sebaya juga 

dapat menyebabkan klien mengalami 

perubahan perilaku.Hal ini dapat terjadi 

karena teman sebaya lebih dekat 

hubungannya dari orang tua, sebagai tempat 

bercerita, saling memberi dan menerima, 

terkadang mempunyai kesamaan hoby, 
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prinsip dan pendapat.Hasil penelitian 

Faradilla, (2016:6) dukungan dan 

pengawasan dari lingkungan semakin 

rendah sehingga remaja mengalami 

pergaulan bebas.Pengaruh dari lingkungan 

diperparah oleh media informasi dan 

hubungan sosial seperti keluarga yang tidak 

memberikan dukungan, orang tua yang 

tidak bertanggung jawab, kurangnya 

perhatian orang tua, tidak ada tempat untuk 

berkeluh kesah, tetangga yang berprilaku 

buruk, atau teman sebaya yang tidak baik 

akan memunculkan berbagai permasalahan 

pada remaja salah satunya kehamilan 

remaja.  

Menurut Irianto, (2016:10) prinsip 

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja yang 

penting dalam konsep model sosial ini 

adalah Environment Manipulation and 

Social Support (pentingnya modifikasi 

lingkungan dan adanya dukungan sosial). 

Pada penelitian Hastuti dkk, (2016:7) 

menciptakan suasanayang nyaman rumah, 

seringnya intensitas pertemuan keluarga, 

perhatian orang tua terhadap remaja, orang 

tua dapat menjadi teman dalam keseharian 

remaja, memberikan dukungan kearah 

kegiatan positif, melindungi remaja dari 

pergaulan negatif, memberikan 

keharmonisan keluarga, mengajarkan 

kemandirian dan mendekatkan diri kepada 

Tuhan dan memberikan hak anak dirumah. 

Hasil penelitian Irianto, (2015:10) 

lingkungan sosial melalui dukungan 

aktifitas positif remaja, pengadaan sarana 

dan prasarana pendukung kegiatan remaja, 

mengadakan kebijakan yang melindungi 

dan berpihak pada remaja, memberikan 

ruang komunikasi remaja, mengarahkan 

dan mengayomi remaja yang bermasalah 

(pernikahan remaja), meningkatkan 

kemandirian remaja dan pendewasaan usia 

perkawinan. 

Penelitian Kurniasari dkk, (2018:14) 

peran konselor sebaya dalam memberikan 

konseling menurut model sosial adalah 

remaja harus menyampaikan masalah 

menggunakan sumber yang ada 

dimasyarakat melibatkan teman sebaya, 

guru,keluarga atau orang tua.Konseling 

dilakukan untuk menemukan kasus remaja 

yang mengalami masalah remaja seperti 

pacaran, pernikahan dini, kehamilan remaja 

dan lain-lain.Bila konselor sebaya 

menemukan kasus tersebut diharapkan 

melakukan tindak lanjut melalui rujukan ke 

fasilitas pelayanan kesehatan.Menurut 

Pohan, (2017:16) salah satu faktor 

terjadinya pernikahan dini adalah 

pendidikan remaja dan pendidikan orang 

tua. Seseorang dalam menyikapi masalah 

dan membuat keputusan, serta kematangan 

psikososial sangat dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan. Tingkat pendidikan maupun 

pengetahuan anak yang rendah dapat 

menyebabkan banyaknya pengangguran, 

meningkatnya tindak kriminalitas, dan 

kecenderungan peran orang tua 

menentukan remaja untuk mengambil 

keputusan menjalani pernikahan di usia 

muda. Orangtua juga memiliki peran dalam 

penundaan usiapernikahan anak (Zuraidah, 

2015:22). Penelitian Wulanuari dkk, 

(2017:21) seorang melakukan pernikahan 

dini dikarenakan tata cara dalam pergaulan 

yang mengharuskan mereka melakukan 

pernikahan dini. Namun penelitian ini tidak 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Dwinanda (2016:5), bahwa 

pendapatan orang tua memiliki hubungan 

yang signifikan dengan pernikahan 

dini.Pekerjaan orang tua mencerminkan 

status sosial ekonomi dari keluarga remaja 

tersebut. Kehidupan seseorang sangat 

ditunjang oleh kemampuan ekonomi 

keluarga, sebuah keluarga yang berada di 

garis kemiskinan akan mengambil 

keputusan bahwa untuk meringankan beban 

orang tuanya maka anak wanita dinikahkan 

dengan orang-orang yang dianggap mampu. 

Pekerjaan seseorang dapat mencerminkan 

pendapatan, status sosial, pendidikan dan 

masalah kesehatan bagi orang itu sendiri 

(Irianto, 2015:10). 

Masalah kemiskinan merupakan 

salah satu faktor yang menyebabkan 

pernikahan usia dini, pernikahan dinidapat 

terjadi karena faktor keluarga yang hidup 

digaris kemiskinan, untuk mengurangi 

beban orang tuamaka anak dinikahkan 
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dengan orang yang dianggapmampu 

(Rahmatullah, 2017:17). Hal ini menjadi 

jawaban sebab daritingkat pendapatan 

memberikan pengaruh terjadinya 

pernikahan dini, hal tersebut karena pada 

keluarga yang berpendapatan rendah 

menganggap bahwa pernikahan anaknya 

berarti lepasnya beban dan tanggung jawab 

untuk membiayai anaknya. 

Berbagai penelitian, yang 

menyatakan bahwa pendapatan memiliki 

hubungan paling dominan terhadap 

keputusan seseorang dalam melakukan 

pernikahan dini.Angka pendapatan 

seseorang memegang peranan penting 

dalam pengambilan keputusan untuk 

berkeluarga karena dalam membina sebuah 

keluarga di perlukan sebuah kesiapan fisik, 

mental, spiritual dan sosial ekonomi 

(Desiyanti, 2015:4). Pernikahan usia dini 

dianggap sebagai suatu solusi dalam budaya 

masyarakat untuk mendapatkan emas 

kawin dari pihak laki-laki yang terkadang 

tidak seumuran melalui perjodohan, kawin 

lari, keterpaksaan maupun nikah dibawah 

tangan. Hal ini terkadang menimbulkan 

eksploitasi anak dan perdagangan 

perempuan oleh keadaan ekonomi.Semakin 

rendah pendapatan seseorang semakin 

tinggi kemungkinan seseorang tersebut 

untuk menikahdi usia muda. Hasil 

observasi Utami, (2016:19) menunjukkan 

bahwaprogram wajib belajar 9-12 tahun 

dapat menekan angka pernikahan 

dini.Sehingga anak remaja dapat terus 

bersekolah.Di sekolah terdapat kegiatan 

untuk penyelenggaraan Pusat Informasi 

Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja 

(PIK-KRR) sudah disediakan karena 

program tersebut sudah efektif. Dengan 

demikian, untuk meminimalisir terjadinya 

pernikahan dini maka diperlukan kerjasama 

antara lintas program dan lintas sektor 

dalam mengatasi masalah kesehatan 

reproduksi remaja melalui PKPR dan lebih 

mengaktifkan PIK-KRR di sekolah-sekolah 

untuk mendapatkan informasi kesehatan 

reproduksi khususnya tentang pernikahan 

dini dan memasang iklan tentang program 

Generasi Berencana. 

Berdasarkan BKKBN, (2017:2) 

paparan informasi seksualitas dari media 

massa baik cetak maupun elektronik 

cenderung bersifat pornografi dan 

pornoaksi sehingga dapat menjadi referensi 

yang tidak mendidik bagi remaja yang 

dapat menyebabkan remaja ingin tahu, 

ingin mencoba, akan meniru apa yang diliha 

dan didengarnya dari media massa tersebut. 

Zuraidah, (2015:22) menyatakan bahwa 

remaja semakin banyak mendapatkan 

materi pornografi dari media massa maka 

tentunya akan cenderung bersikap 

mendukung terhadap terjadinya hubungan 

seksual pranikah bahkan dapat mendorong 

terjadinya pernikahan dini.Informasi 

kesehatan reproduksi remaja hanya 

diketahui oleh 35,3% remaja perempuan. 

Tiap 10% penurunan kejadian pernikahan 

usia<18 tahun akan menyebabkan angka 

kematian ibu juga menurun hingga 70% 

(Irianto, 2015:10).Hal ini serupa dengan 

teori sosial yang disampaikan Saddock, 

(2014:18) yang menyatakan bahwa situasi 

sosial dapat menjadi faktor predisposisi dari 

pernikahan dini. 

 

KESIMPULAN 

 

Penggabungan dari beberapa literatur 

diperoleh hasil yang merupakan kombinasi 

kunci yang mendasar dalam 

mengembangkan berbagai rekomendasi 

untuk meningkatkan kesehatan remaja dan 

menyediakan pelayanan kesehatan peduli 

remaja yang lengkap.Berdasarkan 

pendekatan model sosial ini keadaan sosial 

(keluarga, lingkungan, teman sebaya, 

sekolah dan kebijakan) pengaruhnya 

terhadap pergaulan bebas. Lingkungan 

sosial dapat menjadi tidak menyenangkan 

dengan memberikan suatu label pada 

individu (remaja dengan penikahan, 

kehamilan dini, perkosaan maupun masalah 

remaja lainnya). Individu yang diberikan 

label tersebut biasanya tidak mampu 

menolak dan menyesuaikan diri dengan 

norma sosial dan tingkah laku mereka 

biasanya akan cenderung mengisolasi 

diri.Untuk mengatasi keadaan tersebut 
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dilakukan pendekatan sosial melalui 

konseling individu kepada keluarga yang 

mempunyai remaja dengan pernikahan dini 

dan kehamilan dini, pendekatan melalui 

konseling kelompok pada lingkungan sosial 

sekitarnya (teman sebaya, sekolah, 

masyarakat). 

Metode pendekatan sosial diharapkan 

akan lebih terfokus pada berbagai masalah 

pada sasaran, bukan hanya sasaran untuk 

remaja tetapi keluarga dan lingkungan 

sosial remaja. Menekankan pada orang tua 

dan sosial bahwa masalah ini bukan hanya 

masalah remaja tetapi juga berdampak 

kepada lingkungan sosial.Kerjasama lintas 

program di Pelayanan Kesehatan 

(Puskesmas, Klinik dan Rumah Sakit) 

dalam penanganan skrining pra nikah, 

pemberian imunisasi calon pengantin, 

penjarangan kehamilan, deteksi dini 

pemeriksaan penyakit menular dan tidak 

menular, serta pemeriksaan kehamilan bagi 

kejadian kehamilan dini. Kerjasama lintas 

sektor dengan pendidikan (kurikulum 

Kesehatan Reproduksi Remaja disekolah), 

catatan sipil, pemberdayaan wanita, Dinas 

Sosial, KUA dan instansi terkait sangat 

diperlukan dalam menangani masalah 

pernikahan dini. Peran Kementerian Agama 

melakukan sosialisasi dan memasang iklan 

tentang program Generasi Berencana dan 

bahaya pernikahan dini pada remaja dari 

sudut pandang agama seperti tingginya 

angka perceraian dan KDRT. Program 

KUA upaya penanggulangan pernikahan 

dini dilakukan secara berkala ke sekolah 

dan luar sekolah.Kebijakan Publik sebagai 

penggerak dukungan kegiatan positif pada 

remaja yang terintegrasi di tiap elemen 

masyarakat, melalui pembentukan TIM 

PKPR ditingkat Pusat, daerah sampai ke 

tingkat Kecamatan dan Kelurahan. 

Penguatan keluarga melalui 

pendekatan kegiatan parenting yang 

ditujukan kepada orang tua, remaja sebagai 

calon orang tua, agar mengerti tentang 

kesehatan reproduksi, serta mengenai hak 

anak dan tanggung jawab sebagai orang tua 

pada anak yang saat ini masih terabaikan. 

Pengaktifan kegiatan sosial seperti 

kehadiran dalam kelas remaja dan klinik 

remaja utamanya bagi remaja yang 

bermasalah dan remaja tidak 

bermasalah.Kegiatan inovasi Kelas 

keluarga (Parenting) bagi calon pengantin 

dan orang tua. Bina Keluarga Remaja yang 

merupakan komunitas yang memiliki anak 

remaja usia 10-19 tahun yang didalamnya 

membahas seluk beluk dan permasalahan 

remaja. Gerakan nikah sehat yang mengikut 

sertakan stakeholder dan lintas sektor 

terkait untuk menjalankan komitmen untuk 

menurunkan angka pernikahan dini. 

Kebijakan terkait norma-norma yang ada 

dimasyarakat seperti Gerakan Magrib 

Mengaji, Gerakan jam malam bagi remaja, 

Kota Layak Anak yang berlanjut pada Kota 

Layak Remaja, Apresiasi Seni dan 

Kreatifitas Remaja, Kebijakan sekolah 

untuk tetap menerima kehamilan remaja 

dengan pertimbangan Hak Anak, Gerakan 

Keluarga Harmonis, Gerakan remaja 

berprestasi. Hal ini akan menggerakkan 

fungsi sosial untuk mendukung dan 

melindungi remaja dari pengaruh negatif 

serta membentuk lingkungan yang positif 

bagi remaja. 
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Abstrak 

 

Salah satu masalah yang terjadi pada remaja adalah masalah kesehatan reproduksi, oleh 

karena itu perlu dilakukan pendidikan dan penyediaan layanan kesehatan reproduksi remaja 

(KRR). Tujuan kegiatan ini adalah pembentukan kader NaGa agar remaja menjadi role model 

dan agents of change dalam upaya promotif dan peningkatan kesadaran remaja untuk menjaga 

kesehatan reproduksi. Kader NaGa diseleksi dari siswa siswi SMAN 1 Sungai Tabuk dan MA 

Ar-Rahmah Sungai Tabuk. Materi yang diberikan adalah pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi remaja, public speaking, kiat-kiat pembuatan poster yang baik. Keberhasilan 

kegiatan dinilai dari kemapuan public speaking dan peningkatan pengetahuan tentang 

kesehatan reproduksi. Kemampuan public speaking dinilai secara kualitatif dari kemampuan 

penyuluhan menggunakan poster dan peningkatan pengetahuan diuji dengan uji T. Hasil 

kegiatan ini adalah terbentuk 6 pasang kader NaGa kesehatan reproduksi, kader NaGa memiliki 

kemapuan yang baik untuk melakukan penyuluhan, rerata pengetahuan KRR sebelum kegiatan 

adalah 68,33, sedangkan rerata pengetahuan setelah kegiatan adalah 80,83 (p < 0,05). 

Kesimpulan kegiatan ini adalah pembentukan dan pembinaan kader NaGa mampu 

meningkatkan kemapuan public speaking dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. 

 

Kata-kata kunci: kesehatan reproduksi, kader NaGa, public speaking, pengetahuan 

 

Abstract 

 

One of the problems commonly found in teenagers is in reproductive health. Therefore, 

education and health service provision in teenager reproductive health are essential. The 

objective of this activity was to train NaGa cadres to create teenagers who may become role 

models and agents of change in promotive effort, and those who raise awareness of teenagers 

to maintain their reproductive health. NaGa cadres were selected from the students in SMAN 

1 Sungai Tabuk and MA Ar-Rahmah Sungai Tabuk. Educational materials provided were 

knowledge on teenager reproductive health, public speaking, and poster development. The 

achievement of this activity was assessed based on public speaking ability and the increase in 

knowledge in reproductive health. Public speaking ability was assessed qualitatively from 

counseling using posters, while the increase in knowledge was analyzed with t test. Results of 

this activity were the establishment of 6 pairs of NaGa cadres on reproductive health. These 

cadres had good ability to conduct counseling. The average score for knowledge in teenager 

reproductive health before the activity was 68.33, while the average score after the activity was 

80.83 (p < 0.05). It can be concluded that the training of NaGa cadres can increase public 

speaking ability and knowledge on reproductive health. 

 

Keywords: reproductive health, NaGa cadre, public speaking, knowledge 
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PENDAHULUAN 

 

Remaja adalah individu yang diawali 

pada masa peralihan dari masa kanak ke 

masa dewasa. Peralihan ini disebut sebagai 

fase pematangan (pubertas), yang ditandai 

dengan perubahan fisik, psikis, dan 

pematangan fungsi seksual.Emosi pada 

masa remaja cenderung tidak stabil, sering 

berubah, dan tak menentu (1). Sifat lain 

remaja yaitu rasa keingintahuan yang besar, 

menyukai tantangan dan mencari 

pengalaman baru serta berani mengambil 

risiko tanpa mempertimbangkan sebab dan 

akibat yang dapat mengakibatkan berbagai 

masalah fisik maupun psikososial (2). 

Salah satu masalah yang terjadi pada 

remaja adalah masalah kesehatan 

reproduksi2, oleh karena itu perlu dilakukan 

pendidikan dan penyediaan layanan 

kesehatan reproduksi remaja (KRR). 

Tujuan pemberian pendidikan dan 

penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi 

remaja adalah mencegah dan melindungi 

remaja dari perilaku seksual yang berisiko 

seperti seks pra nikah yang dapat 

menyebabkan tingginya pernikahan dini, 

kehamilan yang tak diinginkan, infeksi 

menular seksual (IMS), dan angka kematian 

ibu (AKI) di usia muda. Oleh karena itu 

remaja perlu pendidikan dan tempat 

pelayanan kesehatan reproduksi remaja 

agar dapat mendapatkan informasi yang 

benar untuk menjaga kesehatan organ 

reproduksi (3). 

Remaja rentan terkena IMS karena 

kurangnya pengetahuan, edukasi dan 

bimbingan tentang KRR.Pusat Data dan 

Informasi Kemenkes RI mencatat bahwa 

pada tahun 2012 jumlah remaja yang 

pernah melakukan seks pra nikah untuk 

laki-laki berusia 15-19 tahun sebanyak 

4,5% dan berusia 20-24 tahun sebanyak 

14,6% dari jumlah remaja di Indonesia, 

sedangkan perempuan berusia 15-19 tahun 

sebesar 0,7% dan yang berusia 20-24 tahu 

sebanyak 1,8%  dari jumlah remaja di 

Indonesia. Hal ini menjadi salah satu faktor 

risiko terbesar terjadinya IMS pada remaja 

dan tingginya angka pernikahan dini di 

Indonesia (4). 

Sebanyak 22.000 perempuan muda 

(berusia 10-14 tahun) di Indonesia pada 

tahun 2016 sudah menikah, terutama di 

pedesan sebesar 0,03%. Usia Kehamilan 

umur remaja yakni usia 19 tahun sebesar 

1,97 %. Data tersebut menunjukan angka 

pernikahan anak di Indonesia tertinggi 

kedua di ASEAN.Angka pernikahan dini di 

Kalimantan Selatan menurut data BKKBN 

sebesar 51/1.000 penduduk atau jauh di 

atas angka rata-rata nasional sebesar 

40/1.000 penduduk. 

Kecamatan Sungai Tabuk merupakan 

daerah dengan jumlah wanita kawin pada 

usia <20 terbanyak kedua setelah Martapura 

Kota yaitu 172 pada bulan Januari-

September 20155, dan ada fakta lain yang 

perlu diperhatikan yaitu jumlah akseptor 

KB aktif di Kecamatan Sungai Tabuk hanya 

sebesar 71,4% (6). 

Masih tingginya angka pernikahan 

dini saat ini disebabkan karena pergaulan 

bebas remaja serta edukasi KRR yang 

kurang dipahami dan fasilitas pelayanan 

KRR yang kurang memadai.7 Semakin 

berkembangnya jaman dengan kemudahan 

mengakses informasi dan gaya hidup di 

berbagai tempat membuat sebagian remaja 

mengikuti trend pergaulan bebas8 hingga 

mengarah pada seks pranikah, kehamilan 

yang tidak diinginkan, keluar dari sekolah 

hingga terputusnya pendidikan, risiko 

terkena penyakit IMS hingga menjadi salah 

satu risisko tingginya Angka Kematian Ibu 

(AKI) (2,9). 

Berbagai hasil studi memperlihatkan 

bahwa para remaja lebih merasa terbuka 

jika berdiskusi tentang kesehatan 

reproduksi dengan orang yang dianggap 

sebaya dan mengerti tentang kehidupan 

mereka. Karena itulah para remaja dapat 

dijadikan tenaga penyuluh, pendidik, 

pembimbing, dan konselor kesehatan 
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reproduksi melaui latihan, fasilitasi, 

bimbingan serta bantuan teknis secara 

sistematis (10). Berdasarkan hal tersebut 

maka dilakukan suatu metode pendidikan 

KRR dengan pembentukan kader NaGa 

kesehatan reproduksi. Kegiatan ini menjadi 

cara penyampaian informasi KRR agar 

remaja menjadi role model dan agents of 

change untuk kalangan remaja khusunya di 

Kecamatan Sungai Tabuk dalam upaya 

promotif dan peningkatan kesadaran remaja 

untuk menjaga kesehatan alat reproduksi 

dan menjalankan gaya hidup sehat. 

 

BENTUK KEGIATAN 

 

Model program adalah membentuk 

peer group siswa SMA di Kecamatan 

Sungai Tabuk dalam bentuk Kader Nanang 

dan Galuh (NaGa) kesehatan reproduksi. 

Kader ini akan dididik dan dilatih oleh tim 

yang kompeten agar mampu menjadi agent 

of change dan role model pendidikan 

kesehatan reproduksi remaja bagi remaja 

lainnya. 

Prosedur pelaksanaan kegiatan PKM 

ini dilakukan dengan mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Perizinan 

Kegiatan PKM ini memerlukan 

perizinan ke Dinas Pendidikan Provinsi 

Kalimantan Selatan, Kepala Sekolah 

SMAN 1 Sungai Tabuk, dan Kepala 

Sekolah Madrasah Aliyah Ar-Rahmah 

Sungai Tabuk. 

2. Sosialisasi KRR dengan Dialog 

Interaktif 

Kegiatan ini dilakukan dengan 

mengundang 100 siswa siswi kelas XI IPA 

SMA Sungai Tabuk yang berasal dari 3 

kelas. Disamping itu juga sosialisasi ke 

siswa siswi kelas XI MA Ar-Rahmah 

Sungai Tabuk.Kelas XI MA Ar-Rahmah 

hanya terdiri dari 1 kelas dengan 18 orang 

siswa siswi. Materi disampaikan oleh tim 

pelaksana program dan duta Genre BKKBN 

Kalimantan Selatan.  Materi yang diberikan 

meliputi triad KRR (seksualitas, 

HIV/AIDS, dan Napza), ditambah dengan 

dampak negatif pernikahan dini dan 

pendewasaan usia perkawinan). 

3. Pemilihan Kader NaGa 

Pemilihan Kader NaGa ini dilihat dari 

keaktifan siswa baik dalam hal diskusi, 

mengutarakan opini dan baik dalam 

penyampaian informasi KRR saat 

sosialisasi dilaksanakan.Kuota yang 

diambil dari siswa siswi SMAN 1 Sungai 

Tabuk sebanyak 30 orang yang terdiri dari 

15 siswa dan 15 siswi. Dari 30 siswa siswi 

ini disaring 5 siswa dan 5 siswi yang akan 

menjadi Kader NaGa. Dari 12 siswa siswi 

MA Ar-Rahmah dijaring 1 pasang siswa 

siswi. 

4. Pembinaan Kader NaGa 

Enam (6) pasang kader NaGa yang 

sudah terpilih dilakukan pembinaan agar 

bisa menjadi role model bagi peer group 

remaja lainnya.Pada pembinaan ini, para 

kader diberikan tugas untuk membuat 

poster tentang kesehatan reproduksi, dan 

membuat semboyan-semboyan menarik 

tentang perilaku kesehatan reproduksi yang 

baik. Di samping itu, juga diajarkan 

keterampilan melakukan penyuluhan, 

khususnya untuk menyampaikan pesan 

kesehatan reproduksi. 

 

HASIL KEGIATAN 

 

Seleksi yang dilakukan berhasil 

memilih 5 pasang calon kader NaGa 

kesehatan reproduksi dari SMAN 1 Sungai 

Tabuk (Ahmad Efrizal, Salehuddin, 

Muhammad Ezra Madhani, M. Khatib 

Khatami, M. Yogi Dwi Riyanto, Nur 

Hidayah, Rina Aprilia, Siti Rahmi, 

Puspitasari, dan Verna Arianti) dan  1 

pasang kader NaGa dari MA Ar-Rahmah 

(Muhammad Mahfudz dan Munawwarah). 

Tahap pembinaan kader NaGa 

dilakukan pembekalan berupa pengetahuan 

tentang triad KRR yang meluputi 

seksualitas, HIV/AIDS, dan napza, 

ditambah dengan dampak negatif 

pernikahan dini dan pendewasaan usia 

perkawinan. Selain itu, kader NaGa juga 

dibekali dengan kemapuan public speaking, 
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membuat poster yang baik, memahami dan 

menjelaskan kepada peer group tentang 

kesehatan reproduksi remaja. Di akhir 

program ini dilakukan pemilihan pasangan 

kader NaGa terbaik sebagai motivator 

semangat mereka mengikuti kegiatan ini. 

Keberhasilan pembinaan kader NaGa 

dinilai dari kemampuan mereka melakukan 

penyuluhan menggunakan poster yang 

mereka buat sendiri berdasarkan teori yang 

sudah diberikan. Latihan penyuluhan 

dilakukan di ruang kelas antar peserta 

program, kemudian mereka diajak untuk 

melakukan penyuluhan kepada teman 

sebaya di SMAN Sungai Tabuk. Materi 

penyuluhan adalah tentang kesehatan 

reproduksi dan bagaimana cara menjaga 

kesehatan reproduksi. Berikut gambaran 

kegiatan kader NaGa: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Selain kemampuan pemampuan 

memberikan penyuluhan, keberhasilan 

program ini juga dapat dilihat dari 

peningkatan pengetahuan kader NaGa 

tentang kesehatan reproduksi, seperti 

terlihat pada tabel berikut: 
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Gambar di atas memperlihatkan 

bahwa terjadi peningkatan pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi setelah 

dilakukan pembinaan. Rerata pengetahuan 

kesehatan reproduksi kader NaGa juga 

meningkat, yaitu dari 68,33 menjadi 80,83. 

Rerata pengetahuan sebelum dan sesudah 

program ini diuji dengan uji T, yang 

menunjukkan hasil terdapat perbedaan yang 

bermakna antara rerata sebelum dan 

sesudah program (p < 0,05). Hal ini 

menunjukkan perlunya suatu metode 

pendidikan kesehatan yang lebih inovatif 

dengan meningkatkan peran serta 

anggotanya agar pesan yang ingin 

disampaikan dapat dipahami oleh peserta. 

Kegiatan seperti ini sebaiknya lebih 

digalakkan karena menurut BKKBN 

tingginya angka pernikahan dini saat ini 

disebabkan karena pergaulan bebas remaja 

serta edukasi KRR yang kurang dipahami 

dan fasilitas pelayanan KRR yang kurang  

Memadai (7). Di samping itu, menurut 

Kemenkes RI  remaja rentan terkena IMS 

dan melakukan pernikahan dini karena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kurangnya pengetahuan, edukasi dan 

bimbingan tentang KRR (4). Menurut 

Ismail, upaya promotif dapat peningkatan 

kesadaran remaja untuk menjaga kesehatan 

alat reproduksi dan menjalankan gaya hidup 

sehat (8). 

Pembentukan kader NaGa merupakan 

upaya untuk membentuk peer group yang 

memiliki pengetahuan yang baik tentang 

kesehatan reproduksi sehingga mereka 

mampu menyampaikan informasi yang 

benar kepada teman sebayanya. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Wijayanti dan 

Pahlawan bahwa pengaruh teman sebaya 

sangat tinggi dan merupakan salah satu 

sumber informasi yang cukup signifikan 

dalam membentuk pengetahuan, sikap dan 

perilaku remaja. Apabila kelompok teman 

sebaya yang diikuti atau yang diimitasinya 

menampilkan sikap dan perilaku yang 

secara moral atau agama dapat 

dipertanggungjawabkan, seperti kelompok 

remaja yang taat beribadah, memiliki budi 

pekerti luhur, rajin belajar dan aktif dalam 

kegiatan sosial, maka kemungkinan besar 

remaja akan menampilkan pribadinya yang 

baik. Sebaliknya, apabila kelompoknya itu 

menampilkan sikap dan perilaku 
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melecehkan nilai-nilai moral, maka sangat 

dimungkinkan remaja akan melakukan 

perilaku seperti kelompok tersebut (11).  

Berbagai hasil studi memperlihatkan 

bahwa para remaja lebih merasa terbuka 

jika berdiskusi tentang kesehatan 

reproduksi dengan orang yang dianggap 

sebaya dan mengerti tentang kehidupan 

mereka. Karena itulah para remaja dapat 

dijadikan tenaga penyuluh, pendidik, 

pembimbing, dan konselor kesehatan 

reproduksi melaui latihan, fasilitasi, 

bimbingan serta bantuan teknis secara 

sistematis (10).  

Kegiatan ini sejalan dengan program 

Genre yang digalakkan oleh BKKBN, 

dimana program ini bertujuan 

mempromosikan penundaan usia kawin, 

penyediaan informasi kesehatan reproduksi 

seluas-luasnya melalui PIK Remaja  

sehingga  tidak terjebak pada 

penyalahgunaan Napza, HIV dan AIDS 

maupun kehamilan yang tidak diinginkan 

serta mempromosikan perencanaan 

kehidupan berkeluarga dengan sebaik-

baiknya.2 Remaja perlu mendapatkan 

pendidikan kesehatan reproduksi remaja 

(KRR) yang bertujuan pemberian edukasi 

kesehatan reproduksi agar remaja terhindar 

dari perilaku seksual yang berisiko seperti 

seks pra nikah yang dapat menyebabkan 

tingginya pernikahan dini, kehamilan yang 

tak diinginkan, infeksi menular seksual 

(IMS) dan angka kematian ibu (AKI) di usia 

muda (9).  

 

PENUTUP 

 

Kegiatan ini telah membentuk 6 

pasang kader NaGa kesehatan reproduksi di 

Kecamatan Sungai Tabuk yang dibekali 

dengan pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi remaja, kemampuan public 

speaking yang baik, pembuatan poster 

kesehatan, dan praktik penyuluhan kepada 

peer group remaja di sekolah. Kader NaGa 

menunjukkan peningkatan pengetahuan 

kesehatan reproduksi remaja dan 

kemampuan melakukan penyuluhan. 
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Pernikahan Dini, Fakta dan Data Dalam Angka di Kecamatan Amuntai Selatan 

Wilayah Kerja UPT.Puskesmas Amuntai Selatan 
Muhammad Yamani1, Haji Hindrawati2, Rahmiati3, Linda Hariani4, Dwi Septiyani5 

UPT.Puskesmas Amuntai Selatan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara 

 

Abstrak  

 

Latar belakang - Menciptakan generasi yang kuat, cerdas dan tangguh diperlukan kesiapan 

fisik, mental dan sosial yang baik, sesuai dengan tujuan nawacita presiden Indonesia yang 

tertuang dalam paradigma sehat. Ketika terjadi pernikahan dini pada remaja usia 15 – 19 tahun, 

maka ada potensi akan terjadi masalah baik dari segi kesehatan maupun sosial pada remaja 

tersebut. Masih tingginya angka pernikahan remaja di Kecamatan Amuntai Selatan menjadi 

salah satu potret permasalahan kesehatan yang perlu disikapi baik oleh orang tua, tenaga 

kesehatan, pendidikan, tokoh masyarakat, maupun lintas sektor terkait agar hal ini dapat diatasi 

kedepannya. Tujuan - Melihat gambaran angka kejadian pernikahan remaja putri usia 15 – 19 

tahun di wilayah kerja UPT.Puskesmas Amuntai Selatan tahun 2016 hingga Oktober 2018. 

Metode - Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan cara mengumpulkan 

seluruh data remaja putri usia 15 – 19 tahun yang melakukan imunisasi calon penganten di 

UPT.Puskesmas Amuntai Selatan tahun 2016 – Oktober 2018 dan melakukan wawancara 

sederhana menggunakan kuisioner pada 48 orang remaja putri calon pengantin. Hasil - Data 

yang diperoleh pada sistem pencatatan dan pelaporan program imunisasi calon pengantin di 

UPT.Puskesmas Amuntai Selatan, angka imunisasi calon pengantin tahun 2016 sebanyak 35 

orang remaja putri, tahun 2017 sebanyak 37 orang remaja putri dan hingga Oktober 2018 sudah 

tercatat sebanyak 48 orang remaja putri. Dari hasil wawancara menggunakan kuisioner pada 48 

orang remaja putri yang melakukan imunisasi calon pengantin, jawaban tiga terbanyak secara 

berturut-turut alasan mengapa melakukan pernikahan pada usia remaja adalah 1. Budaya 

setempat, 2. Ekonomi, 3. Dorongan keluarga. 

Kesimpulan : dari hasil penelitian dapat dilihat bahwasanya terjadi kecenderungan 

peningkatan angka pernikahan remaja putri di wilayah kerja UPT.Puskesmas Amuntai Selatan 

dari tahun 2016 hingga Oktober 2018. Permasalahan paling banyak yang didapatkan mengapa 

remaja putri melakukan pernikahan dini adalah budaya, ekonomi dan faktor keluarga 

 

Kata-kata kunci : Remaja Putri, Pernikahan Dini, Amuntai Selatan 

 

Background - Creating a generation that is strong, intelligent and resilient requires good 

physical, mental and social readiness, in accordance with the goals of the Indonesian 

president's joy as contained in a healthy paradigm. When there is an early marriage in 

adolescents aged 15-19 years, then there is the potential for problems both in terms of health 

and social issues in these adolescents. The still high number of teenage marriages in Amuntai 

Selatan District is one of the portraits of health problems that need to be addressed by parents, 

health workers, education, community leaders, and related sectors so that this can be overcome 

in the future. Objective - To see the description of the incidence of female adolescents aged 15-

19 years in the work area UPT Puskesmas Amuntai Selatan 2016 to October 2018. Method - 

The study was conducted using a quantitative method by collecting all data of adolescents aged 

15-19 years who immunized prospective brides in the UPT. Puskesmas Amuntai Selatan in 2016 

- October 2018 and conducted simple interviews using questionnaires for 48 prospective brides. 

Results - Data obtained in the system for recording and reporting immunization programs for 

prospective brides on UPT.Puskesmas Amuntai Selatan, the number of immunization for 

prospective brides in 2016 was 35 young women, in 2017 there were 37 young women and as 

of October 2018 there were 48 young women. From the results of interviews using 
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questionnaires on 48 young women who are immunizing the bride and groom, the answers to 

the three most consecutive reasons why marriage in adolescence is 1. Local culture, 2. 

Economy, 3. Family encouragement. Conclusion - from the results of the study it can be seen 

that there is a tendency to increase the rate of marriage of young women in the work area 

UPT.Puskesmas Amuntai Selatan from 2016 to October 2018. The most common problems are 

why young women conduct early marriages are cultural, economic and family factors. 

 

Keywords: Young Women, Early Marriage, South Amuntai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Remaja merupakan penerus 

sekaligus aset bagi kemajuan sebuah 

bangsa, kemampuan dalam 

mempersiapkan remaja sebagai generasi 

penerus yang baik, cerdas, madiri dan 

berprestasi menjadi tanggung jawab 

bersama antara orang tua, dunia 

pendidikan, tokoh masyarakat dan lintas 

sektor terkait. Dengan sinergitas yang 

baik diantara semua pihak, maka akan 

terwujud generasi emas kedepannya di 

Indonesia1. 

Fenomena tingginya remaja putri 

yang melakukan pernikahan dini di 

Kalimantan Selatan menjadi masalah 

tersendiri bagi remaja, baik dari segi 

kesehatan maupun sosialnya. 

Berdasarkan data BKKBN Kalimantan 

Selatan Tahun 2017 persentase 

pernikahan dini usia 10 – 14 tahun 

mencapai 9,2% dan di usia 15 – 19 tahun 

mencapai 46% dari jumlah perkawinan 

yang ada2.  Hasil laporan dari BPS dan 

UNICEF juga menyebutkan angka 

pernikahan remaja di Kalimantan 

Selatan merupakan tertinggi ke dua 

setelah provinsi Sulawesi Barat dengan 

persentase 33,68% dari jumlah 

perkawinan yang ada3. 

Hulu Sungai Utara merupakan 

salah satu kabupaten di Provinsi 

Kalimantan Selatan penyumbang 

pernikahan dini pada remaja. Dengan 

jumlah penduduk 231.594 jiwa, serta 

41,88% merupakan anak-anak dan 

remaja merupakan potensi besar 

terjadinya pernikahan pada usia remaja 

15 

15 – 19 tahun. Potensi inilah yang harus 

dijaga dan diperbaiki agar kedepan angka 

pernikahan dini, khususnya pada remaja 

putri dapat dicegah agar tidak 

menimbulkan masalah kedepannya4. 

Amuntai Selatan sebagai salah satu 

kecamatan yang memiliki 30 Desa 

dengan jumlah penduduk 29.156 jiwa, 

terbanyak ke dua setelah Kecamatan 

Amuntai Tengah. Jumlah remaja putri 

usia 15 – 19 tahun sebanyak 897 jiwa 

juga bisa menjadi potensi akan terjadinya 

pernikahan pada remaja putri. Hal ini jika 

tidak disikapi dengan baik akan 

berpotensi terjadinya masalah 

kedepannya5. 

Data dan permasalahan pada 

pernikahan remaja putri usia 15 – 19 

tahun di Kecamatan Amuntai Selatan 

memiliki indikasi terjadinya peningkatan 

angka dari tahun ke tahun. Dengan data-

data yang ada penulis mencoba untuk 

memberikan gambaran terhadap 

permasalahan pernikahan pada remaja 

putri usia 15 – 19 tahun terutama dari 

segi kesehatan yang bisa muncul ketika 

sudah terjadi pernikahan pada remaja 

putri6. 

 

METODE 

 

Pelaksanaan penelitian dilakukan 

dengan metode diskriptif kuantitatif 

dengan mengumpulkan data pernikahan 

remaja putri usia 15 – 19 tahun yang 

melakukan kunjungan imunisasi calon 

pengantin di Puskesmas Amuntai Selatan 

dari tahun 2016, 2017, hingga bulan 

Oktober 2018. Selain pengambilan data, 
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peneliti juga melakukan wawancara 

sederhana menggunakan satu pertanyaan 

alasan melakukan pernikahan di usia 

remaja dengan jawaban 1.Budaya setempat, 

2.Ekonomi, 3.Dorongan orang tua, 

4.Kemauan pribadi. Sampel yang di ambil 

dalam penelitian adalah semua remaja putri 

yang melakukan imunisasi calon pengantin 

di Puskesmas Amuntai Selatan. Khusus 

pada wawancara sederhana, penelitian 

dilakukan pada remaja putri calon 

pengantin yang melakukan imunisasi dari 

bulan Januari hingga Oktober 2018. 

 

HASIL 

 

Jumlah kunjungan calon pengantin 

remaja putri usia 15 – 19 tahun di 

UPT.Puskesmas Amuntai Selatan dari 

tahun 2016, 2017 hingga bulan Oktober 

2018 mengalami peningkatan yang cukup 

banyak. Berikut adalah gambaran 

kunjungan remaja putri usia 15 – 19 tahun 

yang melakukan imunisasi calon pengantin 

di Puskesmas Amuntai Selatan yang 

diperoleh dalam penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik.1 Jumlah Kunjungan Calon 

Pengantin Remaja Putri Usia 15 – 19 Tahun 

di UPT Puskesmas Amuntai Selatan tahun 

2016, 2017, 2018 

 

Hasil wawancara sederhana terhadap 

calon pengantin remaja putri usia 15 – 19 

tahun dengan jumlah sampel 48 orang 

remaja putri, jawaban tertinggi alasan 

melakukan pernikahan di usia remaja 

adalah 1. Budaya setempat (22 orang), 2. 

Ekonomi (16 orang), 3. Dorongan keluarga 

(8 orang), 4. Kemauan pribadi (2 orang). 

Hasil-hasil pertanyaan yang dilakukan 

dalam wawancara ini menggambarkan 

bahwasanya adat atau budaya setempat 

menjadi hal sangat berpengaruh dalam 

terjadinya pernikahan dini pada remaja 

putri. Gambaran jawaban calon pengantin 

remaja putri ini dapat ditampilkan dalam 

grafik berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik.2 Hasil Wawancara Terhadap 48 

orang Calon Pengantin Remaja Putri Usia 

15 – 19 Tahun di UPT Puskesmas Amuntai 

tahun 2018 

 

PEMBAHASAN 

 

Undang-undang Perkawinan No.1 

Tahun 1974 menjelaskan batas usia 

minimal menikah bagi perempuan 16 tahun 

dan lelaki 19 tahun, hal ini lah yang perlu 

menjadi perhatian bagi pemerintah agar 

kedepan melakukan revisi undang-undang 

ini terutama dari segi batas minimal usia 

calon pengantin7. Melihat definisi anak 

berdasarkan UU No. 23 tahun 2002, adalah 

seseorang yang belum berusia 18 tahun, 

termasuk dalam anak yang masih berada 

dalam kandungan8. Mengacu pada undang-
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undang No.23 tahun 2002, maka 

pernikahan pada anak didefinisikan sebagai 

pernikahan yang terjadi sebelum anak 

mencapai usia 18 tahun, sebelum anak 

matang secara fisik, fisiologis, dan 

psikologis untuk bertanggungjawab 

terhadap pernikahan dan anak yang 

dihasilkan dari pernikahan tersebut9. Dalam 

panduan Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional 

menyebutkan pernikahan ideal adalah 

pernikahan yang dilakukan oleh seorang 

laki-laki dengan usia minimal 25 tahun dan 

usia minimal wanita 20 tahun karena secara 

biologis alat-alat reproduksi masih dalam 

proses menuju kematangan sehingga belum 

siap untuk melakukan hubungan seks 

dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai 

hamil kemudian melahirkan10. 

Pernikahan dini dikalangan remaja 

putri merupakan hal yang biasa terjadi di 

Kalimantan Selatan, khususnya di 

kabupaten Hulu Sungai Utara. Faktor 

budaya menjadi hal yang cukup dominan 

dan berpengaruh dalam terjadinya 

pernikahan dini pada remaja, khususnya 

remaja putri. Hasil riset yang pernah 

dilakukan Program Studi Magister Ilmu 

Kesehatan Masyarakat Universitas 

Lambung Mangkurat di tahun 2017 

menyebutkan faktor budaya yang melatar 

belakangi pernikahan dini pada remaja di 

Hulu Sungai Utara mencapai 78%11. 

Pernyataan ini juga berkesesuaian terhadap 

hasil penelitian yang dilakukan oleh tim 

UPT.Puskesmas Amuntai Selatan bahwa 

faktor budaya yang membuat remaja putri 

di Kecamatan Amuntai Selatan banyak 

melakukan pernikahan dini pada usia 

remaja. 

Faktor ekonomi dan dorongan 

keluarga dalam hal ini orang tua juga 

menjadi hal yang memiliki andil dalam 

pengambilan keputusan remaja putri untuk 

melakukan pernikahan dini di usia remaja. 

Tingkat pendidikan yang rendah hanya 

lulus SMP dan SMA, tidak bekerja, jumlah 

anggota keluarga cukup banyak juga 

berpengaruh besar terhadap pernikahan dini 

yang terjadi di wilayah Kecamatan 

Amuntai Selatan. Nasyithah dan Stang juga 

menyebutkan bahwa faktor ekonomi dan 

banyaknya jumlah keluarga menyebabkan 

orang tua menikahkan anaknya pada usia 

remaja demi melepaskan diri dari masalah 

ekonomi tanpa memandang resoki dan 

akibatnya kedepan12,13. 

Permasalahan sosial juga menjadi hal 

yang patut untuk diperhatikan pada remaja 

putri yang melakukan pernikahan dini. 

Ketika remaja putri telah melakukan 

pernikahan, maka pola hidup dan kebiasaan 

keseharian akan berubah dari biasanya. 

Tingkat kematangan psikososial remaja 

sangat lah labil, hal ini sesuai dengan teori-

teori psikologi yang ada, sehingga dalam 

menjalani kehidupan berumah tangga 

biasanya akan banyak mengalami konflik-

konflik antara suami isteri. Hal ini tidak 

jarang akan menimbulkan kekerasan dalam 

rumah tangga. Pernikahan dini juga 

mempunyai dampak bagi pasangan suami 

isteri yakni sering terjadi pertengkaran 

karena masing-masing tidak ada yang mau 

mengalah, masalah anak dan suami yang 

tidak bekerja, dan dampak bagi orang tua 

masing-masing adalah apabila terjadi 

pertengkaran pada anak maka secara tidak 

langsung membuat hubungan orang tua 

masing-masing menjadi tidak harmonis14. 

Kehawatiran terhadap dampak yang 

akan muncul pasca pernikahan dini 

terhadap remaja putri usia 15 – 19 tahun 

yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas 

Amuntai Selatan jika dilihat segi kesehatan 

yang paling dikhawatirkan akan terjadi 

resiko tinggi kematian bayi dan ibu serta 

masalah gizi. Fokus terhadap masalah 

kesehatan yang akan muncul kedepannya 

adalah ketika remaja putri yang masih 

berada pada fase pertumbuhan dan 

penyempurnaan fisik dan organ mengalami 

proses kehamilan, maka akan terjadi 

persaingan penyerapan nutrisi dengan janin 

yang dikandungnya, sehingga berat badan 

ibu hamil seringkali sulit naik, bahkan 

dapat disertai dengan anemia karena 

defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan 

bayi dengan berat lahir rendah. Fakta 

penelitan mengungkapkan ada sekitar 14% 
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bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di 

bawah 19 tahun adalah prematur. Masalah 

yang muncul juga mengenai anatomi 

panggul yang masih dalam pertumbuhan 

berisiko untuk terjadinya persalinan lama 

sehingga meningkatkan angka kematian 

bayi dan kematian neonatus15. Fakta ini 

juga didapatkan dalam penelitian yang 

dilakukan, dimana 29 orang atau 60,42% 

remaja putri yang melakukan kunjungan 

imunisasi calon pengantin ke puskesmas 

mengalami anemia dan memiliki lingkar 

lengan kurang dari 23,5 cm. Hal ini dapat 

menimbulkan masalah kesehatan dengan 

resiko tinggi jika remaja putri yang sudah 

menikah ini kedepannya hamil. 

Permasalahan yang paling 

dikhawatirkan dengan adanya pernikahan 

dini pada remaja putri kedepanya adalah 

resiko tinggi terhadap kemungkinan 

terjadinya kematian ibu dan bayi manakala 

remaja putri tersebut hamil dan melahirkan. 

Data-data yang ada di Puskesmas 

menunjukkan angka kematian bayi dari 

tahun 2016 berjumlah 11 bayi, tahun 2017 

berjumlah 10 bayi dan tahun 2018 hingga 

bulan oktober berjumlah 16 bayi yang 

meninggal6,16. Faktor penyebab kematian 

bayi jika dilihat dari riwayat ibunya juga 

bervariasi, beberapa diantaranya adalah 

anemia, kekuarangan energi kalori, lingkar 

lengan kurang dari 23,5 cm, hipertensi yang 

kesemuanya bisa mengakibatkan kematian 

pada bayi hingga ibunya jika tidak 

ditangani dengan baik dan serius. 

Persentase angka kejadian stunting 

pada bayi tahun 2016 sebesar 11,20%, 

tahun 2017 sebesar 11,35%,dan hingga 

oktober 2018 sebesar 10% di Kecamatan 

Amuntai Selatan menunjukkan bahwa 

faktor orang tua ketika hamil mengalami 

anemia, lingkar lengan kurang dari 23,5 cm, 

kekurangan energi kalori menjadi faktor 

terjadinya stunting pada bayi6,16. Remaja 

putri yang melakukan imunisasi calon 

pengantin di puskesmas dengan riwayat 

kesehatan anemia, lingkar lengan kurang 

dari 23,5 cm sangat berpotensi 

menyumbang angka kejadian stunting 

kedepannya. Hal ini berkesesuaian dengan 

riset yang dilakukan Program Studi 

Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Universitas Lambung Mangkurat di tahun 

2017 juga menyebutkan maraknya 

pernikahan dini pada remaja usia 12 -16 

tahun dengan persentasi 35,6% merupakan 

pemicu bayi mengalami stunting11. 

Melihat masih banyaknya angka 

pernikahan remaja putri dan memiliki 

kencenderungan peningkatan secara angka 

dari tahun 2016 hingga oktober 2018, 

upaya-upaya yang telah dilakukan oleh 

Puskesmas Amuntai Selatan untuk 

menurunkan angka pernikahan dini pada 

remaja putri diantaranya dengan melakukan 

pembentukan kader kesehatan remaja di 

sekolah, melakukan konseling sebaya, 

pembagian tablet tambah darah di sekolah, 

melakukan konseling dan pemeriksaan 

kesehatan bagi calon pengantin. Kegiatan-

kegiatan lintas sektor dengan membahas 

masalah kesehatan masyarakat di 

Kecamatan Amuntai Selatan juga 

dilakukan, baik dengan camat, kepala desa 

beserta aparatnya, kantor urusan agama 

kecamatan, tokoh masyarakat, serta unsur 

muspika. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan 

dapat menurunkan angka pernikahan 

remaja di wilayah Kecamatan Amuntai 

Selatan. 

 

KESIMPULAN 

 

Kecenderungan peningkatan angka 

pernikahan dini remaja putri di Kecamatan 

Amuntai Selatan dari tahun 2016 – 2018 

bisa menimbulkan kesehatan kedepannya. 

Permasalahan paling banyak yang 

didapatkan mengapa remaja putri 

melakukan pernikahan dini adalah budaya, 

ekonomi dan faktor keluarga. Ketika sudah 

terjadi pernikahan di usia remaja, maka 

perlu perhatian khusus baik oleh keluarga, 

masyarakat dan tenaga kesehatan manakala 

remaja putri tersebut hamil, sehingga 

permasalahan kematian bayi, ibu dan 

stunting di Kecamatan Amuntai Selatan 

dapat dicegah. Kedepan sangat perlu 

dilakukan kerjasama antara petugas 

kesehatan dengan dunia pendidikan, tokoh 
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masyarakat, lintas sektor dan orang tua 

tentang pentingnya menyiapkan generasi 

yang unggul melalui proses pernikahan 

yang tepat baik dari segi kesehatan dan 

sesuai dengan undang-undang pernikahan 

yang berlaku di Indonesia. 
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ABSTRAK 

 

Preeklamsia merupakan sindrom atau kumpulan gejala yang ditandai dengan hipertensi 

dan proteinuria, yang terjadi setelah 20 minggu kehamilan.  Kondisi ini berlangsung pada 

wanita yang sebelum hamil memiliki tekanan darah yang normal.  Preeklamsia merupakan 

penyebab terbanyak dari kesakitan/kematian ibu dan persalinan preterm. Jumlah kejadian 

preeklamsia di RSUD Ulin Banjarmasin (2011) ada 105 kasus, sedangkan untuk tahun 2012 

pada bulan Januari-Pebruari 2012 menunjukkan 35 kasus baru dalam kurun waktu 2 bulan.  

Faktor sosial yang juga dapat memicu masalah kesehatan termasuk preeklamsia adalah 

pekerjaan, demografi, atau jaminan kesehatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk penderita preeklamsia di ruang bersalin RSUD Ulin 

Banjarmasin tahun 2015.  Penelitian dilakukan secara observasional dengan menggunakan data 

sekunder berupa buku registrasi penderita di ruang bersalin RSUD Ulin Banjarmasin.  Hasil 

penelitian adalah: asal daerah tempat tinggal pasien preeklamsia paling banyak adalah kota 

Banjarmasin; pekerjaan pasien preeklamsia paling banyak adalah swasta; kepemilikan asuransi 

kesehatan pasien preeklamsia paling banyak adalah memiliki asuransi kesehatan; status 

rujukan pasien preeklamsia paling banyak adalah datang dengan rujukan.   

 

Kata-kata kunci: preeklamsia, RSUD Ulin, faktor sosial 

 

ABSTRACT 

 

Preeclampsia is a syndrome or collection of symptoms characterized by hypertension 

and proteinuria, which occurs after 20 weeks of pregnancy. This condition occurs in women 

who before pregnancy have normal blood pressure. Preeclampsia is the most common cause 

of maternal morbidity/ mortality and preterm labor. The number of cases of preeclampsia in 

Ulin Hospital Banjarmasin has 105 cases on 2011, while on 2012 in January-February showed 

35 new cases within 2 months. Social factors that can also trigger health problems including 

preeclampsia are employment, demography, or health insurance. 

This study aims to describe preeclampsia insidence in the delivery room at Ulin Hospital 

Banjarmasin in 2015. The study was conducted observationally using secondary data in the 

form of a patient registration book in the delivery room at Ulin Hospital. The results of the 

study were the origin of the area where most preeclampsia patients live is Banjarmasin; the 

work of most preeclampsia patients is private sector worker; have health insurance; and the 

most referral status of preeclampsia patients is to come with a referral. 

 

Keywords: preeclampsia, ulin hospital, social factor 
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PENDAHULUAN 

 

Preeklamsia kumpulan gejala yang 

ditandai dengan hipertensi (tekanan darah 

≥140/≥90 mmHg) dan proteinuria (≥ 0,3 

gram/24 jam), yang terjadi setelah 20 

minggu kehamilan.  Kondisi ini 

berlangsung pada wanita yang sebelum 

hamil memiliki tekanan darah (TD) yang 

normal.  Preeklamsia merupakan penyebab 

terbanyak dari kesakitan/kematian ibu dan 

persalinan preterm1. 

Angka kejadian preeklmasia di 

berbagai negara berkisar 7-10%, sedangkan 

kejadian preeklamsia di Indonesia adalah 

3,4-8,5%2.  Jumlah kejadian preeklamsia di 

RSUD Ulin Banjarmasin (2011) ada 105 

kasus, sedangkan untuk tahun 2012 pada 

bulan Januari-Pebruari 2012 menunjukkan 

35 kasus baru dalam kurun waktu 2 bulan3. 

Faktor sosial yang dapat memicu masalah 

kesehatan salah satunya preeklamsia adalah 

pekerjaan, demografi, atau jaminan 

kesehatan.  Dampak yang ditimbulkan 

preeklamsia dapat menyerang ibu dan 

janin.  Komplikasi pada ibu seperti sindrom 

HELLP, koagulopati, disfungsi serebral, 

gangguan ginjal, bahkan sampai kematian 

ibu.  Komplikasi pada janin/bayi adalah 

bayi berat badan lahir rendah, retardasi 

pertumbuhan janin, hingga kematian janin 

intra uterine4.  

Sampai saat ini, belum ada gambaran 

karakteristik sosial penderita preeklamsia 

di ruang bersalin RSUD Ulin Banjarmasin 

tahun 2015, dengan demikian penelitian ini 

perlu dilakukan.  Tujuan penelitian ini 

adalah mengidetifikasi asal daerah/tempat 

tinggal penderita, pekerjaan, kepemilikan 

asuransi kesehatan dan status rujukan 

penderita. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif untuk mengidentifikasi faktor 

sosial penderita preeklamsia di kamar 

bersalin RSUD Ulin Banjarmasin.  

Penelitian dilakukan selama 6 bulan dengan 

menggunakan data sekunder berupa buku 

registrasi pasien kamar bersalin RSUD Ulin 

selama setahun dengan jumlah penderita 

yang tercatat adalah 319 orang.  .Seluruh 

kasus preeklamsia yang tercatat di buku 

register pasien kamar bersalin Januari-

Desember 2015 akan diidentifikasi dan 

dikelompokkan berdasarkan variabel yang 

sudah ditentukan, ditabulasi kemudian 

dihitung persentasenya.  Variabel yang 

diidentifikasi adalah: 

1. Demografi/wilayah tempat tinggal 

adalah kota/lokasi tempat tinggal 

penderita, diklasifikasi berdasarkan 

perkotaan dan pedesaan.  Daerah 

perkotaan adalah pasien preklamsia 

yang berasal dari Kota Banjarmasin, 

Banjarbaru dan Martapura.  Ketiga 

kota tersebut diasumsikan memiliki 

fasilitas dan pelayanan obstetri yang 

cukup lengkap.  Daerah pedesaan 

adalah pasien preeklamsia yang berasal 

dari kota/wilayah selain ketiga kota 

tersebut. 

2. Pekerjaan adalah sumber mata 

pencaharian tetap yang dimiliki 

penderita dan suami,  diklasifikasikan 

dengan bekerja dan tidak bekerja. 

3. Asuransi kesehatan adalah jaminan 

kesehatan yang dimiliki oleh penderita, 

diklasifikasi menjadi memiliki 

asuransi kesehatan dan tidak memiliki 

asuransi kesehatan. 

4. Status rujukan adalah penderita yang 

datang dengan surat pengantar 

dokter/bidan/petugas kesehatan, 

diklasifikasi menjadi dengan surat 

rujukan kesehatan dan datang sendiri. 

Seluruh data yang sudah ditabulasi 

kemudian dihitung persentasinya 

berdasarkan masing-masing variabel dan 

dianalisis secara deskriptif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Distribusi frekunesi kejadian 

preeklamsia tiap bulannya adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 1.  Distribusi kejadian preeklamsia  

 

Gambar 1 menunjukkan pasien 

preeklamsia selalu ditemukan di tiap bulan 

dengan kejadian tertinggi pada bulan April 

2015.  Kejadian tersebut diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Klasifikasi kejadian preeklamsia 

 

Gambar 2 menunjukkan bahwa 

kejadian paling banyak di tiap bulannya 

adalah preeklamsia berat (PEB), yang 

didapatkan satu/lebih tanda berikut5: 

1. Tekanan darah sistol ≥160 mmHg atau 

diastole ≥110 mmHg (diukur 2x 

minimal selisih 6 jam) 

2. Kerusakan organ: 

a Kerusakan fungsi ginjal 

b Proteinuria ≥3 gram/24 jam atau +3 

dengan pemeriksaan dipstick, atau 

disertai oliguria yang mendadak 

terutama disertai peningkatan 

kreatinin 

c Kelainan sistem saraf pusat 

(gangguan penglihatan, sakit 

kepala) 

d Udem pulmonal 

e Disfungsi hepar 

f Nyeri epigastrium atau kuadran 

kanan atas 

g Trombositopenia (15-30% pasien) 

h Sindrom HELLP (dapat terjadi 

tanpa proteinuria) 

i Gangguan pada janin (IUGR, 

oligohidramnion) 

Preeklamsia ringan (PER) ditemukan 

dalam jumlah yang sedikit, yaitu 

ditemukannya tanda berikut seperti 

proteinuria (≥300 mg/24 jam, atau 

meningkat secara signifikan dari batas 

normal). Eklamsia juga selalu ditemukan 

walau dalam dalam jumlah yang sedikit.  

Eklamsia memiliki tanda-tanda 

preeklamsia ringan/berat tapi ditambah 

dengan kejang.  

 

1. Data Asal Daerah 

Sebaran asal daerah tempat tinggal 

dari pasien preeklamsia yang ditemukan di 

ruang bersalin RSUD Ulin Banjarmasin 

adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Sebaran asal daerah tempat 

tinggal 

 

Gambar di atas menunjukkan pasien 

preeklamsia di RSUD Ulin Banjarmasin 

berasal dari kota Banjarmasin, sedangkan 

yang lainnya tersebar dari beberapa daerah 

tingkat 2 dan kecamatan.  Data ini tidak 

sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 
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menyebutkan kejadian preeklamsia lebih 

banyak di pedesaan daripada perkotaan.  

Hal ini dapat disebabkan oleh lokasi RSUD 

Ulin yang ada di Banjarmasin, sehingga 

pasien yang ada di sana banyak berasal dari 

kota yang sama. 

 

2. Pekerjaan Suami 

Data pekerjaan dari pasien 

preeklamsia adalah: 
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Gambar 4.  Distribusi pekerjaan 

 

Pekerjaan yang teridentifikasi 

terbanyak adalah swasta.  Kelemahan data 

ini adalah karena mengambil data sekunder 

maka tidak diketahui jenis pekerjaan swasta 

yang dimaksud dan tidak diketahui 

pendapatan bulanan dari penderita.  Jika 

penderita berasal dari ekonomi menengah 

ke bawah, biasanya jarang melakukan ANC 

sehingga deteksi tanda dan gejala awal 

preeklamsia kurang optimal.  Akibatnya 

adalah kondisi ibu terdeteksi sudah dalam 

kondisi yang parah berupa eklamsia/PEB 

(Gambar 2). Jenis pekerjaan mempengaruhi 

kejadian preeklamsia karena menurut 

penelitian Djannah dan Ariati (2010) 

menyatakan penderita preeklamsia paling 

banyak berasal dari keluarga yang 

pengangguran (63,5%).  Pengangguran 

memiliki tingkat ekonomi yang rendah, 

sehingga frekuensi ANC juga sedikit6. 

 

 

 

3. Kepemilikan Asuransi Kesehatan 

Data tentang kepemilikan asuransi 

pada penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Kepemilikan asuransi 

 

Hasil menunjukkan paling banyak 

penderita preeklamsia yang ditangani di 

ruang bersalin RSUD Ulin Banjarmasin 

memiliki asuransi kesehatan.  Jika memiliki 

asuransi kesehatan, maka akan lebih rutin 

memeriksakan kesehatan karena sudah 

ditanggung asuransi kesehatan.  Dengan 

demikian status kesehatan akan lebih baik, 

dan risiko kelainan sedini mungkin dapat 

dicegah/diatasi. 

Asuransi kesehatan yang digunakan 

meliputi BPJS (PBI dan non PBI), 

kerjasama pihak III, 

jamkesmas/jamkesda/jamkesprov dan kartu 

indonesia sehat.  BPJS PBI (penerima 

bantuan iuran) adalah kepesertaan yang 

iuran bulanannya dibayarkan oleh 

pemerintah.  Sedangkan BPJS non PBI 

adalah kepesertaan yang pembayaran iuran 

perbulannya dibayarkan sendiri.  

Sedangkan jaminan kesehatan 

daerah/provinsi/masyarakat atau kartu 

indonesia sehat adalah kepesertaan untuk 

masyarakat yang kurang mampu. 

 

4. Status Rujukan  

Penderita preeklamsia yang dirujuk 

biasanya adalah preeklamsia 
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berat/eklamsia, preeklamsia dengan 

penyulit obstetri, atau preeklamsia dengan 

komplikasi.  Jika datang dengan rujukan 

menandakan penderita preeklamsia yang 

dimaksud dalam kondisi berat.  Gambaran 

penderita yang datang dengan/tanpa 

rujukan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Status rujukan 

 

Penderita preeklamsia yang tercatat 

di ruang bersalin RSUD Ulin tahun 2015 

paling banyak datang dengan rujukan, 

sehingga ada kemungkinan memiliki 

kondisi yang sudah parah atau sudah 

diberikan penanganan terlebih dahulu dari 

fasilitas kesehatan yang merujuk.  Tenaga 

kesehatan yang merujuk bervariasi seperti 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  Tenaga kesehatan yang merujuk 

penderita 

Tenaga kesehatan yang paling banyak 

memberikan rujukan adalah bidan, karena 

bidan telah tersebar di berbagai wilayah 

sehingga dapat melakukan deteksi dini ibu 

hamil dengan preeklamsia walaupun 

mereka tinggal jauh dari RS.   

 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan penelitian ini adalah: 

1. Asal daerah tempat tinggal pasien 

preeklamsia di ruang bersalin RSUD 

Ulin tahun 2015 paling banyak adalah 

kota Banjarmasin. 

2. Pekerjaan pasien preeklamsia di ruang 

bersalin RSUD Ulin tahun 2015 paling 

banyak adalah swasta. 

3. Kepemilikan asuransi kesehatan pasien 

preeklamsia di ruang bersalin RSUD 

Ulin tahun 2015 paling banyak adalah 

memiliki asuransi kesehatan 

4. Status rujukan pasien preeklamsia di 

ruang bersalin RSUD Ulin tahun 2015 

paling banyak adalah datang dengan 

rujukan. 
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HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK DENGAN STATUS GIZI REMAJA  

DI SMAN 5 PALANGKA RAYA 
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Abstrak 
 

Status gizi remaja merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan terhadap zat gizi, yaitu 

keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan zat gizi.Faktor yang mempengaruhi status gizi 

remaja ada dua yaitu faktor penyebab langsung seperti asupan makan. Sedangkan untuk faktor 

tidak langsung yaitu aktivitas fisik, faktor keluarga. Aktivitas fisik diperlukan remaja untuk 

menjaga berat badan ideal dan kebugaran tubuh. Salah satu sekolah yang menyediakan asrama 

untuk siswa-siswinya adalah SMAN 5 Palangka Raya, sekolah tersebut mengadakan sistem 

penyelenggaran makanan seperti pemberian makan pagi,siang dan malam. Asrama SMAN 5 

Palangka Raya juga memberikan jadwal aktivitas fisik yang harus dilakukan siswanya seperti 

olahraga yang dijadwalkan seminggu 1 kali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

hubungan aktivitas fisik dengan status gizi pada siswa di SMAN 5 Palangka Raya. Penelitian 

ini dilakukan secara observasional yang bersifat analitik dengan rancangan penelitian cross 

sectional. Sampel penelitian sebanyak 47 siswa. Pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling. Analisis hubungan menggunakan uji spearman correlation. Berdasarkan hasil 

penelitian  diketahui bahwa sebagian besar sampel berstatus gizi normal (80,9%). Aktivitas 

fisik sampel sebagian besar masuk kedalam kategori ringan (91,5%). Kesimpulan penelitian ini 

adalah terdapat hubungan yang lemah antara aktivitas fisik dengan status gizi (r=0,09). 

Kata-kata kunci : Aktivitas fisik, status gizi 

 

Abstract 

 

Adolescent nutritional status is a state of fulfillment status that needed for nutrients, that 

is balance between consumption and absorption of nutrients. Factors that affect adolescent 

nutritional status there are two factors, namely direct causes such as food intake. While indirect 

factors such as physical activity, family factors. Physical activity is needed by adolescents to 

maintain ideal body weight and fitness. One of the schools that provided dormitories for their 

students was SMAN 5 Palangka Raya’s dormitory, the school held a food delivery system such 

as giving breakfast, lunch and dinner. The SMAN 5 Palangka Raya dormitory also provides a 

schedule of physical activities that students must do such as sports scheduled for a week. This 

study aims to analyze the relationship of physical activity with nutritional status of students at 

SMAN 5 Palangka Raya. This study was carried out in an observational analytical manner with 

a cross sectional study design. Participants in this study were 47 students. Sampling uses 

purposive sampling. Relationship analysis using the Spearman correlation test. Based on the 

results of the study it was found that most of the participants has normal nutrition status 

(80.9%). Most of the physical activity of the participants include into the mild category (91.5%). 

The conclusion of this study is that there is a weak relationship between physical activity and 

nutritional status (r = 0.09). 

Keywords: Physical activity, nutritional status 
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PENDAHULUAN 

 

Remaja adalah individu baik 

perempuan maupun laki-laki yang berada 

pada usia antara anak-anak dan dewasa. 

Batasan remaja dalam hal ini adalah usia 10 

sampai 19 tahun menurut klasifikasi WHO. 

Masa remaja merupakan masa perubahan 

yang dramatis, pertumbuhan pada usia 

anak-anak relatif terjadi dengan kecepatan 

yang sama dialami oleh pertumbuhan 

remaja, peningkatan petumbuhan yang 

disertai perubahan hormonal,kognitif dan 

emosional. Semua masa perubahan ini 

membutuhkan zat gizi secara khusus (1). 

Status gizi remaja merupakan 

keadaan terpenuhinya kebutuhan terhadap 

zat gizi, yaitu keseimbangan antara 

konsumsi dan penyerapan zat gizi (2). 

Kecenderungan resiko terjadinya gangguan 

gizi pada remaja sangat tinggi, sehingga 

pengkajian status gizi selama masa remaja 

perlu dilakukan. Salah satu cara sederhana 

yang dapat digunakan untuk menentukan 

status gizi pada remaja adalah dengan 

mengukur Indeks Massa Tubuh (IMT) yaitu 

melakukan pengukuran antropometri dari 

berat badan dan tinggi badan. IMT dapat 

membantu untuk mengidentifikasi remaja 

yang secara signifikan berisiko mengalami 

masalah gizi seperti berat badan lebih atau 

kurang (3).  

Pengukuran status gizi berdasarkan 

Indeks Massa Tubuh (IMT) menurut umur 

(IMT/U) direkomendasikan sebagai 

indikator terbaik untuk anak dan remaja 

usia 5-19 tahun (4). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi status gizi remaja ada dua 

yaitu faktor penyebab langsung dan tidak 

langsung. Faktor penyebab langsung yaitu 

asupan makan dan penyakit infeksi. 

Sedangkan faktor penyebab tidak langsung 

yaitu aktivitas fisik, faktor individu, faktor 

keluarga, lingkungan sekolah dan teman 

sebaya, tingkat sosial dan ekonomi dan 

media massa (2).   

Kebutuhan gizi pada remaja lebih 

tinggi dari pada usia anak, karena terjadinya 

pertumbuhan yang pesat, kematangan 

seksual, perubahan komposisi tubuh, 

mineralisasi tulang dan perubahan aktivitas 

fisik. Kebutuhan nutrisi yang meningkat 

pada masa remaja adalah energi, protein, 

kalsium, besi, dan zink (3). Aktivitas fisik 

diperlukan remaja untuk menjaga berat 

badan ideal dan kebugaran tubuh. Aktivitas 

fisik memerlukan energi diluar kebutuhan 

untuk metabolisme basal. Aktivitas fisik 

adalah gerakan yang dilakukan otot tubuh 

dan sistem penunjangnya (5). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Khasanah (2016) tentang hubungan 

aktivitas fisik dengan status gizi remaja 

putri di Pondok Pesantren Ta’Mirul Islam 

Surakarta menujukkan bahwa untuk 

aktivitas ringan dengan status gizi normal 

sebesar 63,2%,  dan aktivitas ringan dengan 

overweight sebesar 28,9%. Kemudian 

aktivitas sedang dengan status gizi normal 

sebesar 100%  dan aktivitas berat dengan 

status gizi normal sebesar 100%. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

diketahui bahwa ada hubungan yang sangat 

signifikan antara aktivitas fisik dengan 

status gizi remaja putri di Pondok Pesantren 

Ta’Mirul Islam Surakarta (6). 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan 

pada tanggal 16 Juni 2017 salah satu 

sekolah yang menyelenggarakan makanan 

institusi adalah SMAN 5 Palangka Raya. 

Sekolah SMAN 5 Palangka Raya 

menyajikan makanan utama untuk siswa 

sebanyak tiga kali dalam sehari yaitu makan 

pagi, siang dan malam, sedangkan untuk 

snack jarang disajikan. Makanan tersebut 

disajikan untuk siswa kelas XII yang berada 

di asrama, saat ini jumlah siswa kelas XII 

sebanyak 133 orang yang terdiri dari kelas 

XII-1 sampai kelas XII-5. Asrama SMAN 5 

Palangka Raya juga memberikan jadwal 

aktivitas fisik yang harus dilakukan 

siswanya seperti olahraga yang dijadwalkan 

seminggu 1 kali. Berdasarkan hal tersebut, 

maka peneliti ingin melakukan penelitian 

hubungan aktivitas fisik dengan status gizi 

remaja di SMAN 5 Palangka Raya. 
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METODE 

 

Rancangan  penelitian adalah  cross 

sectional serta bersifat analitik dengan jenis 

penelitian observasional. Penelitian ini 

dilakukan pada tanggal 25 s/d 29 September 

2017 dengan lokasi penelitian di SMAN 5 

Palangka Raya. Sampel pada penelitian ini 

berjumlah 47 orang yang terdiri dari  siswa 

dan siswi yang tinggal di asrama khususnya 

kelas XII  di SMAN 5 Palangka Raya. Cara 

pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dengan menggunakan purposive sampling 

dengan kriteria yang telah ditetapkan 

peneliti yaitu bersedia menjadi sampel, 

berada di lokasi penelitian pada saat 

penelitian dilaksanakan, usia 16 – 19 tahun, 

bisa membaca dan menulis dan tidak dalam 

keadaan sakit. 

Data status gizi siswa dengan 

pengukuran IMT/U. Berat badan ditimbang 

dengan timbangan digital dan tingkat 

ketelitian 0,1 kg. Tinggi badan diukur 

dengan alat pengukur tinggi badan dengan 

menggunakan microtoice dengan tingkat 

ketelitian 0,1 cm. Data aktivitas fisik siswa 

diperoleh dari metode record 24 jam atau 

pencatatan setiap kegiatan yang dilakukan 

dengan bantuan kuesioner adalah jenis 

kegiatan dan alokasi waktu setiap kegiatan. 

Masing-masing alokasi waktu dari jenis 

kegiatan akan dikalikan dengan nilai 

Physical Activity Ratio (PAR). Nilai PAR 

diperlukan untuk menentukan tingkat 

aktivitas fisik. Tingkat aktivitas fisik 

(Physical Activity Level) PAL diperoleh 

dengan mengalikan PAR dengan lama 

melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas fisik 

yang dilakukan dikonversikan kedalam 

nilai PAR kemudian dikalikan dengan lama 

melakukan aktivitas tersebut dalam waktu 

(menit) setelah itu dibagi dengan 24 jam 

(sehari).   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Siswa Di Asrama 

SMAN 5 Palangka Raya 

Karakteristik sampel penelitian ini 

digolongkan berdasarkan jenis kelamin dan 

umur. Diketahui bahwa karakteristik siswa 

yang bersekolah di SMAN 5 Palangka Raya 

kelas XII dengan jenis kelamin laki-laki 

umur 16-18 tahun berjumlah 24 orang 

(51%) dan  untuk siswi perempuan umur 

16-18 tahun berjumlah 23 orang (49%). 

Sedangkan berat badan sampel antara 41,0 

kg s/d 79,1 kg dengan rata-rata 56,8 kg. 

Sedangkan untuk tinggi badan sampel 

antara 144,2 cm s/d 174,6 cm dengan rata-

rata 159,6 cm. 

 

B. Aktivitas Fisik Siswa Di Asrama 

SMAN 5 Palangka Raya 

Aktivitas fisik diukur dengan 

menggunakan Physical Activity Level 

(PAL). Nilai PAL diperoleh dengan 

menghitung Nilai Physical Activity Ratio 

(PAR) dikalikan dengan alokasi waktu 

(jam) untuk setiap jenis kegiatan, lalu 

dibagi dengan jumlah waktu dalam satu hari 

(24 jam), aktivitas fisik sampel dikatakan 

ringan apabila nilai PAL < 1,69 dan 

dikatakan sedang apabila nilai PAL > 

1,69(7). Hasil penelitian yang dilakukan di 

Asrama SMAN 5 Palangka Raya  tahun 

2017 didapat aktivitas fisik sampel antara 

1,1 s/d 1,8 dengan rata-rata 1,4. 

 

C. Status Gizi Siswa Di Asrama SMAN 

5 Palangka Raya  
Status gizi remaja merupakan 

keadaan terpenuhinya kebutuhan terhadap 

zat gizi. Seseorang dapat mencapai tubuh 

yang ideal apabila keseimbangan antara 

energi dalam tubuh terpenuhi, yaitu bila 

energi yang masuk ke dalam tubuh melalui 

makanan sama dengan energi yang 

dikeluarkan (2). Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan di Asrama 

SMAN 5 Palangka Raya tahun 2017 

diketahui bahwa status gizi sampel antara -

1,8 SD s/d 3,3 SD dengan rata-rata status 

gizi 0,28 SD. Berdasarkan hasil tersebut 

diketahui status gizi sampel terdiri dari 

beberapa kategori yaitu status gizi normal 

sebanyak 38 orang (80,9%), resiko gemuk 4 

orang (8,5%), gemuk 3 orang (6,4%) dan 

sangat gemuk 2 orang (4,2%). 
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D. Hubungan Antara Aktivitas Fisik 

Dengan Status Gizi 

Aktivitas fisik secara teratur dapat 

meningkatkan kebugaran, mencegah 

terjadinya kelebihan berat badan, 

meningkatkan fungsi jantung, paru dan otot 

serta memperlambat proses penuaan (8). 

Remaja yang kurang melakukan aktivitas 

fisik sehari-hari, menyebabkan tubuhnya 

kurang mengeluarkan energi. Oleh karena 

itu jika asupan energi berlebih tanpa 

diimbangi aktivitas fisik yang seimbang 

maka seseorang remaja akan mudah 

mengalami kegemukan (9). Hubungan 

antara aktivitas fisik dengan status gizi 

dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Distribusi Hubungan Antara 

Aktivitas Fisik Dengan Status Gizi 

Siswa di Asrama SMAN 5 

Palangka Raya  

 

Berdasarkan tabel 1 diketahui 

berdasarkan uji statistik menggunakan 

Spearman Correlation menunjukkan hasil 

besar korelasi yang terjadi antara kedua 

variabel (r) adalah 0,09 yang artinya 

keeratan hubungan termasuk dalam 

kategori lemah.   

Dari hasil analisis korelasi (r) didapat 

korelasi antara aktivitas fisik dengan status 

gizi (r) adalah 0,09. Hal ini menunjukkan 

bahwa terjadi hubungan yang lemah antara 

aktivitas fisik dengan status gizi. Sedangkan 

untuk arah hubungan adalah positif karena 

nilai r positif atau arah korelasi searah.  

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian 

Chrissia (2012)yang menunjukkan bahwa 

berdasarkan besar korelasi yang terjadi 

antara kedua variabel aktivitas fisik dengan 

status gizi memiliki nilai (r)  -0,644 yang 

artinya keeratan hubungan termasuk 

kedalam kategori kuat. Aktivitas fisik 

merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi status gizi karena status gizi 

seseorang bergantung juga penggunaan zat 

gizi yang dikonsumsi dengan cara 

beraktivitas (10). Selain itu juga tidak 

sejalan dengan penelitian Karim (2017)  

yang menunjukkan bahwa aktivitas fisik 

mempunyai hubungan positif dengan status 

gizi serta memiliki nilai (r) 0,26  yang 

artinya keeratan hubungan termasuk 

kedalam kategori sedang (11). 

Aktivitas yang dilakukan siswa di 

Asrama SMAN 5 Palangka Raya tergolong 

kedalam aktivitas fisik ringan dan sedang, 

karena sebagian besar aktivitas yang 

dilakukan yaitu berada di dalam kelas 

seperti duduk, menulis, membaca, apel di 

sekolah dan asrama, bermain, mengikuti les 

sedangkan untuk jadwal olahraga dari pihak 

asrama dilakukan 1x seminggu yaitu pada 

hari selasa. Tidak adanya hubungan antara 

aktivitas fisik dengan status gizi karena 

pada saat pengambilan data, metode yang 

digunakan melalui proses record yang 

cenderung bias.  

Hasil dari penelitian ini, diketahui 

bahwa hampir semua sampel mengikuti 

jadwal kegiatan di asrama, terdapat 

beberapa perbedaan aktivitas fisik yang 

dilakukan sampel contohnya yaitu bermain, 

berolahraga, dan kegiatan diluar asrama 

(ibadah, les) dsb. Aktivitas fisik dari sampel 

sebagian besar beraktivitas fisik ringan 

sebanyak 43 orang (91,5%) dan beraktivitas 

sedang sebanyak 4 orang (8,5%). 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 

tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 

yaitu: 

1. Karakteristik siswa yang bersekolah di 

SMAN 5 Palangka Raya kelas XII 

dengan berjenis kelamin laki-laki umur 

16-18 tahun berjumlah 24 orang (51%) 

sedangkan untuk siswi perempuan 

umur 16-18 tahun berjumlah 23 orang 

(49%).  Sampel memiliki rata-rata berat 

badan sebesar 56,8 kg dan rata-rata 

tinggi badan sampel sebesar 159,6 cm. 

2. Aktivitas  fisik siswa SMAN 5 

Palangka Raya antara 1,1 s/d 1,8 

dengan rata-rata 1,4.  

Variabel Independen R 

Aktivitas Fisik 0,09 
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3. Status gizi siswa SMAN 5 Palangka 

Raya antara -1,8 SD s/d 3,3 SD dengan 

rata-rata status gizi 0,28 SD. Sampel 

dengan status gizi normal 38 orang 

(80,9%), resiko gemuk 4 orang (8,5%), 

gemuk 3 orang (6,4%) dan sangat 

gemuk 2 orang (4,2%). 

4. Korelasi (r) antara aktivitas fisik 

dengan status gizi adalah 0,09 yang 

menunjukkan bahwa terjadi hubungan 

lemah antara aktivitas fisik dengan 

status gizi. 
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SURVEI FOKUS KEONG HOSPES PERANTARA DI WILAYAH PERBATASAN DESA 

ENDEMIS FASCIOLOPSIS BUSKI DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

KALIMANTAN SELATAN 

 

Budi Hairani *, Deni Fakhrizal * 
*Balai Litbangkes Tanah Bumbu, Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI 

Jl. Lokalitbang, Kawasan Perkantoran Pemda Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan  

 

ABSTRAK 

 

Sebagian besar wilayah Kabupaten HSU merupakan perairan rawa yang tergenang hampir 

sepanjang tahun. Kondisi ini selain menyimpan potensi yang menguntungkan (untuk usaha 

masyarakat di sektor pertanian dan perikanan) namun juga menjadikan wilayah tersebut sebagai 

tempat yang baik bagi perkembangan dan penyebaran keong hospes perantara cacing Fasciolopsis 

buski. Selama ini penularan fasciolopsiasis hanya dijumpai di desa-desa tertentu saja yang 

merupakan desa endemis. Dilihat dari tipe ekosistem tidak ada perbedaan antara desa endemis 

dengan desa sekitarnya. Wilayah desa yang saling terhubung oleh rawa menjadikan keong hospes 

perantara cacing  dapat dengan mudah menyebar ke desa sekitarnya. Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui keberadaan serkaria cacing F. buski maupun cacing lainnya serta jenis keong yang 

menjadi hospes perantara di desa-desa yang berbatasan langsung dengan desa endemis. Penelitian 

merupakan studi eksploratif dengan desain potong lintang yang dilakukan pada tahun 2016. 

Wilayah sampling ditentukan berdasarkan letak desa yang berbatasan dengan wilayah endemis 

yaitu di Desa Teluk Limbung, Desa Parupukan dan Desa Kalumpang Luar. Keong dikoleksi 

dengan metode hand collecting, ekstraksi serkaria cacing pada keong dengan metode shading. 

Keong positif serkaria cacing F. buski dan cacing lain ditemukan di ketiga desa. Penelitian ini 

membuktikan bahwa penduduk di desa yang berbatasan dengan wilayah endemis juga berpotensi 

tertular Fasciolopsis buski. Perlu dilakukan pemeriksaan kecacingan dengan metode yang sesuai 

gold standar (metode Kato Katz) pada seluruh penduduk desa untuk konfirmasi temuan tersebut. 

 

Kata-kata kunci: perairan rawa, keong, Fasciolopsis buski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kabupaten Hulu Sungai Utara 

(HSU) mempunyai luas lahan rawa lebak 

sekitar 87.916 ha (98% dari luas total 

kabupaten 89.270 ha) (1). Perairan rawa 

yang tergenang hampir sepanjang tahun ini 

mempunyai potensi yang menguntungkan 

bagi usaha masyarakat di sektor pertanian, 

perikanan maupun peternakan (2,3,4) 

Dibalik potensi tersebut terdapat 

permasalahan terjadinya infectious water-

borne diseases yang disebabkan oleh 

cacing parasit dari golongan trematoda. 

Kondisi lahan rawa yang terus tergenang 

sangat mendukung ber 

sangat mendukung berkembangnya 

beberapa jenis keong yang merupakan 

hospes perantara dari cacing trematoda. 

Jenis cacing trematoda parasit endemis di 

Kabupaten HSU adalah Fasciolopsis buski 

dan Fasciola gigantica (5,6). Cacing F. 

buski menginfeksi manusia di beberapa 

desa, sedangkan F. gigantica hanya 

menginfeksi ternak kerbau rawa dan belum 

pernah dilaporkan menginfeksi manusia 

(5).   

Penelitian dan kajian mengenai 

fasciolopsiasis atau kecacingan buski di 

Kabupaten HSU selama ini hanya 

terkonsentrasi pada desa-desa yang 

dinyatakan endemis. Kejadian 

fasciolopsiasis 
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dinyatakan endemis. Kejadian fasciolopsiasis 

belum pernah dilaporkan dari desa-desa lain 

yang wilayahnya berbatasan langsung.  

Infeksi Fasciolopsis buski pada 

manusia terakhir kali ditemukan di Desa 

Sungai Papuyu dan Desa Kalumpang Dalam 

pada tahun 2012 (7). Dalam beberapa tahun 

terakhir tidak pernah dilaporkan lagi adanya 

infeksi F. buski pada manusia, namun 

berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 

tahun 2014 masih ditemukan keong yang 

positif serkaria cacing F. buski di desa 

endemis (Desa Sungai Papuyu dan Desa 

Kalumpang Dalam) (8). Populasi keong air 

tawar dapat berkembang dengan sangat cepat 

serta dapat menyebar dalam wilayah yang 

luas (9). Keong dari wilayah endemis yang 

terdapat serkaria cacing pada tubuhnya dapat 

dengan mudah menyebar ke wilayah 

sekitarnya.  

Salah satu aspek pencegahan penyakit 

menular adalah dengan mengetahui 

keberadaan agen penyakit serta hospes 

perantaranya. Dilihat dari kesamaan tipe 

ekosistem serta wilayah yang dihubungkan 

oleh perairan rawa, desa-desa yang 

berbatasan dengan desa endemis seharusnya 

mempunyai tingkat potensi yang sama 

terjadinya penularan F. buski, oleh karena itu 

perlu dilakukan penelitian mengenai potensi 

penularan F. buski dengan fokus pada 

keberadaan agen penyakit dan hospes 

perantaranya di wilayah tersebut. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan 

serkaria cacing F. buski maupun cacing 

lainnya serta keong air tawar yang berperan 

sebagai hospes perantara pertama di desa-

desa yang wilayahnya berbatasan langsung 

dengan desa endemis.   

 

METODE 

 

Penelitian berupa studi eksploratif 

dengan disain potong lintang. Pengumpulan 

data di lapangan dilakukan pada bulan Mei 

tahun 2016 di tiga desa yaitu Desa Parupukan, 

Desa Teluk Limbung dan Desa Kalumpang 

Luar, desa tersebut dipilih berdasarkan 

wilayahnya yang berbatasan langsung dengan 

desa endemis. Koleksi keong menggunakan 

metode hand collecting dengan panduan garis 

transek di badan air di sekitar lingkungan 

rumah penduduk (10). Keong yang 

ditemukan dimasukkan ke dalam kantong 

zipper clip masing-masing yang dibedakan 

menurut jenisnya dan titik pengambilan. 

Metode ekstraksi serkaria dari tubuh 

keong menggunakan teknik shading yang 

dilakukan di laboratorium lapangan (11,12). 

Tahapan metode ini yaitu dengan meletakkan 

keong pada cawan petri atau wadah plastik 

transparan, menambahkan akuades hingga 

badan keong terendam minimal setengahnya, 

kemudian cawan petri/wadah ditutup agar 

keong tidak bisa keluar (13). Cawan 

petri/wadah yang berisi keong kemudian 

diletakkan di bawah sinar lampu pijar dengan 

jarak + 30 cm selama minimal 6 jam (14). 

Serkaria yang ada dalam cangkang keong 

akan keluar karena sinar dan panas dari lampu 

pijar (15). Setelah disinari wadah yang berisi 

keong diperiksa dengan mikroskop disekting 

untuk mengamati keberadaan serkaria (16). 

Analisis data dilakukan secara 

deskriptif berupa jenis keong yang 

ditemukan, persentase keong yang positif 

serkaria dan distribusinya serta jenis serkaria 

yang ditemukan. Identifikasi jenis keong dan 

serkaria dilakukan dengan mengacu pada 

pedoman identifikasi serta rujukan/pustaka 

yang ada (17,18).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil koleksi dari tiga desa ditemukan 

keong air tawar yang terdiri dari enam genus 

yaitu : Pomacea, Bellamya, Melanoides, 

Lymnea, Gyraulus dan Indoplanorbis. Rata-

rata semua genus keong tersebut ditemukan 

di ketiga desa, kecuali genus Gyraulus yang 

hanya ditemukan di Desa Kalumpang Luar 

dan genus Melanoides yang hanya ditemukan 

di Desa Teluk Limbung. Pada ketiga desa 

terdapat keong yang positif mengandung 
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serkaria cacing, Desa Parupukan dengan 

persentase yang tertinggi (24,73%). Terdapat 

3 jenis serkaria yaitu Ubiquita cercariae, 

Brevifurcate Cercariae dan Echinostome 

cercariae . Hasil survei keong selengkapnya 

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut : 

Tabel 1. Hasil survei keong di Desa 

Parupukan, Desa Teluk Limbung 

dan Desa Kalumpang Luar  

Lokasi 
Keong 

ditemukan 

Hasil pemeriksaan 

Positif 

Negat

if 

Jenis 

serkaria 

 Genus N N % N %  

Ds. 

Parupukan Pomacea  16 1 

1,

0

8 

1

5 

1

6,

1

3 

Ubiquita 

cercaria

e 

 Lymnaea 11 2 

2,

1
5 9 

9,

6
8 

Brevifur

cate 

Cercaria
e 

 

Indoplan

orbis  45 

2

0 

2

1,
5

1 

2

5 

2

6,
8

8 

Echinost

ome 
cercaria

e 

 

Bellamy

a  21 0 

0,

0

0 

2

1 

2
2,

5

8  
9

3 

2

3 

24,7

3 

7

0 

75,

27  

Ds.Teluk 

Limbung Pomacea  20 0 

0,

0

0 

2

0 

2

8,

5

7  

 Lymnaea 18 7 

1

9,

4
4 

1
1 

3

0,

5
6 

Echinost

ome 

cercaria
e 

 
Indoplan
orbis  1 0 

0,

0
0 1 

8,

3
3  

 

Bellamy

a  25 0 

0,
0

0 

2

5 

6

9,
4

4  

 
Melanoi
des 6 0 

0,

0
0 6 

8
5,

7
1  

7

0 7 

10,0

0 

6

3 

90,

00  

Ds. 

Kalumpang 
Luar Pomacea  36 0 

0,

0
0 

3
6 

3

8,

7
1  

 Lymnaea 12 4 

4,
3

0 8 

8,
6

0 

Echinost

ome 
cercaria

e 

 

Indoplan

orbis  36 0 

0,

0

0 

3

6 

3
8,

7

1  

 

Bellamy

a  7 0 

0,

0

0 7 

7,

5

3  

 Gyraulus  2 0 

0,
0

0 2 

2,
1

5  

9
3 4 4,30 

8
9 

95,
70  

2

5

6 

3

4 

13,2

8 

2

2

2 

86,

72  

 

Hasil survei yang dilakukan ditemukan 

genus keong  serta jenis serkaria yang sama 

dengan survei hasil yang telah dilakukan di 

desa endemis F. buski (Desa Sungai Papuyu 

dan Desa Kalumpang Dalam) pada tahun 

2014 (8). Keong yang positif sebagian besar 

adalah dari genus Indoplanorbis dan 

Lymnaea. Hasil penelitian yang dilakukan di 

desa endemis menemukan bahwa kedua 

genus keong tersebut merupakan hospes 

perantara F. buski (8). Serkaria cacing 

trematoda sebenarnya tidak memiliki 

spesifitas untuk memilih jenis keong tertentu 

sebagai inangnya (9). Saat ini belum dapat 

dijelaskan mengapa di daerah penelitian pada 

umumnya keong yang positif serkaria adalah 

dari genus Indoplanorbis dan Lymnaea. 

Selain kedua genus keong yang diketahui 

sebagai hospes perantara F. buski, dalam 

penelitian ini juga ditemukan keong Pomacea 

positif serkaria, berdasarkan beberapa hasil 

penelitian diketahui bahwa Keong Pomacea 

merupakan hospes perantara dari cacing 

Nematoda  Angiostrongylus cantonensis di 

China dan beberapa negara di Asia Tenggara 

(19,20).  

Populasi keong Lymnaea yang 

ditemukan saat sampling cenderung tidak 

berbeda jauh, berbeda dengan sebagian keong 

lainnya yang jumlah populasinya dapat 

berbeda jauh antar desa yang satu dengan 

yang lain. Sementara keong Indoplanorbis 

adalah genus keong yang populasinya 

tertinggi di Desa Parupukan dan Desa 

Kalumpang Luar, walaupun di Desa Teluk 

Limbung populasinya sangat rendah. 

Populasi yang tinggi dan merata menandakan 

bahwa keong tersebut memiliki kemampuan 
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Gambar 1. Grafik jumlah dan genus keong 

berdasarkan tempat menempel 

yang ditemukan saat survei 

sebaran yang baik dan toleransi yang tinggi 

terhadap perubahan parameter lingkungan 

yang ada (21). Sebagai hospes perantara F. 

buski, hal ini  tentu saja akan menimbulkan 

potensi penularan yang tinggi terhadap 

manusia di lingkungan populasinya. 

Pada penelitian ini sebagian besar jenis 

serkaria yang terdapat pada keong adalah 

jenis Echinostome cercariae. Ciri khas 

morfologi Echinostome cercariae yaitu 

adanya spiny collar pada bagian anterior. 

Umumnya tubuh berbentuk oval memanjang 

dengan ukuran 97 ± 6 μm memiliki sebuah 

ekor berukuran 122 ± 6 μm. Ventral sucker 

terletak di bagian tengah tubuh, sedangkan 

oral sucker terletak sekitar 64 ± 6 μm dari 

ventral sucker (14). Adanya organ oral 

sucker dan ventral sucker yang juga dimiliki 

oleh cacing dewasa dari famili Fasciolidae 

sehingga diasumsikan bahwa Echinostome 

cercariae merupakan bentuk fase serkaria 

dari cacing F. buski, hal ini kemudian telah 

dikonfirmasi dan dibuktikan kebenarannya 

dengan pemeriksaan PCR (8). Adanya jenis 

serkaria lain (Ubiquita cercariae dan 

Brevifurcate Cercariae) menunjukkan 

adanya jenis cacing selain F. buski, namun 

tidak dapat diidentifikasi jenis serkaria 

tersebut berasal dari jenis cacing apa dan 

dapat menginfeksi manusia atau tidak.  

Tabel 1 menunjukkan jumlah keong 

yang dikoleksi pada ketiga desa tidak jauh 

berbeda, namun persentase keong yang 

positif terdapat pebedaan yang cukup jauh di 

Desa Kalumpang Luar yang hanya 4,30%. 

Diantara tiga Desa yang berbatasan dengan 

Desa Sungai Papuyu, Desa Parupukan dan 

Desa Teluk Limbung wilayahnya berbatasan 

langsung dan berada dalam satu aliran sungai 

dengan Desa Sungai Papuyu, sementara Desa 

Kalumpang  Luar dibatasi oleh jalan beraspal. 

Kemampuan penyebaran suatu populasi 

dipengaruhi salah satunya adalah adanya 

barrier atau halangan antar wilayah yang satu 

dengan yang lain (22). Desa Kalumpang Luar 

desa lainnya sebenarnya masih berhubungan 

dengan adanya pintu air, namun keberadaan 

jalan ini kemungkinan berperan menjadi 

barier dan berpengaruh pada berkurangnya 

penyebaran keong yang positif serkaria di 

daerah endemis ke desa tersebut.  

Jenis substrat/benda tempat keong 

menempel dapat dikelompokkan menjadi 

tumbuhan atau bagian tumbuhan mati, 

tumbuhan air/terendam air dan benda lainnya. 

Sebagian besar keong ditemukan menempel 

pada tumbuhan air/terendam air. Berdasarkan 

tempat menempelnya, hasil survei keong 

dapat dilihat pada gambar 1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilihat dari tempat menempelnya, 

sebagian besar keong Indoplanorbis dan 

Lymnaea ditemukan menempel pada 

permukaan tanaman air/bagian tanaman yang 

terendam air dan sebagian kecil menempel 

pada benda mati atau tanaman/bagian 

tanaman yang sudah mati. Saat ini masih 

belum ada teori maupun hasil penelitian yang 

menunjukkan hubungan atau pengaruh dari 

suatu benda tertentu terhadap kecenderungan 

jenis keong tertentu untuk menempel. Salah 

satu kebutuhan esensial makhluk hidup di air 

adalah oksigen terlarut (23). Jika 

dihubungkan dengan kebutuhan oksigen, 
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maka besar kemungkinan kecenderungan 

keong lebih suka menempel pada tanaman air 

bertujuan untuk lebih banyak mendapatkan 

oksigen terlarut yang dihasilkan oleh tanaman 

air tempatnya hidup/menempel. 

Kecenderungan keong Indoplanorbis dan 

Lymnaea menempel pada tanaman air ini 

memperkuat dugaan keterkaitan keong 

sebagai hospes perantara pertama cacing 

trematoda dengan tanaman air yang ada 

didekatnya sebagai hospes perantara kedua 

(7). Serkaria akan berkembang dan keluar 

dari tubuh keong kemudian segera berenang 

mencari tanaman air yang ada disekitarnya 

sebagai tempat perkembangan berikutnya 

menjadi bentuk metaserkaria yang bersifat 

infektif (24).  

Ditemukannya serkaria F. buski dan 

keong hospes perantaranya menjadi sebuah 

peringatan bahwa masih terdapat 

kemungkinan terjadinya infeksi cacing ini 

pada manusia. Meningkatnya populasi 

hospes/vektor pembawa agen penyakit 

umumnya akan meningkatkan potensi 

penularan. Umumnya populasi keong akan 

memuncak pada saat awal musim kemarau 

dan akan menurun pada saat puncak musim 

hujan (air terlalu dalam) dan puncak musim 

kemarau (lahan menjadi sangat kering).  

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa di desa-desa yang 

berbatasan langsung dengan desa endemis 

masih ditemukan keberadaan cacing 

Fasciolopsis buski dalam fase serkaria 

(Echinostome cercariae) dengan hospes 

perantaranya adalah keong dari genus 

Indoplanorbis dan Lymneae. Selain kedua 

genus keong tersebut, keong Pomacea juga 

diidentifikasi berpotensi sebagai hospes 

perantara jenis cacing trematoda. Keberadaan 

cacing trematoda lain juga diketahui dengan 

ditemukannya jenis serkaria Ubiquita 

cercariae dan Brevifurcate Cercariae. 

 

Saran 

Saran untuk masyarakat agar lebih 

memproteksi diri terhadap penularan cacing 

saat meningkatnya populasi keong di sekitar 

pemukiman. Surveilans terhadap 

fasciolopsiasis perlu terus dilakukan, jika 

memungkinkan disarankan untuk melakukan 

pemeriksaan feses seluruh penduduk dengan 

metode pemeriksaan yang sesuai gold 

standar yaitu metode Kato Katz. 
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TIDAK MEROKOK DI DALAM RUMAH 
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Mangkurat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 
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Abstrak 

 

Latar belakang: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan bagian penting dalam 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan sebagai upaya pencegahan dari penyakit 

menular dan tidak menular, salah satu indikator PHBS adalah tidak merokok di dalam rumah. 

Berdasarkan Data Riskesdas 2013, sebesar 85% rumah tangga di Indonesia terpapar asap 

rokok, estimasinya adalah delapan perokok meninggal karena perokok aktif, satu perokok pasif 

meninggal karena terpapar asap rokok orang lain. Sedikitnya 25.000 kematian di Indonesia 

terjadi dikarenakan asap rokok orang lain. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

gambaran PHBS berdasarkan indikator tidak merokok di dalam rumah di desa Mandiangin 

Timur. Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif 

dengan teknik sampling survei minimal 100 sampel. Instrumen: instrument menggunakan 

kuesioner. Hasil: Berdasarkan hasil kuesioner 100 sampel Kepala Keluarga yang diambil, 

diketahui bahwa sampel yang merupakan perokok aktif (15,4%), sedangkan merokok kadang-

kadang (2,2%). Dari semua sampel yang merokok, didapatkan data biasa merokok di dalam 

rumah (66,2%) dan tidak merokok di dalam rumah (33.8%). Kesimpulan: Masih kurangnya 

penerapan PHBS di Desa Mandiangin Timur berdasarkan indikator tidak merokok di dalam 

rumah. Saran: Melakukan pendampingan dan upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran, 

perubahan sikap serta perilaku mengenai PHBS khususnya masalah rokok kepada masyarakat 

Desa Mandiangin Timur oleh tenaga kesehatan dan mengaktifkan kader. 

Kata Kunci: PHBS, merokok di dalam rumah, perokok pasif, perokok aktif 

 

Background: Clean and Healthy Life Behavior (PHBS) is an important part in improving 

community health status and as prevention effort from infectious diseases and non-

communicable diseases, one indicator of PHBS is not smoking inside the house. Based on the 

2013 Riskesdas data, 85% of Indonesian households are exposed to cigarette’ smoke, the 

estimate is that eight smokers die because of active smokers, one passive smoker dies from 

exposure to secondhand smoke. At least 25,000 deaths in Indonesia occur due to secondhand 

smoke. Purpose: This study aimed to determine the description of PHBS based on indicators 

of non-smoking in the home in the village of Mandiangin Timur. Research Methods: This study 

was a descriptive observational study with a survey sampling technique of at least 100 samples. 

Instrument: instrument using a questionnaire. Results: Based on the results of the 

questionnaire of 100 family heads taken, it was found that the sample was active smokers 

(15.4%), while smoking was sometimes (2.2%). Of all the samples who smoked, data on usual 

smoking in the home (66.2%) and no smoking in the home (33.8%) were obtained. Conclusion: 

There is still a lack of application of PHBS in Mandiangin Timur Village based on indicators 

of not smoking inside the house. 

Keywords: PHBS, smoking in the home, passive smoking, active smokers 
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PENDAHULUAN 

 

Kesehatan merupakan suatu hal yang 

berharga, diperlukan upaya optimal untuk 

menjaga dan meningkatkan derajat 

kesehatan seseorang atau kelompok 

masyarakat, salah satunya melalui upaya 

pencegahan agar masyarakat dapat hidup 

sehat, sejahtera dan terbebas dari penyakit. 

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan 

adalah melalui Program Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS). PHBS 

merupakan bentuk perwujudan untuk 

memberikan pengalaman belajar atau 

menciptakan suatu kondisi yang kondusif 

bagi perorangan, keluarga, kelompok dan 

masyarakat untuk meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan perilaku agar dapat 

menerapkan cara–cara hidup sehat dalam 

rangka menjaga, memelihara, dan 

meningkatkan kesehatan. Gerakan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

merupakan ujung tombak untuk 

pembangunan kesehatan dalam rangka 

meningkatkan perilaku hidup sehat 

masyarakat. PHBS di Rumah Tangga 

merupakan upaya untuk memberdayakan 

anggota rumah tangga agar tahu, mau dan 

mampu mempraktikkan perilaku hidup 

bersih dan sehat serta berperan aktif dalam 

gerakan kesehatan di masyarakat (1,2).  

Program Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) sudah cukup lama dijalankan 

tetapi dalam penerapanya masih belum 

sesuai dengan target yang diharapkan. 

Berdasarkan riskesdas 2013 proporsi 

nasional rumah tangga dengan PHBS baik 

adalah 32,3% dan terdapat 20 propinsi yang 

masih memiliki rumah tangga dengan 

PHBS baik dibawah proporsi nasional. 

Salah satu indikator PHBS adalah tidak 

merokok di dalam rumah. Merokok dapat 

menimbulkan beban kesehatan, sosial, 

ekonomi dan lingkungan tidak saja bagi 

perokok tetapi juga bagi orang lain. 

Perokok pasif terutama bayi dan anak-anak 

perlu dilindungi haknya dari kerugian 

akibat paparan asap rokok. Pada beberapa 

penelitian telah dibuktikan bahwa akibat 

penggunaan rokok akan mempengaruhi 

derajat kesehatan reproduksi sehingga akan 

mempengaruhi kualitas generasi yang akan 

datang. Merokok dapat mengakibatkan 

perokok aktif maupun perokok pasif 

berisiko menderita penyakit menular 

maupun penyakit tidak menular. 

Berdasarkan Data Riskesdas 2013, sebesar 

85% rumah tangga di Indonesia terpapar 

asap rokok, estimasinya adalah delapan 

perokok meninggal karena perokok aktif, 

satu perokok pasif meninggal karena 

terpapar asap rokok orang lain. Sedikitnya 

25.000 kematian di Indonesia terjadi 

dikarenakan asap rokok orang lain (3,4). 

Prevalensi merokok di Indonesia 

cukup tinggi, menurut laporan WHO pada 

The Global Tobacco Epidemic 2017, 

prevalensi pengguna tembakau muda di 

Indonesia saat ini mencapai 12,7%. Laki-

laki memiliki persentase 23,0% lebih tinggi 

dibandingkan dengan perempuan 2,4%. 

Prevalensi perokok muda saat ini mencapai 

11,5%. Presentase perokok muda laki-laki 

sebesar 21,4% dan perempuan sebesar 

1,5%. Sebanyak 64,9% pria dewasa 

merupakan perokok aktif saat ini dan 

wanita sebanyak 2,1%. WHO juga 

melaporkan prevalensi orang dewasa yang 

merupakan pengguna tembakau tanpa asap 

yaitu pria sebanyak 3,9% dan wanita 

sebanyak 4,8%. Berdasarkan penelitian 

dengan sampel 100 KK di desa Mandiangin 

Timur diketahui bahwa dari 402 responden, 

sebanyak 71 responden (17,66%) adalah 

perokok. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui gambaran PHBS berdasarkan 

indikator tidak merokok di dalam rumah di 

desa Mandiangin Timur (5). 

 

METODE 

 

Penelitian ini merupakan penelitian 

observasional deskriptif dengan teknik 

sampling survei minimal 100 sampel. 

Penelitian dilaksanakan di Desa 

Mandiangin Timur, Kecamatan Karang 

Intan, Kabupaten Banjar pada bulan Juli 

2018. Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah warga Desa Mandiangin Timur, 

yang berjumlah 1.522 jiwa yang terdiri dari 
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753 orang laki-laki dan 769 orang 

perempuan serta terdiri dari 462 kepala 

keluarga. Sampel pada penelitian ini 

merupakan kelompok kecil dari populasi 

yang kemudian disebut responden, sampel 

diteliti guna mewakili karakteristik 

masyarakat Desa Mandiangin Timur, 

dengan sampel yang diambil berjumlah 100 

Kepala Keluarga. Kriteria inklusi yang 

digunakan adalah responden ialah 

masyarakat yang tinggal di Desa 

Mandiangin Timur, bersedia menjadi 

responden dan mempunyai anak 

balita/remaja dalam keluarga. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

instrumen penelitian berupa kuesioner 

 

HASIL 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan di Desa Mandiangin Timur 

dengan jumlah sampel 100 Kepala 

Keluarga dari 402 responden diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

1) Merokok/Mengunyah Tembakau 

selama 1 Bulan Terakhir 

Berikut persentase responden yang 

merokok/mengunyah tembakau selama 

satu bulan terakhir. 

Tabel 1. Persentase Merokok/Mengunyah 

Tembakau selama 1 Bulan 

Terakhir 

Merokok/Mengu

nyah Tembakau 

Selama 1 Bulan 

Terakhir 

Jumla

h  

Persent

ase (%) 

Ya, setiap hari 62 15.4 

Ya, kadang-

kadang 

9 2.2 

Tidak, 

sebelumnya 

pernah 

3 0.7 

Tidak pernah 

sama sekali 

328 81.6 

402 100 

Sumber: Hasil Survey Diagnosa 

Komunitas PBL I Mahasiswa PSKM FK 

ULM Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa 

dari 402 responden, sebanyak 62 responden 

(15.4%) merokok setiap hari, sebanyak 9 

responden (2.2%) merokok kadang-

kadang, sebanyak 3 responden (0.7%) 

sebelumnya pernah merokok tapi sekarang 

berhenti dan sebanyak 329 responden 

(81.6%) tidak pernah merokok sama sekali. 

2) Umur Mulai Merokok 

Tabel 2. Persentase Umur Mulai Merokok 

Umur 

Mulai 

Merokok 

Jumlah Persentase (%) 

12 2 2.8 

15 6 8.5 

16 7 9.9 

17 41 57.8 

18 5 7 

19 1 1.4 

20 3 4.2 

21 1 1.4 

25 2 2.8 

27 1 1.4 

29 1 1.4 

30 1 1.4 

                    71       100 
Sumber: Hasil Survey Diagnosa Komunitas 

PBL I Mahasiswa PSKM FK ULM 

Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa 

umur mulai merokok yang terbanyak 

adalah 17 tahun sebanyak 41 orang (57.8%) 

dan yang paling sedikit adalah umur 19, 21, 

27, 29, dan 30 sebanyak 1 orang (1.4%). 

3) Rata-Rata Batang Rokok Per Hari 

Berikut persentase rata-rata batang 

rokok per hari. 

Tabel 3. Persentase Rata-Rata Batang 

Rokok Per Hari 

Rata-Rata 

Batang 

Rokok Per 

Hari 

Jumlah  Persentase 

(%) 

1 batang 1 1.4 

2 batang  1 1.4 

3 batang 2 2.8 

4 batang 2 2.8 

5 batang 2 2.8 

6 batang 2 2.8 

7 batang 1 1.4 

12 batang 1 1.4 

16 batang  35 49.3 



 ISBN 978-602-51165-1-3 
 

Prosiding Seminar Nasional K3 – Kesling PSKM FK ULM, 17 November 2018 | 90 
 

20 batang 1 1.4 

24 batang 4 5.6 

30 batang 2 2.8 

32 batang 12 16.9 

36 batang  2 2.8 

40 batang  1 1.4 

48 batang 2 2.8 

       71               100 
Sumber: Hasil Survey Diagnosa Komunitas 

PBL I Mahasiswa PSKM FK ULM 

Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa 

rata-rata batang rokok per hari-hari dihisap 

oleh anggota keluarga di Desa Mandiangin 

Timur yang terbanyaknya adalah 16 batang 

sebanyak 35 orang (49.3%) dan yang paling 

sedikit adalah 1, 2, 7, 12, 20, dan 40 batang 

sebanyak 1 orang (1.4%). 

4) Jenis Rokok 

Berikut persentase jenis rokok 

dikonsumsi. 

Tabel 4. Persentase Jenis Rokok 

Jenis 

Rokok 

Jumlah  Persentase 

(%) 

Rokok 

Kretek 

dengan 

Filter 

70 98.6 

Rokok 

Kretek 

tanpa 

Filter 

1 1.4 

                    71                    100 
Sumber: Hasil Survey Diagnosa Komunitas 

PBL I Mahasiswa PSKM FK ULM 

Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa 

sebanyak 70 responden (98.6%) 

menggunakan jenis rokok kretek dengan 

filter dan sebanyak 1 responden (1.4%) 

menggunakan rokok kretek tanpa filter. 

5) Merokok di Dalam Rumah 

Berikut persentase responden yang 

merokok bersama ART lain. 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Persentase Merokok Saat 

Berkumpul dengan ART Lain 

Merokok 

Saat 

Bersama 

ART 

Lain 

Jumlah  Persentase 

(%) 

Ya 47 66.2 

Tidak 24 33.8 

 71              100 
Sumber: Hasil Survey Diagnosa Komunitas 

PBL I Mahasiswa PSKM FK ULM 

Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa 

sebanyak 47 responden (66.2%) merokok 

saat bersama anggota rumah tangga lain 

dan sebanyak 24 responden (33.8%) tidak 

merokok saat bersama anggota rumah 

tangga lain. 

 

PEMBAHASAN 

 

Rokok ibarat pabrik bahan kimia. 

Dalam satu batang rokok yang diisap akan 

dikeluarkan sekitar 4.000 bahan kimia 

berbahaya, di antaranya yang paling 

berbahaya adalah Nikotin, Tar, dan Carbon 

Monoksida (CO). Nikotin menyebabkan 

ketagihan dan merusak jantung dan aliran 

darah. Tar menyebabkan kerusakan sel 

paru-paru dan kanker CO menyebabkan 

berkurangnya kemampuan darah membawa 

oksigen, sehingga sel-sel tubuh akan mati. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data 

71 responden adalah perokok aktif yaitu 

sebanyak 62 responden (15.4%) merokok 

setiap hari, sebanyak 9 responden (2.2%) 

merokok kadang-kadang. Perokok aktif 

adalah orang yang mengkonsumsi rokok 

secara rutin dengan sekecil apapun 

walaupun itu cuma 1 batang dalam sehari. 

Atau orang yang menghisap rokok walau 

tidak rutin sekalipun atau hanya sekedar 

coba-coba dan cara menghisap rokok cuma 

sekedar menghembuskan asap walau tidak 

diisap masuk ke dalam paru-paru (6).  

Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa umur mulai merokok yang 

terbanyak adalah 17 tahun sebanyak 41 

orang (57.8%). Hal tersebut 
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menggambarkan bahwa kebanyakan 

perilaku merokok dimulai sejak usia 

remaja, Kebiasaan merokok pada anak  usia 

sekolah di  Indonesia sering  terlihat pada 

siswa  SMA,  karena  pada  usia  ini 

merupakan  suatu  masa  peralihan  antara 

masa kanak-kanak  menuju masa dewasa. 

Masa remaja termasuk masa  yang sangat 

menentukan  karena  pada masa  ini  anak-

anak mengalami  banyak perubahan  pada 

aspek  psikis  dan  fisiknya serta merupakan 

masa pencarian jati diri.  Terjadinya 

perubahan  kejiwaan  menimbulkan  

kebingungan di kalangan remaja, sehingga 

mereka  mengalami penuh  gejolak  emosi  

dan  tekanan  jiwa  sehingga  mudah 

menyimpang dari aturan dan norma-norma 

sosial  yang  berlaku  di  kalangan 

masyarakat. Perilaku merokok sulit untuk 

dihentikan, jika sudah dimulai sejak remaja 

dan apabila  tidak ada upaya yang kuat 

untuk berhenti maka akan memiliki 

kemungkinan besar perilaku merokok akan 

terus berlanjut hingga dewasa (7). 

Rata-rata batang rokok per hari-hari 

dihisap oleh anggota keluarga di Desa 

Mandiangin Timur yang terbanyaknya 

adalah 16 batang. Menurut Komalasari dkk 

(2000) Jumlah  rokok  yang  dihisap  perhari  

juga  dipengaruhi oleh  nikotin  yang  

menimbulkan  efek  adiksi  bagi  para 

perokok,   sehingga   mereka   bisa   

merokok   sampai belasan  bahkan  puluhan  

batang  perhari.  Selain  itu faktor pkisis 

juga turut berperan. Adanya tekanan atau 

stresor, menyebabkan seseorang  

menjadikan  rokok sebagai pelarian dari 

keadaan tersebut dan kebanyakan perokok 

memilih menggunakan jenis rokok kretek 

dengan filter. Banyaknya jumlah konsumsi 

rokok perhari meningkatkan risiko 

timbulnya masalah kesehatan bagi perokok 

aktif dan juga orang-orang yang ada 

disekitarnya khususnya anggota keluarga.  

Kemudian dari semua responden yang 

merokok, didapatkan data presentase biasa 

merokok di dalam rumah masih tinggi yaitu 

(66,2%) sedangkan tidak merokok di dalam 

rumah (33.8%) (8). 

Tidak merokok di dalam rumah 

merupakan salah satu indikator dari PHBS, 

dengan tidak merokok didalam rumah 

dapat mengurangi dampak paparan asap 

rokok dan salah satu bentuk upaya 

pencegahan dari penyakit menular dan 

tidak menular yang diakibatkan rokok bagi 

perokok pasif, karena perilaku merokok 

didalam rumah saat bersama anggota 

rumah tangga yang lain dapat berdampak 

buruk bagi kesehatan anggota rumah 

tangga yang lain sebagai perokok pasif. 

Perokok pasif adalah orang yang bukan 

perokok tapi menghirup asap rokok orang 

lain atau orang yang berada dalam satu 

ruangan tertutup dengan orang yang sedang 

merokok. Rumah adalah tempat 

berlindung, termasuk dari asap rokok. 

Perokok pasif memiliki hak untuk tidak 

menghirup asap rokok (6).  

Beberapa   tahun   belakangan   

bahaya  tentang asap rokok tidak hanya 

difokuskan kepada   perokok   aktif   saja   

namun   juga   dampak  yang  diterima  oleh  

perokok  pasif.  terdapatnya   bahaya   ganda   

yang  ditimbulkan  oleh  asap  rokok  yang  

tidak  hanya  diterima  oleh  perokok  aktif  

namun   juga   oleh   orang   di   sekitarnya. 

Paparan asap rokok orang lain 

menyebabkan   penyakit   jantung dan 

meningkatkan resiko kematian akibat 

penyakit ini sebesar kira-kira 30%. 

Sementara dampak pada kehamilan dapat 

menyebabkan berat badan bayi lahir rendah 

(BBLR) dan bayi lahir premature, 

Sindroma Kematian Bayi Mendadak  

(Sudden  Infant  Death  Syndrome) dan   

efek  pada  bayi  berupa  pertumbuhan janin 

dalam rahim terhambat dan keguguran 

spontan (9,10).  

 

PENUTUP 

 

Dari hasil penelitian diperoleh 

kesimpulan bahwa di Desa Mandiangin 

Timur presentase masyarakat yang 

merokok cukup banyak, perilaku merokok 

kebanyakan dimulai sejak remaja usia 17 

tahun dengan rata-rata menghisap batang 

rokok perhari terbanyak 16 batang rokok 
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kretek dan presentase biasa merokok di 

dalam rumah masih tinggi yaitu (66,2%) 

sedangkan tidak merokok di dalam rumah 

(33.8%). Hal tersebut menggambarkan 

bahwa masih kurangnya penerapan PHBS 

di Desa Mandiangin Timur berdasarkan 

indikator tidak merokok di dalam rumah.  

Sebagai upaya mengatasi dan 

meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) khususnya mengenai 

indikator tidak merokok didalam rumah 

maka disarankan agar dillakukan 

pendampingan dan upaya peningkatan 

pengetahuan dan kesadaran, perubahan 

sikap serta perilaku mengenai PHBS 

khususnya masalah rokok kepada 

masyarakat Desa Mandiangin Timur oleh 

tenaga kesehatan dan mengaktifkan kader, 

serta harus didukung dan dilaksanakan oleh 

seluruh lapisan masyarakat. 
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Abstrak 

Leptospirosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Penyakit 

ini utamanya dibawa oleh tikus yang keberadaannya sangat dekat dengan manusia dan 

disebarkan melalui urine yang mengandung bakteri tersebut.Gejala penyakit ini mirip dengan 

influenza, meningitis, hepatitis, dengeu, atau demam berdarah sehingga memungkinkan 

terjadinya kesalahan diagnosis dan penyakit ini menjadi diabaikan. Kasus leptospirosis di 

beberapa daerah menunjukkan hubungan antara kondisi sanitasi lingkungan dan kejadian banjir 

dengan kasus leptospirosis. Hasil pemeriksaan laboratorium sampel Riset Khusus Vektora 

Tahun 2016 menunjukkan bahwa hewan reservoir di tiga kabupaten lokasi penelitian (Barito 

Kuala, Tanah Laut, dan Kotabaru) positif membawa bakteri Leptospira.Secara epidemiologi, 

sebaran populasi tikus di dekat manusia dan ditemukannya tikus positif membawa bakteri 

Leptospira, ditambah dengan kondisi lingkungan lahan basah yang mendukung untuk 

pertumbuhan bakteri tersebut maka harus diwaspadai potensipenyebaran leptospirosis di 

Kalimantan Selatan. Kewaspadaan dini perlu ditingkatkan, selain memberi kesadaran pola 

hidup bersih ke masyarakat juga perlu dilakukan survei lingkungan untuk mendeteksi bakteri 

Leptospira di air dan tanah. Pemantapan kemampuan diagnosis tenaga klinis untuk leptospirosis 

menjadi bagian tidak terpisahkan dalam upaya penanganan kasus leptospirosis. 

 

Kata-kata kunci: leptospirosis, tikus, daerah aliran sungai, potensi, epidemiologi 

 

Abstract 

 

Leptospirosis in infectious disease caused by Leptospires bacteria. This disease primarily 

spread by rats populated close to human through their infected urine. Its symptom similar to 

flu, meningitis, hepatitis, dengue, or hemorrhagic fever which allowed misdiagnose to happen 

and made this disease become disregarded. Several cases showed correlation between 

environmental sanitation and flood to leptospirosis spread. Laboratory sample from 

RisetKhususVektora on 2016 indicated that reservoir host in three research location (Barito 

Kuala, Tanah Laut, and Kotabaru District) were positive carrying Leptospires bacteria. 

Epidemiologically, considering the closely-spread rats and the founding mentioned previously 

supported with wetland condition, potency of leptospirosis in South Kalimantan should become 

our concern. Early-warning system has to be improved, whilst promoting healthy life behavior 

to society should be followed by environmental survey to detect Leptospires bacteria in water 

and soil. Establishing leptospirosis diagnosis skill of the clinical staff are inseparable effort in 

Leptospirosis casesmanagement. 

 

Keywords: leptospirosis, rats, watershed, potency, epidemiology 
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PENDAHULUAN 

 

Leptospirosis adalah penyakit 

menular yang disebabkan oleh 

bakteriLeptospira. Manusia pada umumnya 

tertular penyakit ini melalui kontak 

langsung dengan urine dari hewan yang 

terinfeksi maupun pada lingkungan yang 

tercemar urine tersebut (1). Penyakit ini 

utamanya dibawa oleh tikus yang 

keberadaannya sangat dekat dengan 

manusia, khususnya wilayah dengan 

sanitasi yang rendah dimana tikus 

berkembang dengan cepat (2–6). 

Leptospirosis memiliki gejala yang 

umumnya mirip dengan gejala penyakit lain 

sehingga kadang menjadi terabaikan dan 

tidak terlaporkan (1). Gejala tersebut antara 

lain: flu ringan; sindrom Weil's ditandai 

dengan penyakit kuning, gagal ginjal, 

pendarahan dan myocarditis dengan 

arrhythmia; meningitism / 

meningoencephalits, dan; pendarahan paru-

paru dengan kegagalan pada system 

pernapasan. 

Leptospirosis diasosiasikan dengan 

wilayah kumuh dengan sanitasi lingkungan 

yang rendah dan mengancam pada 

masyarakat kelas bawah (7,8). Pada 

lingkungan yang telah terkontaminasi urine 

tikus, dalam kondisi yang mendukung maka 

bakteri Leptospira dapat bertahan hidup 

sampai berbulan-bulan. Bakteri ini bertahan 

dalam kondisi lembab dan menyebar lewat 

air, karena itulah penyakit ini kadang terjadi 

menyertai bencana banjir (9,10). Selain 

kondisi lingkungan, perilaku manusia juga 

berperan pada penyebaran penyakit ini (11). 

Secara umum penyebaran leptospirosis 

sama dengan penyakit lainnya, dimana 

risiko persinggungan manusia dengan 

sumber penyakit meningkat karenaaktivitas 

fisik dan adanya vektor dan reservoir yang 

sesuai (Gambar 1). Kedua faktor tersebut 

didukung dengan lingkungan yang 

potensial untuk perkembangan bakteri 

Leptospira, meningkatkan kemungkinan 

penyebaran penyakit ini. Penularan tidak 

langsung melalui kontak dengan air atau 

tanah yang telah terkontaminasi bakteri 

Leptospira sangat mungkin terjadi karena 

pekerjaan (misalnya petani dan petugas 

kebersihan tanpa alat pelindung diri yang 

memadai) dan kegiatan hiburan/rekreasi di 

lingkungan yang terkontaminasi. 

 

 
Gambar 1. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyebaran 

Leptopirosis (dimodifikasi dari 

Haakee and Levett, 2015) (12) 

 

Selama tahun 2015-2017, dilaporkan 

telah terjadi peningkatan CFR (Case 

Fatality Rate) Leptospirosis di Indonesia 

(13). Di Kalimantan Selatan, meskipun 

hanya pernah terjadi satu kali KLB 

(Kejadian Luar Biasa) namun hasil 

pemeriksaan laboratorium sampel Riset 

Khusus Vektora Tahun 2016 menunjukkan 

bahwa hewan reservoir di tiga kabupaten 

lokasi penelitian (Barito Kuala, Tanah Laut, 

dan Kotabaru) positif membawa bakteri 

Leptospira [Belum dipublikasikan].Secara 

epidemiologi, sebaran populasi tikus di 

dekat manusia dan ditemukannya tikus 

positif membawa bakteri Leptospira, 

ditambah dengan kondisi lingkungan lahan 

basah yang mendukung untuk pertumbuhan 

bakteri tersebut maka harus diwaspadai 

potensi penyebaran leptospirosis di 

Kalimantan Selatan. 
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Potensi penyebaran Leptospirosis 

 

Sungai dan alirannya merupakan 

bagian dari ekosistem lahan basah yang ada 

di Kalimantan Selatan. Keberadaan sungai 

tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-

hari masyarakat dan sudah menjadi wilayah 

pendukung sektor-sektor penting bagi 

masyarakat seperti sumber ekonomi dan 

bahan makanan bagi masyarakat (Gambar 

2). Kompleksnya wilayah ini, tanpa 

pengelolaan yang baik justru akan 

mengganggu keseimbangan ekosistem 

sehingga mengarah pada terjadinya 

penyebaran penyakit menular (14). 

Alih fungsi lahan oleh manusia dapat 

mengarah pada berubahnya pola 

penyebaran penyakit dan bahkan mengarah 

pada terjadinya wabah penyakit (15). 

Perkembangan pesat di wilayah DAS 

meningkatkan potensi kontak antara 

manusia dengan vektor dan reservoir 

penyakit.Wilayah yang tadinya sepi setelah 

dimanfaatkan untuk berbagai aspek 

budidaya, ekonomi, dan sosio-kultural 

menjadi wilayah yang ramai. Pembangunan 

perumahan disertai fasilitas ekonomi 

(pasar) akan mengarah pada terbentuknya 

area kumuh yang menyebabkan 

meningkatnya populasi tikus. Dari 

fenomena tersebut, ada kecenderungan 

bahwa aktivitas manusia lah mendekatkan 

diri kepada sumber penyakit atau bahkan 

justru menciptakan sumber baru dari 

penyakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kompleksitas ekosistem DAS 

yang mendukung penyebaran 

penyakit 

Sanitasi yang buruk dapat 

meningkatkan potensi penyebaran 

leptospirosis. Masyarakat yang tinggal 

dekat dengan sungai cenderung memiliki 

kesadaran pola hidup bersih yang rendah. 

Sanitasi rumah yang rendah didukung 

dengan perilaku hidup tidak bersih akan 

memungkinkan untuk kontaminasi 

langsung oleh urine tikus. 

 

Tantangan dalam pengendalian 

Leptospirosis 

 

Manisfestasi leptospirosis yang mirip 

dengan penyakit lain yang umum, 

menyebabkan penyakit ini menjadi 

terabaikan. Dibutuhkan kemampuan tenaga 

kesehatan yang berpengalaman 

menghadapi kasus penyakit ini, sehingga 

tidak terjadi kesalahan diagnosis awal. Pada 

daerah yang belum pernah menghadapi 

penyakit ini, sangat dimungkinkan tenaga 

kesehatan yang tidak berpengalaman 

ditambah dengan ketiadaan fasilitas 

pendukung akan salah mendiagnosis 

penyakit ini.Jika sudah dipastikan sejak 

awal, maka penanganan yang tepat dapat 

diberikan. 

Peningkatan kemampuan dalam 

diagnosis leptospirosis, salah satunya 

dengan pelatihan mutlak diperlukan. 

Namun demikian,ketiadaan riwayat kasus 

menjadi tantangan untuk dapat meyakinkan 

perlunya pelatihan tersebut.Sangat 

disayangkan jika pada saat terjadi KLB 

tidak ada tenaga kesehatan yang kompeten 

dalam diagnosis bahkan konfirmasi 

penyakit ini. 

Konfirmasi leptospirosis di 

laboratorium dapat dilakukan secara 

langsung (isolasi bakteri dan identifikasi 

dengan mikroskop medan gelap, atau 

dengan isolasi DNA) maupun tidak 

langsung (deteksi antibodi) (16). Kedua 

pendekatan tersebut memiliki keunggulan 

masing-masing, namun peralatan dan 

fasilitas pendukung untuk keduanya tidak 

selalu tersedia di fasilitas kesehatan pada 

umumnya (termasuk tenaga yang 

menguasai teknik konfirmasi). Ketiadaan 
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fasilitas pendukung dapat disiasati dengan 

upaya memperkuat jejaring antar instansi 

kesehatan. 

Selain aktivitas fisik manusia yang 

mengarah pada kontak dengan bakteri 

Leptospira di lingkungan, populasi tikus 

yang hidup dekat dengan manusia adalah 

penyebab penyebaran Leptospirosis. 

Bahkan pada lingkungan yang terlihat 

bersih sekalipun, populasi tikus hampir bisa 

dipastikan akan selalu ada. Keberadaan 

tikus tidak hanya masalah untuk bidang 

kesehatan, tapi juga bidang lain seperti 

pertanian, perkebunan, peternakan, dan 

kebersihan. Tikus adalah hewan pengerat 

yang menjadi hama dan juga reservoir 

penyakit. 

Pengendalian tikus yang merupakan 

reservoir utama Leptospirosis tidak dapat 

dilakukan sendiri oleh pekerja di bidang 

kesehatan. Upaya pencegahan penyebaran 

penyakit yang dapat dilakukan oleh bidang 

kesehatan antara lain penyuluhan tentang 

pentingnya pola hidup bersih dan 

mendeteksi kontaminasi bakteri Leptospira 

di lingkungan (air dan tanah), dan 

pengendalian populasi tikus dapat 

dilakukan oleh bidang pertanian dan 

peternakan maupun bidang kebersihan. 

 

KESIMPULAN 

 

Daerah aliran sungai (DAS) adalah 

wilayah yang kompleks yang bila tanpa 

pengelolaan yang benar dapat menjadi 

wilayah sumber atau perantara penyebaran 

penyakit menular seperti Leptospirosis. 

Tanpa persiapan dan penanganan yang 

tepat, Leptospirosis dapat menjadi sumber 

masalah bagi upaya peningkatan Kesehatan 

masyarakat di Kalimantan Selatan. 

Kewaspadaan dini perlu ditingkatkan, 

selain memberi kesadaran pola hidup bersih 

ke masyarakat juga perlu dilakukan survei 

lingkungan untuk mendeteksi bakteri 

Leptospira di air dan tanah. Pemantapan 

kemampuan diagnosis tenaga klinis untuk 

leptospirosis menjadi bagian tidak 

terpisahkan dalam upaya penanganan kasus 

leptospirosis. 
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Abstrak 

 

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang 

berbentuk padat. Laju produksi sampah terus meningkat, tidak saja sejajar dengan laju 

pertumbuhan penduduk. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh terhadap 

lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan hasil observasi di Desa 

Kelampaian Ilir Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, hampir semua Kepala Keluarga tidak 

memiliki pembuangan sampah di luar rumah yaitu 87,06% dari seluruh kepala keluarga yang 

disurvei dan yang memiliki tempat pembuangan sampah hanya 12,94%. Permasalahan sampah 

di Desa Kelampaian Ilir disebabkan oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pembuangan 

sampah, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan  kebersihan lingkungan, tidak 

adanya kader yang menghimbau dan mengawasi kebersihan lingkungan setempat, lingkungan 

perumahan yang dekat dengan aliran sungai sehingga mempengaruhi perilaku membuang 

sampah sembarangan, misalnya langsung membuang ke lingkungan serta aliran sungai. Tujuan 

dari penelitian ini adalah menjelaskan perbedaan rata-rata pengetahuan dan sikap masyarakat 

sebelum dan sesudah penyuluhan dan pelatihan di Desa Kelampaian Ilir. Jenis penelitian 

bersifat quasi eksperimental dengan menggunakan pre-test dan post-test. Instrumen 

menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan uji T Berpasangan (Dependent T-Test) 

jika berdistribusi normal dan uji Wilcoxon jika tidak memenuhi untuk uji t berpasangan. Hasil 

analisis data menunjukkan setelah diberikan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat 

melalui kegiatan Zero Wasting But Surplus, responden mengalami peningkatan pengetahuan 

dan sikap dari kurang menjadi baik sebesar 100%. Hasil uji statistik menggunakan uji wilcoxon  

menunjukkan ada perbedaan pengetahuan dan sikap masyarakat sebelum dan sesudah 

mengikuti penyuluhan mengenai pengelolaan sampah dan implementasi kegiatan desa zero 

wasting but surplus (p value=0,001).  

 

Kata-kata kunci : sampah, kader, kompos, tempat sampah 

 

Abstract 

 

Waste is a daily activity and/or natural processes which solid shaped. Rate of the waste 

production to be continues to increase, not parallel to the rate of population growth. Waste that 

is not managed properly will have an impact on the environment and the health of the 

surrounding community. Based on the results from observation in Kelampaian Ilir Village, 

Astambul Subdistrict, Banjar Regency, almost all household heads do not have waste disposal 

outside the house that is 87.06% of all to the families surveyed and those with trash bins were 

only 12.94%. The problem of garbage in Kelampaian Ilir Village is caused by the unavailability 
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of facilities and infrastructure for waste disposal, low public knowledge and awareness of 

environmental hygiene, the absence of cadres who appeal to and the local environment, a 

residential environment close to the river for example clean to the environment and flow river. 

The purpose of this study is to explain the difference the average knowledge and skills of the 

community before and after training in Kelampapai Ilir Village. This type of research is quasi-

experimental by using a pre-test and post-test. The instrument uses a questionnaire. Data 

analysis using T-Paired Test (Dependent T-Test) if normal distribution and Wilcoxon test if it 

does not meet for paired t test. The results of data analysis showed that there is counseling and 

community empowerment through Zero Wasting But Surplus activities, respondents and 100% 

poor knowledge from experience. The results of the statistical test using the Wilcoxon test 

showed that there were differences in knowledge and behavior of the community before and 

after the garbage learning activities and the implementation of village activities were zero 

wasting but surplus (p value = 0.001). 

Key words: waste, cadres, compost, waste disposal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-

hari manusia dan/atau dari proses alam 

yang berbentuk padat. Laju produksi 

sampah terus meningkat, tidak saja sejajar 

dengan laju pertumbuhan penduduk. 

Sampah yang tidak dikelola dengan baik 

akan berpengaruh terhadap lingkungan dan 

kesehatan masyarakat sekitarnya (1). Salah 

satu bentuk sampah adalah sampah 

domestik yang merupakan salah satu 

kegiatan rumah tangga yang menyisakan 

limbah domestik atau sampah masyarakat 

(2). 

Sampah yang dibakar merupakan 

kegiatan yang mempunyai peranan 

terhadap terjadinya pencemaran udara. 

Proses pembakaran sampah walaupun 

skalanya kecil tapi sangat berperan dalam 

menambah jumlah zat pencemar di udara 

terutama debu dan hidrokarbon. Zat 

pencemar tersebut, tidak hanya berbahaya 

bagi lingkungan tetapi juga berbahaya 

langsung terhadap manusia (3). 

Munculnya bank sampah sebagai 

upaya penerapan dari UU No.18 tahun 

2008, merupakan suatu cara pengelolaan 

sampah dalam aksi nyata melalui gerakkan 

3R (reduce, reuse, recycle) dengan 

melibatkan langsung masyarakat (4). 

Menurut penelitian Tien Aminatun, dkk 

(2012) yang berjudul “pemberdayaan ibu 

rumah tangga dan remaja putri di berbah 

sleman dalam pengolahan sampah 

dapur dengan teknologi yang sederhana  
dan ramah lingkungan sehingga dapat 

bernilai ekonomi dan berdaya guna” 

didapatkan bahwa jumlah sampah dapur 

yang dihasilkan per rumah tangga per hari 

rata-rata sebanyak 2,67 kg. Sedangkan 

menurut M. Hakim (2011), 1 kilogram 

sampah organik dapat menghasilkan 0,6 

kilogram kompos. Dengan demikian, 

diketahui bahwa dalam sehari suatu rumah 

tangga dapat menghasilkan pupuk kompos 

sekitar 1,6 kilogram dan dalam 1 bulan 

menghasilkan sekitar 48 kilogram. 

Sehingga, apabila 1 kilogram kompos 

dijual dengan harga Rp2.500,00,-/kg, 

maka sampah organik yang dihasilkan 

rumah tangga perbulan senilai 

Rp120.000,00. Adapun untuk penanganan 

sampah anorganik setelah dikumpulkan 

dari rumah tangga adalah dengan 

menyetorkan langsung ke pengepul. 

Menurut data Bank Sampah Gemah Ripah 

Banjarbaru (2015), sampah anorganik 

yang dihasilkan suatu rumah tangga dapat 

mencapai Rp50.000/bulan,-. Dengan 

melakukan pemilahan sampah ini, 

pemanfaatan sampah organik menjadi 

lebih mudah. Berdasarkan hal diatas, 

diketahui bahwa potensi ekonomi dari 

sampah organik dan anorganik dalam suatu 

rumah tangga dapat menghasilkan rata-rata 

Rp170.000,00/bulan (5). 

Kalimantan Selatan adalah wilayah 

seribu sungai. Dimana sungai digunakan 

sebagai pusat kebutuhan sehari-hari oleh 
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masyarakat, seperti untuk mandi, 

minum,dan mencuci semua bersumber pada 

air sungai terutama bagi masyarakat yang 

tinggal di bantaran sungai. Namun kini 

masyarakat menjadikan sungai untuk 

tempat pembuangan sampah. Desa 

Kelampaian Ilir merupakan salah satu desa 

yang berada di Kecamatan Astambul 

Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan 

Selatan. Berdasarkan hasil observasi di 

Desa Kelampaian Ilir Kecamatan Astambul 

Kabupaten Banjar, ditemukan 

permasalahan di desa tersebut adalah 

sampah. Di Desa Kelampaian Ilir, hampir 

semua Kepala Keluarga tidak memiliki 

pembuangan sampah di luar rumah yaitu 

sebanyak 74 kepala keluarga (87,06%) dan 

yang memiliki tempat pembuangan sampah 

hanya 11 kepala keluarga (12,94%). Rata-

rata volume sampah organik di Desa 

Kelampaian Ilir adalah 1,82875 m3/hari dan 

rata-rata volume sampah anorganik adalah 

4,090625 m3/hari sedangkan berat total 

rata-rata volume sampah perhari adalah 

5,919375 m3/hari. Untuk rata-rata berat 

sampah organik di Desa Kelampaian Ilir 

adalah 17,7 kg/hari dan rata-rata berat 

sampah anorganik di Kelampaian Ilir 

adalah 6,2 kg/hari, sedangkan rata-rata 

berat total sampah di Desa Kelampaian Ilir 

adalah 23,9 kg/hari (6). 

Kebiasaan masyarakat membuang 

sampah sembarangan sudah menjadi 

kebiasaan, karena menurut mereka 

membuang sampah dibelakang rumah, 

lahan kosong, ataupun langsung dibakar 

dinilai lebih praktis (7). Selain karena sudah 

menjadi budaya, ketidaktersediaan sarana 

dan prasarana membuang sampah juga 

mempengaruhi perilaku tersebut. Sampah 

yang dibuang ke lingkungan akan 

menimbulkan masalah bagi kehidupan dan 

kesehatan lingkungan, terutama kehidupan 

manusia (8). Selain itu, sampah yang 

dibuang sembarangan dapat menyumbat 

saluran-saluran air buangan. Kondisi seperti 

ini dapat menimbulkan bahaya banjir akibat 

terhambatnya pengaliran air buangan dan 

air hujan (9). Permasalahan sampah di Desa 

Kelampaian Ilir disebabkan antara lain 

karena rendahnya pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat akan  kebersihan 

lingkungan, tidak adanya kader kebersihan 

lingkungan yang menghimbau dan 

mengawasi kebersihan lingkungan 

setempat, masih minimnya alokasi dana 

untuk penyediaan tempat sampah, 

kurangnya perhatian dan pengawasan 

pemerintah terkait pengelolaan sampah, 

tidak tersedianya tempat sampah yang 

sesuai standar dan tidak adanya pengelolaan 

sampah, lingkungan perumahan yang dekat 

dengan aliran sungai, sehingga sering 

membuang sampah di sungai, dan kurang 

lengkapnya sarana/prasarana untuk 

pembuatan bak penampungan sampah10. 

Berdasarkan permasalah diatas, maka 

dilakukan upaya perbaikan lingkungan 

untuk mengatasi permasalahan tersebut 

program “Desa zero wasting but surplus”. 

Pemikiran konsep zero waste adalah 

pendekatan serta penerapan sistem dan 

teknologi pengolahan sampah skala 

individual dan skala kawasan secara 

terpadu dengan sasaran untuk dapat 

menghasilkan volume sampah sesedikit 

mungkin. 

 

METODE 

 

Zero Wasting But Surplus ini 

merupakan bentuk inovasi untuk sarana 

pembelajaran sosial kebiasaan mengelola 

lingkungan bagi masyarakat Desa 

Kelampaian Ilir, Kalimantan Selatan 

dengan memanfaatkan tempat sampah 

untuk sampah anorganik yang dimodifikasi. 

Teknik pembakaran sampah dengan 

menggunakan incinerator sederhana dengan 

menggunakan tutup yang disertai ventilator 

dan dilengkapi dengan filter. Incenerasi 

adalah proses pembakaran sampah yang 

terkendali menjadi gas dan abu. Teknologi 

ini merupakan salah satu pemusnah sampah 

yang dilakukan berdasarkan pembakaran 

pada suhu tinggi dan secara terpadu aman 

bagi lingkungan sehingga 

pengoperasiannya pun mudah dan aman. 

Sedangkan sampah organik akan dibiarkan 

terurai dan bisa menggunakan tambahan 
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seperti efektif mikroorganisme (EM4) 

untuk mempercepat prosesnya yang 

kemudian akan digunakan sebagai kompos 

untuk tanaman di pekarangan rumah 

masyarakat Desa Kelampaian Ilir, 

Kalimantan Selatan. 

A. Perencanaan dan persiapan 

Pada tahap perencanaan dan 

persiapan, tim di Desa Kelampaian Ilir 

melakukan kerja sama dengan instansi 

kesehatan setempat, baik pihak Puskesmas 

yang berada di wilayah kerja kegiatan yang 

akan dilaksanakan maupun advokasi 

kepada tokoh masyarakat di desa 

Kelampaian Ilir. Pada tahap ini dilakukan 

penentuan pihak yang akan dilibatkan 

dalam gagasan ini termasuk menyiapkan 

sarana dan prasarana yang digunakan dalam 

pelaksanaan kegiatan. Mengadakan 

pertemuan awal antara ketua dan anggota 

tim, menetapkan time frame kegiatan, 

menetapkan desain pengabdian, membuat 

instrumen, pembuatan draf modul pelatihan 

kader Zero Wasting But Surplus, 

memperbanyak kuesioner dan modul kader, 

menetapkan lokasi pelatihan, serta survei 

pendahuluan. 

B. Pelaksanaan 

Metode pendekatan dalam 

pemberdayaan masyarakat ini adalah 

dengan pembentukan kader Zero Wasting 

But Surplus. Pemilihan kader dilakukan 

bersama masyarakat dan aparat desa 

setempat. Setelah pembentukan kader 

selesai makan tahap selanjutnya adalah 

pembuatan tempat sampah. 

1. Sosialisasi tempat sampah 

Sebelum dilakukannya pelaksanaan 

program pendirian tempat sampah, maka 

akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu 

kepada masyarakat Desa Kelampaian Ilir, 

Kalimantan Selatan untuk mengenalkan 

program yang akan dilaksanakan. 

2. Pelaksanaan program 

Setelah dilakukannya sosialisasi dan 

pembentukan struktur kader, maka tahap 

selanjutnya adalah mendirikan tempat 

sampah. Untuk pendirian ini, tim akan 

bekerjasama dengan warga untuk 

menyediakan salah satu tanah (di lapangan 

atau lahan kosong milik warga) untuk 

dijadikan wadah. Dimana tanah tersebut 

sangat luas agar memungkinkan kader dan 

masyarakat melakukan kegiatan pemisahan 

sampah organik dan non-organik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Desain Tempat Sampah 

 

3. Pemilihan kader Zero Wasting But 

Surplus 

Kader pengelola Zero Wasting But 

Surplus merupakan seseorang yang dipilih 

dari masyarakat yang mau, tau, dan mampu. 

Oleh karena itu, kader akan diberikan 

pengetahuan terlebih dahulu mengenai Zero 

Wasting But Surplus, susunan 

kepengurusan minimal untuk mengelola 

Zero Wasting But Surplus, serta tugas 

masing-masing unit. 

Adapun kader yang dipilih berasal 

dari masyarakat setempat dengan kriteria 

sebagai berikut: 

a. Kader yang dipilih mempunyai waktu 

yang lebih. 

b. Kader yang dipilih memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik 

dengan masyarakat setempat. 

c. Kader yang dipilih mempunyai 

komitmen untuk melaksanakan tugas 

demi keberlanjutan kegiatan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Logo Zero Wasting But Surplus 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Peningkatan Pengetahuan Tentang 

Sampah dan Dampaknya 

Peningkatan pengetahuan masyarakat 

diukur dengan Pre-post test yang dilakukan 

dalam rangka pengukuran perubahan, 

dilakukan sebelum kegiatan dimulai dan 

setelah kegiatan penyuluhan dilakukan.  

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Peningkatan 

Pengetahuan dan Sikap Sebelum 

dan Sesudah Di Berikannya 

Materi Tentang Pengelolaan 

Sampah 

 Variabel Sebelum Sesudah 

Pengetahuan   

Baik 18 (60%) 30 (100%) 

Kurang Baik 12 (40%) 0 (0%) 

Sikap   

Baik 17 (56,7%) 30 (100%) 

Kurang 13 (43,3%) 0 (0%) 

 

Hasil observasi tingkat pengetahuan 

sebelum dan sesudah diberikannya materi 

penyuluhan mengenai pengelolaan sampah 

menunjukkan adanya perubahan dimana 

sebelumnya terdapat 12 orang (40%) yang 

memiliki pengetahuan rendah, setelah 

diberikan penyuluhan mengalami 

peningkatan 100% menjadi 30 orang 

(100%) yang memiliki tingkat pengetahuan 

yang baik. 

Sedangkan hasil observasi terhadap 

sikap sebelum dan sesudah diberikannya 

materi penyuluhan mengenai pengelolaan 

sampah menunjukkan adanya perubahan 

kebiasaan dimana sebelumnya terdapat 13 

orang (43,3%) yang memiliki sikap kurang 

baik, setelah diberikan penyuluhan 

mengalami peningkatan 100% menjadi 30 

orang (100%)yang memiliki sikap baik. 

Dengan kata lain sebesar 100% peningkatan 

sikap masyarakat di Desa Kelampaian Ilir 

dalam menjaga kesehatan lingkungan. 

 

B. Terbentuknya Kader Lingkungan 

Yaitu Kader Zero Wasting But 

Surplus 

Kader memiliki seorang ketua. Ketua 

dibantu sekretaris dan bendahara serta 6 

orang penanggung jawab masing-masing 

unit yaitu unit administrasi dan unit 

pengomposan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Organisasi Kader 

 

C. Perubahan Perilaku Masyarakat 

Dengan Memanfaatkan Sampah 

Menjadi Kompos 

Pelatihan pengolahan sampah 

berpengaruh meningkatkan pengetahuan 

masyarakat dalam mengelola sampah, dan 

pengetahuan berpengaruh terhadap 

pengelolaan sampah dalam kehidupan 

sehari-hari. Melalui penyuluhan dan 

pelatihan, masyarakat menerima gagasan 

pengolahan sampah dengan baik. 

Masyarakat menjadi sadar akan hak dan 

tanggungjawabnya dalam mengelola 

sampah yang tercermin dari kebiasaan 

sehari-hari, yang pada awalnya membuang 

sampah sembarangan menjadi membuang 

sampah pada tempatnya. Serta yang 

sebelumnya tidak melakukan pemilahan 

sampah menjadi memilah dan memisahkan 

sampah organik dan non-organik.  

 

D. Pendirian Tempat Sampah 

Setelah dilakukannya sosialisasi dan 

pembentukan struktur kader, maka tahap 

selanjutnya adalah mendirikan tempat 

sampah. Untuk pendirian tempat sampah 

tersebut, tim akan bekerjasama dengan 

warga untuk menyediakan salah satu tanah 

(dilapangan atau lahan kosong milik warga) 

Bendahara 

(1 orang) 

Unit Pengomposan (3 

orang) 

Unit Administrasi (3 

orang) 

 

Ketua  

(1 orang) 

 

Sekretaris  

(1 orang) 

 

Struktur Organisasi Kader 
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untuk dijadikan wadah. Dimana tanah 

tersebut sangat luas agar memungkinkan 

kader dan masyarakat melakukan kegiatan 

pemisahan sampah organik dan non-

organik. 

 

KESIMPULAN 

 

Pembentukan Desa Zero Wasting But 

Surplus melalui kegiatan  penyuluhan dan 

pelatihan kepada masyarakat Desa 

Kelampaian Ilir bersama aparat dan 

masyarakat Desa Kelampaian Ilir 

memberikan dampak terhadap peningkatan 

pengetahuan dan sikap kader dan 

masyarakat sebesar 100% tentang dampak 

negatif sampah, mengolah sampah menjadi 

kompos, dan pengelolaan sampah yang baik 

dan benar sehingga masyarakat secara 

mandiri mampu menangani permasalahan 

lingkungan dengan melakukan pengelolaan 

sampah dengan benar. Selain itu, output 

akhir dari kegiatan ini adalah menghasilkan 

pembuangan sampah yang dibangun 

bersama kader dan masyarakat desa sebagai 

solusi untuk permasalahan sampah di Desa 

Kelampaian Ilir. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya pengawasan dan 

pembinaan yang lebih intensif terhadap 

keberlanjutan dari kegiatan kader Zero 

Wasting But Surplus sebagai upaya untuk 

menurunkan dan mencegah dampah negatif 

yang ditimbulkan dari permasalahan 

sampah serta adanya perbaikan dan 

pengembangan program Zero Wasting But 

Surplus yang lebih terstruktur dan 

sistematis. 
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KOBUI PANTAI LINUH (KOMUNITAS IBU IBU PANTAI LINUH) PENGELOLA 

SAMPAH TERPADU (SADU) SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN 

SAMPAH 
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ABSTRAK 

Berdasarkan hasil temuan diketahui bahwa hampir semua Kepala Keluarga di Desa Pantai 

Linuh tidak memiliki pembuangan sampah di luar rumah yaitu sebanyak 74 KK (87,06%). 

Rata-rata volume sampah organik adalah 1,82875 m3/hari dan rata-rata volume sampah 

anorganik adalah 4,090625 m3/hari. Berdasarkan hasil observasi lapangan oleh tim PKM 

Pengabdian Masyarakat ditemukan beberapa permasalahan seperti rendahnya kesadaran 

masyarakat akan kebersihan lingkungan, tidak aktifnya kader kebersihan lingkungan, tidak 

adanya alokasi dana dan keterbatasan lahan untuk penyediaan tempat sampah, kurangnya 

perhatian dan pengawasan pemerintah setempat terkait pengelolaan sampah, tidak tersedianya 

tempat sampah, lingkungan perumahan yang dekat dengan area perkebunan dan lahan kosong, 

sehingga sering membuang ke area perkebunan atau lahan kosong, masih banyaknya warga 

yang membakar sampah. Adapaun luaran yang ingin dicapai dalam pembentukan “Kobui 

Pantai Linuh ini adalah terbentuknya komunitas Ibu-ibu PKK yang melakukan pengelolaan 

sampah secara terpadu (SaDu), Meningkatkan pengetahuan, Adanya perubahan perilaku 

dimasyarakat, tersedianya tempat sampah sebagai solusi yang tepat untuk permasalahan 

sampah yang ada dan pemanfaatannya sehingga bermanfaat untuk kesejahteraan dan kesehatan 

masyarakat. Bentuk pemberdayaan ini terdiri dari pembentukan komunitas Kobui Pantai Linuh, 

edukasi kepada anggota Kobui Pantai Linuh, Edukasi kepada masyarakat tentang. Konsep 

pengelolaan sampah secara terpadu (SaDu), pengadaan tempat sampah. Dari hasil intervsi 

didapatkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan masyarakat sebelum dan sesudah dilakukan 

intervensi ini.  

 

Kata-Kata Kunci: Kobui, SaDu, Perberdayaan, Lingkungan, Sampah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PENDAHULUAN 

 

Desa Pantai Linuh merupakan salah 

satu daerah yang berada di Kecamatan 

Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut 

Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan 

hasil observasi di Desa Pantai Linuh 

Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah 

Laut, ditemukan permasalahan di desa 

tersebut adalah sampah. Di Desa Pantai 

Linuh, hampir semua Kepala Keluarga 

tidak memiliki pembuangan sampah di luar 

rumah yaitu sebanyak 74 kepala keluarga 

(87,06%) dan yang memiliki tempat 

pembuangan sampah hanya 11 kepala 

keluarga (12,94%).  

keluarga (12,94%). Rata-rata volume 

sampah organic di Desa Pantai Linuh 

adalah 1,82875 m3/hari dan rata-rata 

volume sampah anorganik adalah 

4,090625 m3/hari sedangkan berat total 

rata-rata volume sampah perhari adalah 

5,919375 m3/hari. Untuk rata-rata berat 

sampah organik di Desa Pantai Linuh 

adalah 17,7 kg/hari dan rata-rata berat 

sampah anorganik di Pantai Linuh adalah 

6,2 kg/hari, sedangkan rata-rata berat total 

sampah di Desa Pantai Linuh adalah 23,9 

kg/hari. 

Kebiasaan masyarakat membuang 

sampah sembarangan sudah menjadi 

kebiasaan, karena menurut mereka 

membuang 
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membuang sampah dibelakang rumah, 

lahan kosong, ataupun langsung dibakar 

dinilai lebih praktis. Selain karena sudah 

menjadi budaya, ketidaktersediaan sarana 

dan prasarana membuang sampah juga 

mempengaruhi perilaku tersebut. Sampah 

yang dibuang ke lingkungan akan 

menimbulkan masalah bagi kehidupan dan 

kesehatan lingkungan, terutama kehidupan 

manusia. Selain itu, sampah yang dibuang 

sembarangan dapat menyumbat saluran-

saluran air buangan. Kondisi seperti ini 

dapat menimbulkan bahaya banjir akibat 

terhambatnya pengaliran air buangan dan 

air hujan. Permasalahan sampah di Desa 

Pantai Linuh disebabkan antara lain karena 

rendahnya pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat akan  kebersihan lingkungan, 

tidak adanya kader kebersihan lingkungan 

yang menghimbau dan mengawasi 

kebersihan lingkungan setempat, masih 

minimnya alokasi dana untuk penyediaan 

tempat sampah, kurangnya perhatian dan 

pengawasan pemerintah terkait pengelolaan 

sampah, tidak tersediannya tempat sampah 

yang sesuai standar dan tidak adanya 

pengelolaan sampah, lingkungan 

perumahan yang dekat dengan aliran 

sungai, sehingga sering membuang sampah 

di sungai, dan kurang lengkapnya 

sarana/prasarana untuk pembuatan bak 

penampungan sampah1. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian 

permasalahan tersebut perlu adanya upaya 

yang dilakukan agar permasalahan sampah 

di Desa Pantai Linuh dapat teratasi. 

Kegiatan yang akan kami lakukan adalah 

dengan melakukan pemberdayaan 

masyarakat kepada para ibu-ibu di Desa 

Pantai Linuh untuk membuat sebuah 

komunitas yang akan menjadi agent of 

change di masyarakat sebagai upaya dalam 

mengatasi permasalahan sampah di Desa 

Pantai Linuh. 

 

METODE 

 

Desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah quasi 

eksperimental dengan rancangan satu 

kelompok diukur sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi. Penelitian ini di 

lakukan di Desa Pantai Linuh Kecamatan 

Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Pada 

kelompok penelitian, Sebelum diberikan 

penyuluhan kesehatan tentang tentang 

pengelolaan sampah terpadu, peneliti 

memberikan kuesioner (pretest) terlebih 

dahulu kepada subjek penelitian untuk 

menilai pengetahauan mereka. Kemudian 

dilakukan intervensi berupa penyuluhan 

kesehatan dengan metode ceramah, dan 

pelatihan bersifat praktek pada kelompok 

dan setelah diberi perlakuan dilakukan 

pengukuran lagi (posttest) untuk 

mengetahui pengetahuan dari kelompok 

perlakuan. Jumlah sampel minimal pada 

kelompok berjumlah 30 orang. Data 

diambil menggunakan kuesioner yang telah 

diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis 

data dilakukan menggunakan uji Shapiro- 

wilk dan uji Wilcoxon (2).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Univariat 

Analisis ini bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran data distribusi 

frekuensi masing-masing variabel, yaitu 

dependen yaitu pemilahan sampah, 

pengelolaan sampah. 

 

1. Monitoring kegiatan pelatihan 

pembuatan kompos bulan Juli 

Tabel 1 Pembuatan Kompos Secara 

Mandiri Oleh Masyarakat Desa  

Pantai Linuh 

Pembuatan 

Kompos Secara 

Mandiri 

Jumlah Persentase 

(%) 

Ya 3 10% 

Tidak 27 90% 

Jumlah 30 100 % 
Sumber: Data Primer, 2018 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat di ketahui 

bahwa masyarakat yang membuat kompos 

secara mandiri 3 orang (10%),  sedangkan 

masyarakat yang tidak membuat kompos 

sebanyak 27 orang (90%),  hal tersebut 
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terjadi karena fakta dilapangan masyarakat 

terlalu sibuk dan tidak ada waktu untuk 

membuat kompos. 

 

2. Monitoring kegiatan pelatihan 

pembuatan kompos bulan Agustus 

Tabel 2 Pembuatan Kompos Secara 

Mandiri Oleh Masyarakat Desa 

Pantai Linuh 

Pembuatan 

Kompos Secara 

Mandiri 

Jumlah Persentase 

(%) 

Ya 19 63,33% 

Tidak 11 36,33% 

Jumlah 30 100 % 
Sumber: Data Primer, 2018 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat di ketahui 

bahwa masyarakat yang membuat kompos 

secara mandiri sebanyak 19 orang 

(63,33%), sedangkan masyarakat yang 

tidak membuat kompos sebanyak 11 orang 

(36,33%), hal tersebut terjadi karena fakta 

dilapangan masyarakat terlalu sibuk dan 

tidak ada waktu untuk membuat kompos 

serta adanya anggapan untuk mendapatkan 

hasil yang cepat, sedangkan pembuatan 

kompos memerlukan waktu untuk menjadi 

kompos siap pakai. 

 

3. Monitoring intervensi pembentukan 

Kobui Pantai Linuh bulan Juli 

Tabel 4 Kader melakukan Pemilahan 

Sampah Organik dan Anorganik 

Kader 

melakukan 

pemilahan 

sampah 

Jumlah 
Persentase 

(%) 

Ya  9 30% 

Tidak  21 70% 

Jumlah 30 100 % 
Sumber: Data Primer, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat 

diketahui bahwa kader yang melakukan 

pemilahan sampah yaitu sebanyak 9 orang  

(30%), sedangkan kader yang tidak 

melakukan pemilahan sampah yaitu 

sebanyak 21 orang (70%), hal tersebut 

terjadi karena masih kurangnya pengetahun 

mengenai pentingnya pemilahan sampah. 

Tabel 5 Kader melakukan Pengelolaan 

Sampah 

Kader 

melakukan 

pengelolaan 

sampah 

Jumlah Persentase 

(%) 

Ya 9 30% 

Tidak 21 70% 

Jumlah 30 100 % 
Sumber: Data Primer, 2018 

 

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat 

diketahui bahwa masyarakat selaku kader 

yang melakukan pengelolaan sampah yaitu 

sebanyak 9 orang (30%), sedangkan 

masyarakat  selaku kader yang tidak 

melakukan pengelolaan sampah yaitu 

sebanyak  21 orang (70%), hal tersebut 

terjadi karena masih banyak masyarakat 

yang tidak mengetahui cara pengelolaan 

sampah 

 

4. Monitoring intervensi pembentukan 

Kobui Pantai Linuh bulan Agustus 

Tabel 6 Kader melakukan Pemilahan 

Sampah Organik dan Anorganik 

Kader 

melakukan 

pemilahan 

sampah 

Jumlah 
Persentase 

(%) 

Ya 19 19% 

Tidak 11 81% 

Jumlah 30 100 % 
Sumber: Data Primer, 2018 

 

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat 

diketahui bahwa kader yang melakukan 

pemilahan sampah yaitu sebanyak 19 orang  

(19%), sedangkan kader yang tidak 

melakukan pemilahan sampah yaitu 

sebanyak 11 orang (81%), persentase 

cakupan dalam pemilahan sampah 

meningkat karena kader telah mengetahui 

pentingnya melakukan pemilahan sampah 
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Tabel 6 Kader melakukan Pengelolaan 

Sampah 

Kader 

melakukan 

pengelolaan 

sampah 

Jumlah Persentase 

(%) 

Ya 30 100% 

Tidak 0 0% 

Jumlah 30 100 % 
Sumber: Data Primer, 2018 

 

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat 

diketahui masyarakat selaku kader yang 

melakukan pengelolaan sampah yaitu 

sebanyak 30 orang (100%), sedangkan 

masyarakat  selaku kader yang tidak 

melakukan pengelolaan sampah tidak ada 0 

(0%), hal tersebut meningkat dikarenakan 

kader sudah mengetahui cara pengelolaan 

sampah yang benar. 

 

B. Analisis Perbedaaan 

1. Pengetahuan  

Tabel 7 Hasil Uji Wilxoxon Perbandingan 

Pre Dan Post Test Pada Masyarakat Desa 

Pantai Linuh 

 

 Pengetahuan Post- 

Pengetahuan Pre 

Z - -2,206b 

Asymp.Sig.(2-

Tailed) 
,027 

 

Berdasarkan hasil uji wilcoxon yang 

membandingkan hasil kuesioner pre dan 

post test di dapatkan hasil sig (2-tailed) 

sebesar 0,002 < 0,027 sehingga H0 ditolak 

atau dengan kata lain terdapat perbedaan 

antara pengetahuan masyarakat saat pretest 

dengan pengetahuan masyarakat saat post 

test. Notoatmodjo (2003) bahwa 

pengetahuan atau kognitif merupakan 

domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang. Apabila 

penerimaan perilaku baru atau adopsi 

perilaku didasari oleh pengetahuan, 

kesadaran dan sikap yang positif maka 

perilaku tersebut akan bersifat langgeng. 

Sebaliknya apabila perilaku itu tidak 

didasari oleh pengetahuan dan kesadaran 

maka tidak akan berlangsung lama. 

Pengetahuan yang kurang menjadikan 

sesorang  tidak mengetahui pentingnya 

pengelolaan sehingga orang tersebut kurang 

mempunyai kesadaran dan sikap yang 

positif untuk mengeloa sampah secara tepat 

(4).  

 

KESIMPULAN 

 

Desa Pantai Linuh yang masih 

dalam kategori rendah terkait pengelolaan 

sampah. Hampir 98% warga desa 

membakar sampah dengan alasan tidak 

memiliki tempat penampungan sampah 

baik yang berada di dalam maupun di luar 

rumah. Keadaan seperti ini akan 

berpengaruh terhadap perubahan iklim. 

Emisi gas hasil pembakaran sampah 

tersebut memiliki efek negatif terhadap 

lingkungan 25 kali besar dibandingkan 

dengan gas CO2 (5). 

Merupakan akibat yang disebabkan 

karena kontak langsung dengan sampah 

tersebut. Misalnya sampahberacun, 

sampah yang korosif terhadap tubuh, yang 

karsinogenik, teratogenik dan lainnya. 

Selain itu ada Dampak tidak langsung 

dapat dirasakan oleh masyarakat akibat 

proses pembusukan, pembakaran, dan 

pembuangan sampah. Timbunan sampah 

sembarangan dapat menjadi sarang lalat 

dan tikus.Timbunan sampah di suatu 

tempat terbuka (open dumping) yang 

membusuk secaraalami dapat 

menimbulkan bau dan pemandangan yang 

kurang sedap, sehingga dapat mengurangi 

nilai estetis lingkungan6. 

 Maka dari itu perlu dilakukannya 

intervensi terkait pemecahan masalah 

sampah seperti pengadaan tempat sampah, 

penyuluhan mengenai sampah dan 

dampak sampah, pembuatan pupuk 

kompos, pembuatan tanaman obat 

keluarga (TOGA), serta kegiatan 

pemberdayaan masyarakat melalui 

pembentukan Kader Kobui Dalam 

melaksanakan kegiatan ini nantinya pihak 

mahasiswa bekerjasama dengan beberapa 

instansi terkait seperti Puskesmas Tajauh 



 ISBN 978-602-51165-1-3 
 

Prosiding Seminar Nasional K3 – Kesling PSKM FK ULM, 17 November 2018 | 109 
 

Pecah dan DPRKPLH Kabupaten Tanah 

Laut serta PT. AlFath Group Unit Tirta 

Jaya. 

Untuk intervensi-intervensi di atas 

maka perlunya diadakan evaluasi 

intervensi. Teknik evaluasi intervensi 

yang digunakan adalah teknik evaluasi 

formatif dan teknik evaluasi 

sumatif.Tujuannya adalah untuk 

menentukan relevansi dan pemenuhan 

tujuan, efesiensi pengembangan, 

efektivitas, dampak, dan keberlanjutan. 

Salah satunya dengan cara penyegaran 

Kobui penyegaran ini bertujuan untuk 

mengingat kembali dan memonitoring 

kegiatan yang sudah dilakukan Kobui 

serta memberikan ilmu yang baru pada 

anggota Kader Kobui yang baru.  

 

KONFLIK KEPENTINGAN 
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ABSTRAK 

Sanitasi yang buruk akan berdampak negatif di berbagai aspek kehidupan, seperti 

turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi 

masyarakat, munculnya berbagai penyakit, dan sebagainya. sisa air yang dibuang yang berasal 

dari rumah tangga yang terkandung di dalam air limbah terlebih dahulu perlu dibersihkan agar 

tidak menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan, antara lain limbah sebagai 

media penyebaran berbagai penyakit terutama kolera, diare, typus, media berkembangbiaknya 

mikroorganisme patogen dan tempat berkembangbiaknya nyamuk.. Berdasarkan survei di desa 

Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut terdapat hanya 19,6% SPAL 

(Saluran Pembuangan Air Limbah) yang sudah sesuai dengan kriteria penampungan air tertutup 

(di tanah). Tujuan penelitian ini ingin dan industri pada umumnya mengandung bahan atau zat 

yang membahayakan, sehingga zat mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan 

SPAL di Desa Gunung Melati . Penelitian ini merupakan Kuasi Eksperimen dengan pendekatan 

the one group pretest-posttest design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala 

Keluarga yang ada di Desa Gunung Melati. Sampel yang diambil sebanyak 30 responden di 

desa Gunung Melati. Analisa data menggunakan uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa responden terjadi peningkatan pengetahuan warga mengenai SPAL sebanyak 46,7%. 

Hasil analisis didapatkan ada perbedaan pengetahuan SPAL antara sebelum dan sesudah 

penyuluhan secara signifikan. Pengetahuan SPAL diperlukan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk mengelola air limbah rumah tangga. 

 

Kata-Kata Kunci: Saluran Pembuangan Air Limbah, sanitasi, penyuluhan 
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PENDAHULUAN 

 

Dalam Undang - undang No 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 

1 angka 14, pencemaran lingkungan hidup 

adalah masuk atau dimasukkannya makhluk 

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain 

ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan 

manusia sehingga melampaui baku mutu 

lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 

Masalah sanitasi merupakan suatu 

permasalahan kesehatan yang sangat perlu 

diperhatikan oleh berbagai pihak karena 

berkaitan dengan berbagai kegiatan 

manusia. Sanitasi yang buruk akan 

berdampak negatif diberbagai aspek 

kehidupan, seperti turunnya kualitas 

lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya 

sumber air minum bagi masyarakat, 

munculnya berbagai penyakit, dan 

sebagainya. sisa air yang dibuang yang 

berasal dari rumah tangga dan industri pada 

umumnya mengandung bahan atau zat yang 

membahayakan, sehingga zat yang 

terkandung di dalam air limbah terlebih 

dahulu perlu dibersihkan agar tidak 

menyebabkan gangguan kesehatan 

masyarakat dan lingkungan, antara lain 

limbah sebagai media penyebaran berbagai 

penyakit terutama kolera, diare, typus, 

media berkembangbiaknya 

mikroorganisme patogen dan tempat 

berkembangbiaknya nyamuk (1). 

Berdasarkan survei  di desa Gunung 

Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten 

Tanah Laut terdapat hanya 19,6% SPAL 

yang sudah sesuai dengan kriteria 

penampungan air tertutup (ditanah). 

Hampir semua dari responden membuang 

air limbah rumah tangga langsung ke tanah, 

got dan sungai, sehingga menyebabkan 

tergenangnya air limbah rumah tangga di 

tanah dan menyebabkan bau yang tidak 

sedap karena masyarakat tidak memiliki 

SPAL di rumah mereka (2). 

Oleh karena itu mengingat dampak 

buruk yang dapat diakibatkan oleh SPAL 

terbuka pada rumah tangga diperlukan 

adanya upaya perbaikan lingkungan. 

Intervensi yang dapat dilakukan 

diantaranya ialah melaksanakan 

pengabdian masyarakat berupa penyuluhan 

Pengabdian Masyarakat dan Pembuatan 

SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) 

sederhana di Desa Gunung Melati 

Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah 

Laut Kalimantan Selatan. Saluran 

pembuangan air limbah (SPAL) adalah 

saluran yang berguna untuk menyalurkan 

atau membuang air limbah rumah tangga 

sebuah keluarga. Maka SPAL merupakan 

permasalahan utama di desa Gunung Melati 

yang akan kami intervensi dan monitoring. 

 

METODE 

 

Penelitian ini merupakan quasi 

eksperimen dengan pendekatan the one 

group pretest-posttest design. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala 

Keluarga yang ada di Desa Gunung Melati. 

Sampel yang diambil sebanyak 30 

responden di desa Gunung Melati. 

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu 

kuisioner untuk melakukan identifikasi 

adanya peningkatan pengetahuan. Uji yang 

dilakukan adalah uji Wilcoxon untuk 

menjelaskan adanya perbedaan 

pengetahuan antara sebelum dan sesudah 

dilakukan intervensi berupa penyuluhan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 1. Hasil Pretest dan Posttest 

pengetahuan  
Pertanya

an 

Pret

est 

 Post

est 

 Keterangan 

peningkatan/pe

nurunan 

 Ben

ar 
(%) 

Sal

ah 
(%) 

Ben

ar 
(%) 

Sal

ah 
(%) 

 

Air 

limbah  

100 - 100 - Peningkatan 0 % 

Yang 

dimaksu

d SPAL 

93,3 6,7 100 - Peningkatan 6,7 
% 
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Tidak 

memiliki 

SPAL 

96,7 3,3 96,7 3,3 Peningkatan 0 % 

SPAL 

memenu

hi syarat 

66,7 33,

3 

90 10 Peningkatan 23,3 

% 

Pemeliha

raan 

SPAL 

96,7 3,3 100 - Peningkatan 3,3 

% 

Fungsi 

SPAL 

93,3 6,7 96,7 3,3 Peningkatan 3,4 

% 

Manfaat 

SPAL 

73,3 26,

7 

93,3 6,7 Peningkatan 20 

% 

Prinsip 

pembuat

an SPAL 

13,3 86,

7 

93,3 6,7 Peningkatan 80 

% 

Jarak 

minimal 

6,7 93,
3 

80 20 Peningkatan 73,3 
% 

Bahan 

pembuat

an SPAL 

70,0 30,

0 

100 - Peningkatan 30 

% 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas diketahui 

pengetahuan warga sebelum intervensi 

yang masih kurang adalah pertanyaan no 9 

terkait pengetahuan mengenai jarak 

pembuatan SPAL dengan sumber air. Tidak 

terjadi peningkatan pada no 1 dan 3 karena 

warga memang memiliki pengetahuan 

tentang SPAL. Terjadi peningkatan pada 

beberapa pertanyaan pretest dan posttest 

dengan peningkatan tertinggi pada 

pertanyaan no 8 yakni “prinsip-prinsip 

pembuatan SPAL adalah…” sebesar 80%. 

Masyarakat belum mengetahui prinsip 

pembuatan SPAL. Namun, setelah 

dilakukan intervensi pengetahuan mengenai 

prinsip-prinsip pembuatan SPAL, 

pengetahuan menjadi mengalami 

peningkatan.  Jika dilihat dari nilai 

perorangan pre dan post test, yaitu sebagai 

berikut. 

 

Tabel 2. Hasil Nilai Pretest dan Posttest 

Pengetahuan Perserta 

Penyuluhan dan Pelatihan  
Nilai  Pretest  Posttest  

 Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

50 2 6,7 0 0 

60 5 15,7 0 0 
70 13 43,3 1 3,3 

80 8 26,7 4 13,3 

90 2 6,7 6 30 
100 0 0 21 46,7 

 

Berdasarkan tabel 2 diketahui 

pengetahuan warga meningkat dari nilai 

pretest dan posttest. Nilai-nilai diantara 50-

80 mengalami penurunan, sedangkan nilai-

nilai = 70 mengalami kenaikan. Kenaikan 

terbesar ada pada nilai 90 dan 100 yang 

awalnya hanya 2 orang (6,7%) menjadi 6 

orang (30%) yang mendapat nilai 90 dan 

awalnya tidak ada yang mendapatkan nilai 

100 menjadi 21 orang (46,7%).  Didapatkan 

bahwa peningkatan pengetahuan sebanyak 

46,7%. Untuk mengetahui perbedaan antara 

sebelum dan sesudah intervensi penyuluhan 

maka dilakukan uji statistik. Namun 

sebelum melakukan uji tersebut terlebih 

dahulu dilakukan uji normalitas untuk 

mengetahui distribusi data normal atau data 

tidak normal.  

Berdasarkan uji normalitas yang 

dilakukan menunjukkan sampel sebesar 30 

orang yang berarti menggunakan hasil nilai 

sig. pada Shapiro-Wilk, dapat dilihat bahwa 

nilai sig. nilai pre dan post test adalah 0.014 

dan 0.0001 < dari 0.05 yang berarti data 

tersebut tidak berdistribusi dengan normal. 

Maka selanjutnya dilakukan uji statistik non 

parametrik menggunakan uji Wilcoxon. 

Berikut adalah tabel uji wilcoxon untuk 

menilai adanya perbedaan yang signifikan 

antara sebelum dan setelah dilakukannya 

intervensi berupa penyuluhan pengelolaan 

air limbah dengan menggunakan spal 

rumah tangga sederhana. 

Berdasarkan uji Wilcoxon 

pengetahuan sebelum dan sesudah 

intervensi penyuluhan dan pelatihan. 

Didapatkan data bahwa nilai sig 0.0001 < 

0.05, keputusannya adalah Ho ditolak yang 

artinya ada atau terdapat perbedaan 

pengetahuan antara sebelum dan sesudah 

dilakukan intervensi berupa penyuluhan 

secara signifikan. Pengetahuan SPAL yang 

baik diharapkan akan meningkatkan 

kepemilikan SPAL sehingga masyarakat 

mempunyai kualitas hidup yang baik, 

seperti mencegah berbagai macam penyakit 

akibat limbah rumah tangga. Menurut 

penelitian Fera Meliyanti (2018) 

menyatakan ada hubungan pengetahuan 

dengan kepemilikan SPAL (3). 
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PENUTUP 

 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

ada hubungan pemberian intervensi 

penyuluhan dengan peningkatan 

pengetahuan masyarakat mengenai Saluran 

Pembuangan Air Limbah (SPAL). Air 

limbah merupakan bahan buangan yang 

berbentuk cair yang mengandung bahan 

kimia yang sukar untuk dihilangkan dan 

berbahaya, sehingga air limbah tersebut 

harus diolah agar tidak mencemari dan tidak 

membahayakan kesehatan lingkungan. 
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HUBUNGAN FASILITAS SANITASI DASAR DENGAN TINGKAT KEPADATAN 

LALAT PADA WARUNG MAKAN DI KOTA BANJARBARU 

 

RELATIONSHIP BETWEEN BASIC SANITATION FACILITIES WITH FLY DENSITY 

LEVEL IN FOOD STALLS AT BANJARBARU CITY 

 

Laily Khairiyati1, Lenie Marlinae2, Nida Ulfah3 

 
1, 2, 3 Departemen Kesehatan Lingkungan Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas 

Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat 

 

Email: lailykhairiyati@ulm.ac.id 

 

ABSTRAK 

 

Warung makan memerlukan sanitasi dasar yang harus dijaga kebersihannya untuk 

mencegah datangnya vektor penyakit seperti lalat. Hasil studi pendahuluan bulan Desember 

2017 menunjukkan adanya persebaran lalat pada beberapa warung makan di kota Banjarbaru. 

Lalat dapat menjadi vektor pembawa penyakit seperti diare dan gangguan pencernaan lainnya. 

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hubungan antara fasilitas sanitasi dasar dengan tingkat 

kepadatan lalat pada warung makan di Kota Banjarbaru. Penelitian ini merupakan penelitian 

observasional analitik dengan rancangan cross sectional. Sebanyak 50 buah warung makan 

digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel menggunakan non 

probability sampling. Instrumen yang digunakan meliputi fly grill, kuesioner, lembar observasi 

dan Lutron. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepadatan lalat dengan kategori 

sedang sebanyak 21 buah (42%) dan rendah sebanyak 29 buah (58%). Penyediaan air bersih 

dengan kategori baik sebanyak 39 buah (78%) dan kurang sebanyak 11 buah (22%), sarana 

jamban yang baik sebanyak 40 buah (80%) dan kurang sebanyak 10 buah (20%), pengelolaan 

sampah dengan kategori baik dan kurang masing-masing 25 buah (50%), serta saluran 

pembuangan air limbah dengan kategori baik ada 28 buah (56%) dan kurang sebanyak 22 buah 

(44%). Analisis chi square pada tingkat kemaknaan 95% menunjukkan nilai p-value masing-

masing untuk penyediaan air bersih, sarana jamban, pengelolaan sampah dan saluran 

pembuangan air limbah berturut-turut adalah 0,193;1,000; 0,022 dan 0,030. Dengan demikian 

pengelolaan sampah dan saluran pembuangan air limbah berhubungan signifikan dengan 

tingkat kepadatan lalat pada warung makan di Kota Banjarbaru (OR=4,750 dan OR=3,611). 

Diharapkan agar setiap tempat penyedia makanan memperhatikan aspek pengelolaan sanitasi 

dasar yang baik. 

Kata-kata kunci: tingkat kepadatan lalat, fasilitas sanitasi dasar. 

 

ABSTRACT 

 

Food stalls require basic sanitation that must be kept clean to prevent the arrival of 

disease vectors such as flies. The results of a preliminary study in December 2017 showed the 

spread of flies in several food stalls in Banjarbaru city. Flies can be vector carriers of diseases 

such as diarrhea and other digestive disorders. The purpose of this study was to explain the 

relationship between basic sanitation facilities with fly density level in food stalls at Banjarbaru 

city. This study was an observational analytic study with a cross sectional design. A total of 50 

food stalls were used as samples in this study. The sampling technique uses non probability 

sampling. The instruments used included fly grill, questionnaire, observation sheet and Lutron. 

The results showed that the density of flies with a medium category was 21 (42%) and low as 
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many as 29 (58%). The supply of clean water with good categories is 39 (78%) and less as 

many as 11 (22%), good toilet facilities are 40 (80%) and less as many as 10 (20%), waste 

management is good and less respectively 25 (50%), and sewerage channels with good 

categories, there are 28 (56%) and less as many as 22 (44%). Chi square analysis at the 

significance level of 95% shows p-value respectively for the supply of clean water, toilet 

facilities, waste management and sewerage channels are 0.193; 1,000; 0.022 and 0.030. Thus 

the waste management and sewerage is significantly associated with the fly density level in food 

stalls at the Banjarbaru city (OR = 4.750 and OR = 3.611). It is hoped that every place where 

food providers pay attention to aspects of good basic sanitation management. 

 

Keywords: Fly density level, basic sanitation facilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Warung makan atau kantin 

merupakan suatu usaha sederhana yang 

biasanya menjual makanan tradisional atau 

makanan rumahan yang harganya relatif 

terjangkau oleh konsumen. Pada umumnya 

warung makan menyediakan tempat yang 

sederhana untuk menikmati makanan yang 

dijual. Persyaratan sanitasi kantin/ warung 

makan telah dijelaskan dalam Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 

tentang kelaikan higiene sanitasi pada 

rumah makan dan restoran. Persyaratan 

higiene sanitasi kantin/ warung harus 

memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan 

salah satunya adalah fasilitas sanitasi dasar 

(1).  

Sanitasi dasar terdiri dari penyediaan 

air bersih, pembuangan kotoran manusia 

(jamban), pembuangan air limbah dan 

pengelolaan sampah (tempat sampah). 

Untuk meningkatkan kesehatan 

lingkungan, sanitasi dasar merupakan 

sarana minimum yang diperlukan sebagai 

penyediaan lingkungan yang sehat dan 

memenuhi syarat kesehatan (2).  

Keberadaan warung makan di suatu 

pemukiman merupakan kebutuhan 

pendukung bagi warga kota jika ingin 

menikmati sajian makanan ditempat atau 

dibawa pulang dilihat dari segi 

kepraktisannya. Namun, banyak 

diantaranya kurang menjaga kebersihan 

dilingkungan sekitarnya sehingga menjadi 

faktor pendukung perkembangan vektor. 

Oleh 

Oleh karena itu, warung makan 

memerlukan sanitasi dasar yang harus 

dijaga kebersihannya agar dapat mencegah 

datangnya vektor penyakit seperti lalat. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang 

dilakukan pada beberapa warung makan di 

sekitar kota Banjarbaru pada bulan 

Desember 2017 terlihat adanya lalat pada 

lima buah warung makan. Hal ini 

disebabkan karena penjual tidak 

melakukan pencegahan berupa tutup saji 

untuk melindungi makanan dari lalat. 

Selain itu terlihat masih ada sampah sisa 

makanan yang berserakan disekitar 

warung makan tersebut serta pembuangan 

air sisa mencuci alat makan yang tidak 

dikelola dengan baik.  

Lalat merupakan serangga dari ordo 

Diptera yang mempunyai sepasang sayap 

biru berbentuk membran. Semua bagian 

tubuh lalat rumah bisa berperan sebagai 

alat penular penyakit (badan, bulu pada 

tangan dan kaki, feces dan muntahannya). 

Kondisi lingkungan yang kotor dan berbau 

dapat merupakan tempat yang sangat baik 

bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan 

bagi lalat rumah (3). Lalat yang hinggap 

pada bahan makanan berpotensi membawa 

kontaminan dan mengurangi mutu bahan 

makanan. Keberadaan lalat pada makanan 

dapat menjadi ancaman yang serius bagi 

kesehatan manusia. Lalat menjadi vektor 

mekanik agen penyakit virus, bakteri, 

protozoa, dan telur cacing dari tempat 

sampah ke dalam makanan manusia 

(4,5,6,7). 
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Populasi lalat rumah yang banyak akan 

menyebabkan gangguan kepada manusia dan 

dapat menjadi vektor pembawa penyakit 

kepada manusia seperti disentri, diare, tifoid, 

kolera dan gangguan pencernaan lainnya. 

Lalat banyak jenisnya tetapi paling banyak 

merugikan manusia adalah jenis lalat rumah 

(Musca domestica), lalat hijau (Chrysomya 

megacephala) dan lalat besar (Sarcophaga 

calcitrans) (8). 

Penelitian Sarah Safira et al tahun 2015 

menyebutkan bahwa ada hubungan antara 

tingkat kepadatan lalat, sanitasi dasar dengan 

kejadian diare pada balita umur 6-59 bulan (p 

value 0,044 dan 0,034) (9). Sedangkan 

menurut penelitian Haidina Ali (2012), 

sistem pengelolaan sampah dan limbah di 

pasar tradisional modern (PTM) kota 

bengkulu sudah berjalan, namun masih ada 

kekurangan dalam proses pengumpulan 

sampah di TPS (tempat penampungan 

sementara) yaitu pemisahan antara tempat 

sampah basah dan sampah kering sehingga 

menyebabkan tingginya tingkat kepadatan 

lalat di pasar tradisional modern (PTM) kota 

Bengkulu. Didapatkan rata-rata hasil 

pengukurannya adalah 20 ekor (10). Selain 

itu hasil penelitian Ardiansyah (2015) 

mengenai observasi terhadap fasilitas sanitasi 

di Pasar Cimahi sebagian besar tidak 

memenuhi syarat (86,67%) sehingga 

mempengaruhi kepadatan lalat dengan 

kategori sedang (40%) (11).  

Berdasarkan latar belakang diatas, 

diperlukan penelitian mengenai hubungan 

antara fasilitas sanitasi dasar seperti 

penyediaan air bersih, ketersediaan jamban, 

pengelolaan sampah dan saluran 

pembuangan air limbah dengan tingkat 

kepadatan lalat pada warung makan di Kota 

Banjarbaru 

 

METODE  

Jenis penelitian ini adalah 

observasional analitik dengan rancangan 

cross sectional, yaitu variabel bebas maupun 

variabel terikat, keduanya dapat diukur pada 

saat yang bersamaan, yaitu pada masa 

sekarang (12). Jumlah sampel menggunakan 

rumus Fraenkel dan Wallen (1993), yaitu 50 

sampel untuk penelitian korelasional (13). 

Adapun teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini adalah non probability 

sampling yang ditentukan dengan 

menggunakan teknik incidental sampling. 

Instrumen penelitian ini menggunakan fly 

grill, kuesioner, lembar observasi dan Lutron. 

Data dianalisis menggunakan uji chi-square 

dengan derajat kepercayaan 95%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Univariat 

Berdasarkan hasil penelitian, maka 

diperoleh distribusi frekuensi penyediaan air 

bersih, sarana jamban, pengelolaan sampah, 

saluran pembuangan air limbah dan tingkat 

kepadatan lalat dapat dilihat pada tabel 1 

berikut ini.

 

Tabel 1.  Distribusi Frekuensi Penyediaan Air 

Bersih, Sarana Jamban, Pengelolaan 

Sampah, Saluran Pembuangan Air 

Limbah dan Tingkat Kepadatan 

Lalat pada Warung Makan di Kota 

Banjarbaru 

 

Variabel Frekuensi  
Persentase 

(%) 

Penyediaan Air 

Bersih 
 

 

Kurang  11 22 

Baik  39 78 

Sarana Jamban   

Kurang  10 20 

Baik  40 80 

Variabel Frekuensi  
Persentase 

(%) 

Pengelolaan 

Sampah 
 

 

Kurang  25 50 

Baik  25 50 

Saluran 

pembuangan Air 

Limbah 

 

 

Kurang  22 44 

Baik  28 56 

Tingkat Kepadatan 

Lalat 
 

 

Sedang  21 42 

Rendah  29 58 

 

Berdasar tabel 1 diatas, penyediaan air 

bersih yang baik sebagian besar telah 

diterapkan dengan baik oleh warung makan 
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dengan jumlah 39 buah (78%). Penyediaan 

air bersih yang baik jika sumber air yang 

digunakan oleh warung makan berasal dari 

air PAM, serta secara fisik air yang 

diobservasi tidak berbau, tidak berwarna dan 

tidak berasa. Sedangkan penyediaan air 

bersih yang kurang ada 11 buah (22%) karena 

air yang digunakan untuk melayani 

konsumen berasal dari air sumur yang tidak 

mengalami pengolahan terlebih dahulu.  

Untuk sarana jamban, sebagian besar 

telah menerapkan dengan baik sebanyak 40 

buah (80%). Hal ini disebabkan secara 

observasi dilapangan bahwa sarana jamban 

letaknya tidak berhubungan langsung dengan 

dapur atau tempat makan. Sedangkan sisanya 

terdapat 10 buah (20%) sarana jambannya 

masih kurang karena berdekatan dengan 

dapur/ tempat makan.  

Jumlah warung makan yang 

menerapkan pengelolaan sampah yang baik 

dan kurang  masing-masing 25 buah (50%). 

Pengelolaan sampah yang baik jika warung 

makan telah menyediakan tempat 

pembuangan sampah yang dibuat dari bahan 

yang kedap air, dan pengangkutan sampah 

dilakukan maksimal setiap dalam 24 jam. 

Pengelolaan sampah yang kurang jika tempat 

sampah yang disediakan masih belum kedap 

air serta sampah baru diangkut lebih dari 24 

jam. 

Pada saluran pembuangan air limbah 

dengan kategori baik sebanyak 28 buah 

(56%). Sedangkan kategori kurang sebanyak 

22 buah (44%). Saluran pembuangan air 

limbah yang baik jika limbah dari hasil 

pengolahan makanan dibuang ke saluran 

limbah yang tertutup serta mengalir dengan 

lancar. Sebaliknya jika limbah dibuang ke 

saluran terbuka atau tidak mengalir dengan 

lancar (tersumbat) maka kategori 

pembuangan limbahnya kurang baik.  

 

B. Analisis Bivariat 

 

Hubungan antara penyediaan air 

bersih, sarana jamban, pengelolaan sampah 

dan saluran pembuangan air limbah dengan 

tingkat kepadatan lalat pada warung makan di 

Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel 2 

berikut ini. 

 

 

Tabel 2. Hubungan antar Variabel Bebas 

dengan Tingkat Kepadatan Lalat 

pada Warung Makan di Kota 

Banjarbaru 

Variabel 

Tingkat Kepadatan 

Lalat 
p-

valu

e 

OR 

95% 

CI 
Sedang  Rendah  

n % n % 

Penyediaan 

Air Bersih 
    

0,19

3 
 Kurang  7 

63,

6 

4 36,

4 

Baik  
1

4 

35,

9 

2

5 

64,

1 

Sarana 

Jamban 
    

1,00

0 
 Kurang  4 25 

1

2 

75 

Baik  
1

7 
50 

1

7 

50 

Pengelolaan 

Sampah 
    

0,02

2 

4,750 

(1,406-

16,051

) 

Kurang  
1

5 
60 

1

0 

40 

Baik  6 24 
1

9 

76 

Saluran 

pembuanga
    

0,03

0 
3,611 

Variabel 

Tingkat Kepadatan 

Lalat 
p-

valu

e 

OR 

95% 

CI 
Sedang  Rendah  

n % n % 

n Air 

Limbah 

(1,109-

11,763

) 
Kurang  

1

3 

59,

1 

9 40,

9 

Baik  8 
28,

6 

2

0 

71,

4 

 

Tabel 2 diatas memperlihatkan bahwa 

pada penyediaan air bersih yang kurang, 

tingkat kepadatan lalat dengan kategori 

sedang lebih sedikit dibandingkan dengan 

penyediaan air bersih yang baik. Sedangkan 

pada tingkat kepadatan lalat kategori rendah 

lebih banyak pada kondisi penyediaan air 

bersih yang baik dibandingkan dengan 

penyediaan air bersih yang kurang. Tingkat 

pengetahuan maupun cara bersikap yang 

sudah cukup baik mengenai higiene dan 

sanitasi warung makan adalah faktor lain 

yang memungkinkan turut mempengaruhi 

penyebaran lalat disekitarnya. Selain itu, 

berdasar fakta dilapangan bahwa faktor 

lainnya juga adalah tidak diterapkannya 
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pemilahan sampah organik dan non organik 

ditempat tersebut.  

Hasil uji statistik chi square 

menunjukkan nilai p-value 0,193 (p>0,05) 

artinya tidak terdapat hubungan penyediaan 

air bersih dengan tingkat kepadatan lalat pada 

warung makan di kota Banjarbaru. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Masyudi (2018) 

yang menyatakan bahwa Tidak ada pengaruh 

penyediaan air bersih pada warung nasi dan 

kantin terhadap kepadatan lalat, dengan nilai 

p-value 0,581 (14). 

Persyaratan air bersih yang memenuhi 

standar antara lain: 1) harus memiliki 

persediaan air bersih yang memenuhi syarat 

dan mencukupi kebutuhan; 2) sumber air 

harus dijaga dari pencemaran; 3) kualitas air 

bersih diperiksa setiap 6 (enam) bulan sekali, 

serta; 4) jarak sumber air bersih dengan 

pembuangan limbah minimal 10 meter.   

Pada sarana jamban yang kurang, 

tingkat kepadatan lalat dengan kategori 

sedang lebih sedikit dibandingkan dengan 

sarana jamban yang baik. Sedangkan pada 

tingkat kepadatan lalat kategori rendah lebih 

banyak pada sarana jamban yang baik 

dibandingkan dengan sarana jamban yang 

kurang. Hal ini disebabkan oleh faktor lain 

seperti faktor iklim, maupun perilaku sanitasi 

dari pengelola warung. 

Hasil uji statistik chi square 

menunjukkan nilai p-value 1,000 (p>0,05) 

artinya tidak terdapat hubungan sarana 

jamban dengan tingkat kepadatan lalat pada 

warung makan di kota Banjarbaru. Hasil 

penelitian sejalan dengan penelitian Kasiono 

dkk yang mana menyatakan tidak ada 

hubungan antara pembuangan tinja (jamban) 

dengan tingkat kepadatan lalat dengan p-

value 0,631 (15).  

Cara untuk mencegah antara lalat 

dengan kotoran yang mengandung kuman 

dapat diupayakan dengan membuat 

konstruksi jamban yang memenuhi syarat. 

Syarat jamban sehat antara lain  Menurut 

Depkes RI (2004) : 1) Tidak mencemari 

sumber air minum, letak lubang penampung 

berjarak 10-15 meter dari sumber air minum, 

2) Tidak berbau dan tinja tidak dapat dijamah 

oleh serangga maupun tikus, 3) Cukup luas 

dan landai/miring ke arah lubang jongkok 

sehingga tidak mencemari tanah di 

sekitarnya, 4) Mudah dibersihkan dan aman 

penggunaannya, 5) Dilengkapi dinding dan 

atap pelindung, dinding kedap air dan 

berwarna, 6) Cukup penerangan, 7) Lantai 

kedap air, 8) Ventilasi cukup baik, 9) 

Tersedia air dan alat pembersih. 

Untuk pengelolaan sampah yang 

kurang, tingkat kepadatan lalat dengan 

kategori sedang lebih banyak dibandingkan 

dengan pengelolaan sampah yang baik. 

Sedangkan pada tingkat kepadatan lalat 

kategori rendah lebih banyak pada 

pengelolaan sampah yang baik dibandingkan 

dengan pengelolaan sampah yang kurang. 

Hal ini disebabkan karena sampah yang 

dihasilkan dari kegiatan melayani pembeli 

(konsumen) tidak langsung di buang ke 

Tempat Pemprosesan Akhir (TPA), namun 

sampah dibiarkan lebih dari 24 jam. Hal ini 

mendorong lalat berdatangan ke tempat 

tersebut. Selain itu, temuan di lapangan 

menunjukkan jika tempat sampah yang tidak 

rutin dibersihkan juga masih dapat 

mengundang keberadaan lalat. 

Hasil uji statistik chi square 

menunjukkan nilai p-value 0,022 (p<0,05) 

artinya terdapat hubungan pengelolaan 

sampah dengan tingkat kepadatan lalat pada 

warung makan di kota Banjarbaru dengan 

nilai OR=4,750. Artinya pengelolaan sampah 

yang kurang dapat berisiko 4,750 kali 

menyebabkan tingginya tingkat kepadatan 

lalat di warung makan di Kota Banjarbaru. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Collinet-

Adler et al., menyatakan bahwa 61% 

kepadatan lalat lebih tinggi pada rumah 

dengan pembuangan sampah gali terbuka di 

dalam maupun di luar lingkungan tempat 

tinggal (16). Tempat yang disenangi lalat 

untuk perindukan atau berkembang biak 

adalah tempat yang basah, pada benda-benda 

organik, tinja, sampah basah, kotoran 

binatang, dan tumbuh-tumbuhan busuk (17). 

Penelitian Sheila (2010), menunjukkan 

hubungan antara sanitasi sarana pemukiman 

dengan tingkat kepadatan lalat dengan p-

value sebesar 0,001 (18). 
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Keadaan lingkungan sangat 

mendukung bagi aktifitas lalat, dimana jenis 

sampah terbanyak adalah sampah basah 

(organik). Juga didasarkan pada sifat lalat 

yang tertarik pada bau-bauan yang basah dan 

bau dari makanan atau minuman yang berbau 

busuk (19). 

Hasil penelitian terdapat hubungan 

antara sanitasi dasar dengan tingkat 

kepadatan lalat pada tempat sampah yang ada 

di Rumah Makan Pasar Pinasungkulan 

Karombasan Kota Manado dengan nilai p 

value 0,001 (20). Menurut penelitian 

Masyhuda et al., bahwa lalat yang tertangkap, 

kepadatan lalat tertinggi ditemukan di TPA 

area zona aktif 1. Proporsi lalat yang 

tertangkap adalah area zona aktif 1 sebesar 

63%. Kondisi zona aktif 1 memiliki fisik 

sampah yang sebagian besarnya merupakan 

sampah baru dengan bahan organik yang 

banyak, sehingga mengundang lalat untuk 

mencari sumber makanan dan untuk 

berkembangbiak (21). 

Pengelolaan sampah yang baik seperti 

pengumpulan, pengangkutan dan 

pembuangan sampah yang secara berurutan 

akan lebih baik karena dapat menghilangkan 

media perindukan lalat. Tempat sampah yang 

memenuhi syarat antara lain terbuat dari 

bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, 

tertutup dan mudah dibersihkan agar tidak 

menjadi sarang vektor penyakit. Selain itu 

sampah diangkut minumal 1 x 24 jam. 

Pengelolaan sampah yang 

penanganannya kurang baik akan 

menjadikan sampah sebagai tempat 

perkembangbiakan vektor penyakit yaitu 

lalat. Sampah akan menjadi masalah besar 

bagi masyarakat jika sampah tidak dibuang 

dengan benar dan menjadi masalah kesehatan 

lingkungan karena menimbulkan bau yang 

menyengat. Pada sampah terdapat bakteri 

dan kuman penyakit yang dapat menyebar ke 

orang karena ditularkan oleh lalat. 

Pada saluran pembuangan air limbah 

yang kurang, tingkat kepadatan lalat dengan 

kategori sedang lebih banyak dibandingkan 

dengan pengelolaan sampah yang baik. 

Sedangkan pada tingkat kepadatan lalat 

kategori rendah lebih banyak pada saluran 

pembuangan air limbah yang baik 

dibandingkan dengan saluran pembuangan 

air limbah yang kurang. Hal ini disebabkan 

oleh faktor lain seperti faktor iklim, maupun 

perilaku sanitasi dari pengelola warung. 

Hasil uji statistik chi square 

menunjukkan nilai p-value 0,030 (p<0,05) 

artinya terdapat hubungan saluran 

pembuangan air limbah dengan tingkat 

kepadatan lalat pada warung makan di Kota 

Banjarbaru dengan nilai OR sebesar 3,611. 

Artinya saluran pembuangan air limbah 

(SPAL) yang kurang dapat berisiko 3,611 

kali menyebabkan tingginya tingkat 

kepadatan lalat di warung makan di Kota 

Banjarbaru. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Kasiono et al., yang menyatakan 

bahwa terdapat hubungan antara saluran 

pembuangan air limbah (SPAL) dengan 

tingkat kepadatan lalat (p-value 0,000) (15). 

Lumpur organik dari air buangan pada 

saluran terbuka, tangki septik dan rembesan 

dari lubang penampungan dapat menjadi 

tempat perkembangan lalat. Tempat 

berkembang biak lalat dapat dihilangkan 

dengan cara menutup saluran, tetapi perlu 

dipelihara dengan baik sehingga air kotor 

yang keluar melaui outlet ke saluran dapat 

dikurangi. Dengan demikian mengurangi 

sumber yang menarik lalat dapat diupayakan 

dengan membuat saluran pembuangan air 

limbah (SPAL) yang memenuhi syarat, 

antara lain adanya SPAL dengan kondisi baik 

dengan sistem saluran pembuangan air 

limbah yang tertutup, saluran terbuat dari 

bahan yang kedap air dan tidak menjadi 

sumber pencemar.  

Kondisi saluran pembuangan air 

limbah yang terbuka menjadi salah satu 

tempat yang disukai lalat karena kondisi yang 

kotor dan bau. Apabila saluran pembuangan 

air limbah adalah terbuka maka tidak 

memenuhi syarat. 

 

PENUTUP 

 

Simpulan 

1. Tidak ada hubungan antara penyediaan 

air bersih dengan tingkat kepadatan lalat 

(p-value=0193). 
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2. Tidak ada hubungan antara sarana 

jamban dengan tingkat kepadatan lalat (p-

value=1,000). 

3. Ada hubungan antara pengelolaan 

sampah dengan tingkat kepadatan lalat 

(p-value=0,022 OR=4,750) 

4. Ada hubungan antara saluran 

pembuangan air limbah dengan tingkat 

kepadatan lalat (p-value=0,030, 

OR=3,611). 

 

Saran 

Diharapkan agar setiap tempat 

penyedia makanan memperhatikan aspek 

pengelolaan fasilitas sanitasi dasar yang baik 

dan sesuai dengan persyaratan kesehatan 

untuk mencegah perkembangbiakan dan 

persebaran vektor lalat. 
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ABSTRAK 

 

Upaya pengendalian vektor merupakan usaha yang dilakukan untuk menurunkan 

populasi vektor dengan maksud mencegah penyakit.. Kecoa berperan dalam penularan penyakit 

diantarnya disentri, diare, kolera, virus hepatitis A, dan polio, inang perantara bagi beberapa 

spesies cacing, dan menyebabkan reaksi alergi/ dermatitis. Kecoa merupakan serangga 

nokturna yang banyak mengganggu masyarakat dan juga industri makanan. Salah satu syarat 

higiene sanitasi makanan adalah sarana pengolahan makanan tersebut harus bebas dari vektor 

penyakit. Berdasarkan hasil survei pendahuluan pada 3 (tiga) buah pabrik pengolahan tahu 

tempe di Banjarbaru, terdapat gudang penyimpanan tahu tempe yang berpotensi sebagai tempat 

bersarangnya kecoa karena kondisi ruangan lembab dan gelap. Mitra PKM ini antara lain 

industri pengolahan tahu dan tempe Pabrik Dinanti dan Pabrik Sri Rezeki yang berlokasi di 

Kota Banjarbaru. Berdasarkan analisa situasi, maka permasalahan utama mitra adalah 

memerlukan upaya untuk pengendalian vektor. Selain itu diperlukan peningkatan aspek 

pengetahuan dan sikap mengenai higiene dan sanitasi. Solusi permasalahan melalui penyuluhan 

higiene sanitasi lingkungan serta pemberdayaan masyarakat yang kegiatannya adalah transfer 

skill (keterampilan) pembuatan Biospray KJLS dari bahan alami kunyit, jahe, lengkuas dan 

serai. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa nilai minimum mengalami kenaikan 9 poin. Selain 

itu, nilai mean mengalami kenaikan 1,3 poin. Pada nilai pre-test terdapat simpangan baku yang 

lebih lebar yang menunjukkan bahwa pengetahuan responden masih sangat beragam sedangkan 

pada nilai post test menunjukkan pengetahuan tersebut sudah mulai sama. Uji Wilcoxon Signed 

Ranks Test menunjukkan tidak ada perbedaan pengetahuan responden sebelum dan sesudah 

penyuluhan dengan nilai(p) (0,061>0,05), tidak ada perbedaan sikap responden sebelum dan 

sesudah penyuluhan dengan nilai (p)(0,571>0,05). 

  

Kata-kata kunci:  Pengendalian kecoa, Biospray KJLS, penyuluhan, pabrik tahu dan tempe  

 

ABSTRACT 

 

Vector control efforts are efforts made to reduce vector populations in order to prevent 

disease. Cockroaches play a role in transmitting diseases, including dysentery, diarrhea, 

cholera, hepatitis A virus, and polio, hosts intermediate for several species of worms, and cause 

allergic reactions/ dermatitis. Cockroaches are nocturnal insects that interfere with the 

community and the food industry. One of the requirements for food sanitation hygiene is that 
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the food processing facilities must be free from disease vectors. Based on the results of the 

preliminary survey on 3 (three) processing plants of tofu in Banjarbaru, there is a storage 

warehouse for tofu and tempeh which has the potential as a nesting place for cockroaches 

because the condition of the room is damp and dark. These PKM partners include the tofu 

processing industry that is Dinanti Factory and Sri Rezeki Factory located in Banjarbaru City. 

Based on the situation analysis, the main problem of partners is to require efforts for vector 

control. In addition, aspects of knowledge and attitudes are needed to improve hygiene and 

sanitation. Solution to the problem through counseling on environmental sanitation as well as 

community empowerment whose activities are the transfer of skills for making KJLS Biospray 

from natural ingredients of turmeric, ginger, galangal and lemongrass. The results of the 

activity indicate that the minimum value has increased by 9 points. In addition, the mean value 

increased by 1.3 points. At the pre-test value there is a wider standard deviation which indicates 

that the respondent's knowledge is still very diverse while the post test value shows that 

knowledge has begun to be the same. The Wilcoxon Signed Ranks Test showed no difference in 

knowledge of respondents before and after counseling with a value (p) (0.061> 0.05), there was 

no difference in attitudes of respondents before and after counseling with a value (p) (0.571> 

0.05). 

 

Keywords: Cockroach control, KJLS Biospray, counseling, tofu and tempeh processing 

industries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 Kota Banjarbaru memiliki cukup 

banyak pabrik/ industri rumahan 

pengolahan tahu tempe yang diketahui 

memiliki beberapa faktor yang 

menguntungkan untuk perkembangan 

vektor. Berdasarkan hasil survei 

pendahuluan pada 3 (tiga) buah pabrik 

pengolahan tahu tempe di Banjarbaru, 

terdapat gudang penyimpanan tahu tempe 

yang berpotensi sebagai tempat 

bersarangnya kecoa karena kondisi 

ruangan lembab dan gelap. Selain itu juga 

hampir semua industri pengolahan tersebut 

terdapat genangan-genangan air sisa 

pengolahan yang berpotensi sebagai 

tempat perindukan nyamuk. Permasalahan 

lain yang ada ditempat industri tersebut 

adalah 50% dari seluruh jumlah karyawan 

memiliki pengetahuan yang kurang 

mengenai vektor penyakit atau hewan 

pengganggu yang dapat menyebabkan 

penyakit. Selain itu, aspek higiene sanitasi 

disekitar tempat pengolahan dan barang-

barang yang digunakan untuk pengolahan 

tahu tempe masih rendah karena terlihat 

kurang bersih dan terdapat genangan air 

sisa pengolahan tahu tempe. 

 

Kecoa sangat dekat kehidupannya dengan 

manusia, menyukai bangunan yang hangat, 

lembab, dan yang banyak terdapat 

makanan. Kecoa merupakan serangga 

yang hidup di dalam rumah, gedung, 

kantor, rumah sakit, hotel, restoran, 

perpustakaan, di tempat sampah, dan 

saluran air kotor. Umumnya kehidupan 

kecoa berkelompok, memiliki kemampuan 

terbang, serta menghindari cahaya. Oleh 

karena itu pada siang hari kecoa 

bersembunyi disela-sela atau tempat yang 

gelap, dan aktif bergerak pada malam hari 

(1). 

 Kecoa merupakan serangga vektor 

yang memidahkan beberapa 

mikroorganisme patogen dalam 

penyebaran penyakit. Kecoa jenis 

Periplaneta americana merupakan salah 

satu serangga yang banyak ditemukan 

disekitar pemukiman masyarakat. Dalam 

tubuh kecoa pernah ditemukan lebih dari 

40 jenis mikroorganisme seperti Pastreulla 

pestis, Shigella dysentriae, 

Microbacterium tuberculosis, Salmonella 

typhosa dan lain-lain. Bahkan dalam tubuh 

kecoa juga pernah ditemukan jenis virus 

seperti virus polio (2). 
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 Pada tinja kecoa juga terdapat zat-zat 

karsinogenik seperti kynurenic, 

xanturenic,dan hydroxyquinaldic acids. Oleh 

sebab itu diperlukan pengendalian terhadap 

populasi kecoa (2). 

 Kecoa merupakan serangga nokturna 

yang banyak mengganggu masyarakat dan 

juga industri makanan (3). Salah satu syarat 

higiene sanitasi makanan adalah sarana 

pengolahan makanan tersebut harus bebas 

dari vektor penyakit. Disinilah aspek penting 

mengenai cara pengendalian vektor 

khususnya kecoa yang menyukai tempat-

tempat penyimpanan makanan.  

Mekanisme penularan penyakit melalui 

kecoa dapat terjadi melalui organisme/ bibit 

penyakit yang terdapat pada sisa makanan 

atau sampah, dimana organisme atau bibit 

penyakit tersebut terbawa oleh kaki-kaki atau 

bagian tubuh kecoa, kemudian secara 

langsung kecoa mengkontaminasi 

lingkungan sekitar yang dihinggapi kecoa. 

Oleh karena itu dilakukan pengendalian 

kecoa dengan berbagai cara, salah satunya 

yang sudah dikenal masyarakat yaitu dengan 

menggunakan insektisida seperti yang sudah 

beredar dipasaran, tetapi memberikan 

dampak negatif bagi lingkungan dan manusia 

(1). 

Pengendalian kecoa cukup sulit, karena 

kemampuan berkembang biaknya yang 

sangat cepat. Pengendalian kecoak dapat 

dilakukan dengan berbagai cara antara lain 

upaya sanitasi, biologis, mekanis, atau 

kimiawi. Pada umumnya cara kimiawi lebih 

banyak dilakukan oleh masyarakat seperti 

penyemprotan atau pengasapan dengan 

bahan-bahan kimia karena dianggap lebih 

praktis, meskipun insektisida kimia 

berbahaya bagi kesehatan sehingga 

diperlukan upaya pengendalian lain yang 

lebih aman terhadap lingkungan. Salah satu 

cara yang telah dilakukan adalah 

menggunakan penyemprotan dengan 

menggunakan insektisida nabati (alami) 

dengan menggunakan ekstrak tumbuhan 

yang dikenal sebagai Biopestisida.  

Salah satu upaya pengendalian vektor 

yaitu dengan memanfaatkan tumbuhan yang 

mengandung zat yang tidak disukai (zat 

repelan) oleh serangga seperti atsiri sebagai 

biopestisida. Tumbuhan yang dapat 

digunakan sebagai bahan insektisida alami 

ini adalah kunyit, jahe, lengkuas dan serai. 

Tanaman-tanaman ini mengandung 

komponen minyak atsiri dengan komposisi 

bahan aktif seperti kunyit mengandung 

kurkumin, jahe mengandung geraniol, 

lengkuas mengandung galangol, dan serai 

mengandung sitronela. Bahan aktif tersebut 

dikenal mempunyai kemampuan membunuh 

hama, penolak serangga, dan memiliki sifat 

racun dehidrasi (desiccant). Racun tersebut 

merupakan racun kontak yang akan dapat 

mengakibatkan kematian pada serangga 

karena kehilangan cairan secara terus 

menerus (4, 5). Dalam kegiatan PKM ini, 

keempat jenis tanaman akan dikombinasikan 

sehingga diharapkan daya kerja insektisida 

lebih optimal. Kombinasi bahan tanaman ini 

dinamakan Biospray KJLS (Kunyit, Jahe, 

Lengkuas, dan Serai). Tidak seperti upaya 

pengendalian vektor secara kimiawi yang 

dapat bersifat persisten di lingkungan, upaya 

pengendalian vektor dengan memanfaatkan 

tumbuhan bersifat lebih ramah lingkungan, 

mudah terurai dan relatif lebih aman sehingga 

tidak akan memberi efek negatif terhadap 

lingkungan (2). Bahan-bahan ini murah dan 

mudah sekali didapatkan karena umum 

digunakan sebagai bumbu dapur sehari-hari. 

Kandungan  bahan-bahan aktif dan minyak 

atsiri didalamnya dapat menolak dan 

memberikan efek racun terhadap serangga.  

Berdasarkan penelitian Rasdiana, et al 

(2014) menyebutkan bahwa ekstrak kunyit 

memiliki pengaruh terhadap kematian larva 

nyamuk Anopheles sp (6). Penelitian 

Reidinda, et al (2014), juga membuktikan 

minyak atsiri jahe memiliki aktivitas repelan 

yang lebih tinggi terhadap nyamuk Aedes 

aegypti (7). Selain itu laporan penelitian 

Riyanto (2009) menyebutkan bahwa 

biopestisida dari ekstrak lengkuas tidak 

bersifat sebagai repelen tapi bersifat letal, 

mematikan dan mencegah terhadap hama 

tanaman (8). Hasil penelitan Henny, et all 

(2011) juga membuktikan bahwaekstrak 

batang serai 80g/ml menyebabkan mortalitas 
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sebesar 95% dari keseluruhan larva uji larva 

C. binotalis pada kubis (9).  

Berdasarkan analisa situasi tersebut, 

maka permasalahan utama mitra adalah 

memerlukan upaya untuk pengendalian 

vektor yaitu usaha yang dilakukan untuk 

mengurangi atau menurunkan populasi 

vektor dengan maksud mencegah atau 

memberantas penyakit yang ditularkan yang 

diakibatkan oleh vektor terutama kecoa. 

Selain itu diperlukan peningkatan aspek 

pengetahuan dan sikap, karena faktor ini 

merupakan predisposisi terjadinya perilaku 

higiene dan sanitasi individu. Kedua 

permasalahan ini memerlukan pemecahan 

masalah melalui “Model Gerakan 

Pemberantasan Vektor melalui Biospray 

KJLS pada Industri Pengolahan Tahu dan 

Tempe di Kota Banjarbaru” yang didalamnya 

terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a) Promosi kesehatan mengenai higiene 

sanitasi lingkungan dengan tujuan 

meningkatkan perilaku (pengetahuan dan 

sikap) pekerja, sehingga dapat memperbaiki 

kualitas fisik lingkungan disekitar tempat 

pengolahan tahu tempe, b) Pemberdayaan 

masyarakat, dimana kegiatannya adalah 

transfer skill (keterampilan) pembuatan 

Biospray KJLS. 

Mitra PKM ini antara lain industri 

pengolahan tahu dan tempe yang ada antara 

lain Pabrik Dinanti dan Pabrik Tahu Sri 

Rezeki yang berlokasi di Kota Banjarbaru. 

Beberapa mitra ini memiliki pemasalahan 

mengenai pengendalian vektorhal ini karena 

buangan air limbah dari pabrik tahu dapat 

digunakan untuk sarang dan perkembang 

biakan nyamuk,kecoa  dan lalat juga 

beberapa hewan parasit.sehingga pengusul 

dan mitra sepakat untuk bersama-sama 

memecahkan persoalan ini melalui kegiatan 

“Model Gerakan Pemberantasan Vektor 

melalui Biospray KJLS pada Industri 

Pengolahan Tahu dan Tempe di Kota 

Banjarbaru”.  

 

METODE  

 

1. Persiapan  

Tahap persiapan terdiri dari:  

a) Mengurus perizinan untuk proses 

kegiatan kepada instansi terkait. 

b) Membuat draft surat perjanjian 

kerjasama antara pengusul dan mitra 

PKM. 

c) Persiapan alat dan bahan untuk 

pembuatan sample Biospray KJLS 

antara lain: 

Alat yang diperlukan antara lain 

alat penumbuk dan wadah/ botol. 

Sedangkan bahan-bahan terdiri dari 

Rimpang kunyit 500 gram, Jahe 500 

gram, Lengkuas 500 gram, Serai 500 

gram, Biolahang/ EM4/ mikroorganisme 

pengurai lain 500 ml, Tetes tebu 250 ml 

atau gula pasir 250 gram, Air 1 liter dan 

bubuk deterjen secukupnya. 

Cara Pembuatan antara lain 

Tumbuk halus kunyit, jahe, lengkuas dan 

serai, Masukkan hasil tumbukan ke 

dalam wadah yang sudah berisi air, 

Tambahkan tetes tebu/ gula pasir dan 

biolahang/ EM4 dan Fermentasi selama 

14-21 hari agar siap digunakan. 

Cara Penggunaan adalah dengan 

perbandingan 1:100, yaitu 5-10 ml 

Biospray KJLS dilarutkan dalam 1 liter 

air dan Biospray siap diaplikasikan 

untuk memberantas hama dan serangga 

yang mengganggu. Intensitas 

penyemprotan dilakukan sesuai 

keperluan. 

 

2. Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegiatan 

meliputi: 

a) Perekrutan kader yang akan berperan 

dalam kegiatan pemberdayaan. Kader 

berasal dari unsur masyarakat yang 

dilatih terlebih dahulu mengenai skill 

yang akan ditransfer dalam hal ini 

pembuatan Biospray KJLS.  

b) Koordinasi dengan para kader yang telah 

direkrut untuk melaksanakan kegiatan 

PKM. 

c) Mengumpulkan para karyawan pabrik 

pengolahan tahu dan tempe yang terbagi 

menjadi beberapa sesi dikarenakan 

lokasi pabrik yang tidak sama untuk 

dilakukan penyuluhan mengenai vektor, 
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dampak dan cara pengendaliannya. 

Indikator perubahan perilaku dilihat dari 

aspek pengetahuan dan sikap karyawan 

yang meningkat dari pretest ke postest. 

Untuk mendukung kegiatan digunakan 

peralatan sebagai berikut yaitu: poster, 

spanduk, LCD, laptop, pengeras suara, 

kamera digital, isolasi dan lem untuk 

menempel. 

d) Praktik dan demonstasi pembuatan 

Biospray KJLS oleh pemateri/ trainer 

yang dibantu para kader yang telah 

dilatih sebelumnya. Disinilah terjadi 

transfer pengetahuan dan skill kepada 

para peserta penyuluhan. 

e) Mitra yang berpartisipasi menyediakan 

tempat dan waktu penyuluhan. Seluruh 

karyawan pabrik pengolahan tahu dan 

tempe mitra adalah sasaran kegiatan 

PKM ini.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pembuatan sampel Biospray KJLS 

Sampel Biospray KJLS dibuat terlebih 

dahulu 2 minggu sebelum dilakukan 

penyuluhan kepada  kader dan peserta 

penyuluhan. Sampel KJLS dibuat dengan 

perbandingan 1:100, yaitu 5-10 ml Biospray 

KJLS dilarutkan dalam 1 liter air dan 

Biospray siap diaplikasikan untuk 

memberantas hama dan serangga yang 

mengganggu. Intensitas penyemprotan 

dilakukan sesuai keperluan. 

B. Pembentukan dan Perekrutan Kader  

Perekrutan kader yang akan berperan 

dalam kegiatan pemberdayaan. Kader berasal 

dari unsur masyarakat yang dilatih terlebih 

dahulu mengenai skill yang akan ditransfer 

dalam hal ini pembuatan Biospray KJLS. 

Kemudian melakukan koordinasi dengan 

para kader yang telah direkrut untuk 

melaksanakan kegiatan PKM. 

C. Penyuluhan dan Praktik dan 

demonstasi pembuatan Biospray 

KJLS 

Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan 

pendidikan kesehatan, yang dilakukan 

dengan menyebarkan pesan, menanamkan 

keyakinan, sehingga masyarakat tidak saja 

sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan 

bisa melakukan suatu anjuran yang ada 

hubungannya dengan kesehatan dengan 

tujuan tercapainya perubahan perilaku 

individu, keluarga dan masyarakat dalam 

membina dan memelihara perilaku sehat dan 

lingkungan sehat, serta berperan aktif dalam 

upaya mewujudkan derajat kesehatan yang 

optimal (10). 

Hasil yang diinginkan dari kegiatan 

penyuluhan ini adalah terjadinya peningkatan 

pengetahuan pekerja pabrik tahu sebagai 

responden mengenai faktor lingkungan, 

vektor penyakit Demam Berdarah Dengue 

serta pengenalan cara pembuatan biospray 

KJLS sebagai salah satu upaya pengendalian 

vektor yang dapat dilakukan. Peningkatan 

pengetahuan dapat dilihat dari hasil pre-test 

dan post-test yang telah dilakukan saat 

penyuluhan. Adapun gambaran dari 

pengetahuan dan sikap sebelum dan sesudah 

dilakukannya penyuluhan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Frekuensi Rerata dan Standar 

Deviasi Pengetahuan Responden 

di Pabrik Tahu Sebelum dan 

Sesudah Penyuluhan 
 N Minimum Maksimum Mean Standar 

Deviasi 

Sebelum 15 1 5 6,5 2,5 

Sesudah 15 10 10 7,8 1,3 

 

Terlihat pada tabel 1 bahwa nilai 

minimum mengalami kenaikan 9 poin. Selain 

itu, nilai mean mengalami kenaikan 1,3 poin. 

Pada nilai pre-test terdapat simpangan baku 

yang lebih lebar  yang menunjukkan bahwa 

pengetahuan responden mengenai Gerakan 

Pemberantasan Vektor melalui Biospray 

KJLS pada Industri Pengolahan Tahu dan 

Tempe di Kota Banjarbaru masih sangat 

beragam sedangkan pada nilai post test 

menunjukkan pengetahuan tersebut sudah 

mulai sama. 

1. Distribusi dan frekuensi pengetahuan 

pekerja Pabrik 
Berdasarkan hasil penelitian, maka 

diperoleh distribusi dan frekuensi responden 

menurut pengetahuan perkerja pabrik tahu di 

sajikan pada tabel 2 berikut ini: 
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Tabel 2. Frekuensi PengetahuanResponden 

di Pabrik Tahu Sebelum 

Penyuluhan 

Kategori Pre Frekuensi Persentase 

(%) 

Rendah 9 60 

Tinggi 6 40 

Total 15 100 

 

Berdasarkan tabel 2, pengetahuan 

sebelum penyuluhan diketahui bahwa 

sebanyak 9 orang (60%) berpengetahuan 

rendah, 6 orang (40 %) berpengetahuan 

tinggi ,dari 15 orang (100%) responden dari 

pabrik tahu. Dari hasil kuisioner pretest 

diketahui bahwa kebanyakan dari pekerja 

masih kurang tahu mengenai meteri 

penyuluhan antara lain faktor lingkungan, 

vector penyakit Demam Berdarah Dengue 

serta pengenalan cara pembuatan biospray 

KJLS sebagai salah satu upaya pengendalian 

vektor. Sementara itu dari hasil kuisioner 

diketahui bahwa pertanyaan yang paling 

banyak dijawab dengan benar oleh responden 

yaitu pertanyaan pada nomor 6 (86,7%) yang 

memuat tentang salah satu upaya 

pengendalian vektor. Sedangkan untuk 

pertanyaan yang paling banyak dijawab salah 

yaitu pertanyaan pada nomor 10 (66,7%) 

yang berisi petanyaan terkait biospray KJLS. 

 

Tabel 3. Frekuensi Pengetahuan Responden 

di Pabrik Tahu Sesudah Penyuluhan 

 

Berdasarkan tabel 3, pengetahuan 

sesudah penyuluhan diketahui bahwa 

sebanyak 12 orang (80%) berpengetahuan 

tinggi yang berarti sesudah dilakukan 

penyuluhan maka pengetahuan semua 

responden berhasil meningkat. Tetapi ada 

pula sebagian perkerja sebanyak 3 orang 

(20%) yang berpengetahuan rendah. Dari 

hasil kuisioner diketahui bahwa pertanyaan 

yang paling banyak dijawab dengan bena 

ryaitu pertanyaan pada nomor 2 dan 8 (100%) 

yang masing-masing memuat tentang vektor 

dan biospray KJLS. Sedangkan untuk 

pertanyaan yang paling banyak dijawab salah 

yaitu pertanyaan pada nomor 3 (66,7%) yang 

menanyakan salah satu cara penularan 

penyakit. 

2. Distribusi dan frekuensi sikap pekerja 

Pabrik 
Berdasarkan hasil penelitian, maka 

diperoleh distribusi dan frekuensi responden 

menurut sikap pekerja yang berada di Pabrik 

Tahudi sajikan pada tabel dan grafik berikut 

ini: 

 

Tabel 4. Frekuensi Sikap Responden di 

Pabrik Tahu Sebelum 

Penyuluhan 
Kategori 

Sikap Pre 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Kurang 0 0 

Baik 15 100 

Total 15 100 

 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa 

tidak ada responden yang bersikap kurang 

baik sebelum penyuluhan (0%), 15 orang 

(100%) bersikap baik responden dari pabrik 

tahu. Begitu pula diketahui bahwa dari hasil 

kuisioner pretest, pekerja sudah lebih 

dominan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang membahas mengenai bersikap positif 

antara lain tempat-tempat yang lembab 

seperti gudang harus dibersihkan, sampah 

yang dibiarkan dan bertumpuk setiap hari 

menjadi sarang vector penyakit, penerapan 

penggunaan insektisida alami (bio-

insektisida) sebagai salah satu upaya 

pengendalian vektor. 

 

Tabel 5. Frekuensi Sikap Responden di 

Pabrik Tahu Sebelum Penyuluhan 
Kategori 

Sikap POS 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Kurang 1 6,7 

Baik 14 93,3 

Total 15 100 

 

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa 

responden yang bersikap kurang baik 

sebelum penyuluhan sebanyak 1 orang 

(6,7%), 14 orang (93,3%) bersikap baik 

responden dari pabrik tahu. Begitu pula 

diketahui bahwa dari hasil kuisioner pretest, 

Kategori Pos Frekuensi Persentase 

(%) 

Rendah  3 20 

Tinggi  12 80 

Total 15 100 
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pekerja sudah lebih dominan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang membahas 

mengenai bersikap positif antara lain tempat-

tempat yang lembab seperti gudang harus 

dibersihkan, sampah yang dibiarkan dan 

bertumpuk setiap hari menjadi sarang vektor 

penyakit, penerapan penggunaan insektisida 

alami (bio-insektisida), dan keunggulan bio-

insektisida adalah tidak mencemari 

lingkungan sebagai salah satu upaya 

pengendalian vektor. 

3. Perbedaan pengetahuan pekerja 

Pabrik sebelum dan sesudah 

penyuluhan 

Analisis bivariat yang dilakukan adalah 

uji paired simple test untuk mengetahui ada 

atau tidaknya perbedaan pengetahuan 

responden antara sebelum dan sesudah 

penyuluhan. Berdasarkan hasil penelitian, 

maka diperoleh hasil yang dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 6. Pengetahuan Sebelum dan 

Sesudah Penyuluhan dan Pelatihan 

 

Uji yang dilakukan menggunakan 

Wilcoxon Signed Ranks Test hasil penelitia n 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

pengetahuan responden sebelum dan sesudah 

penyuluhan yang dilihat dari hasil nilai (p) 

(0,061>0,05) dimana p>0,05 maka dapat 

diartikan bahwa secara statistik tidak ada 

pengaruh penyuluhan dengan metode 

ceramah dan praktek terhadap peningkatan 

pengetahuan responden sesudah diberikan 

penyuluhan. Penyuluhan dilakukan untuk 

meningkatkan pengetahuan serta melakukan 

pendidikan pada masyarakat, tujuannya 

adalah agar masyarakat lebih mempunyai 

wawasan yang luas terhadap materi yang 

ingin disampaikan. 

Pengetahuan merupakan hasil dari 

tahu, yang terjadi apabila seseorang 

melakukan pengindraan terhadap objek 

tertentu. Penyuluhan kesehatan adalah 

penambahan pengetahuan dan kemampuan 

seseorang melalui teknik praktik belajar atau 

instruksi dengan tujuan mengubah atau 

mempengaruhi perilaku manusia secara 

individu, kelompok maupun masyarakat 

untuk dapat lebih mandiri dalam mencapai 

tujuan hidup sehat. Penyuluhan kesehatan 

juga merupakan suatu proses yang 

mempunyai masukan dan keluaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan yaitu perubahan 

perilaku. Namun ada banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi keberhasilan 

penyuluhan tersebut seperti faktor masukan, 

faktor metode, faktor materi, pendidik atau 

petugas yang melakukannya serta alat bantu 

pendidikan yang dipakai. Agar hasilnya 

optimal, maka faktor tersebut harus bekerja 

secara harmonis. Tujuan penyuluhan 

kesehatan yaitu meningkatkan kesadaran, 

meningkatkan pengetahuan, mempengaruhi 

sikap dan persepsi untuk berperilaku, 

memperagakan keterampilan sederhana, 

memotivasi tindakan serta membangun 

norma. 

Meskipun hasil yang diperoleh tidak 

ada perbedaan antara sebelum dan sesudah 

penyluluhan. Namun, menurut fakta 

lapangan minat dan keseriusan pekerja 

Pabrik Tahu dalam memperhatikan informasi 

yang diberikan juga cukup baik walaupun 

beberapa pekerja terlihat menyepelekan 

dengan materi penyuluhan yang diberikan 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat 

penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang. Dengan meningkatnya 

pengetahuan pekerja di Pabrik Tahu tentang 

faktor lingkungan, vektor penyakit Demam 

Berdarah Dengue dan vektor penyakit lain 

serta pengenalan cara pembuatan biospray 

KJLS sebagai salah satu upaya pengendalian 

vektor diharapkan akan terjadi perubahan 

sikap ke arah yang mendukung kebersihan 

dan kesehatan. 

4. Perbedaan sikap pekerja pabrik 

sebelum dan sesudah penyuluhan 

Analisis bivariat yang dilakukan adalah 

Uji Wilcoxon untuk mengetahui ada atau 

tidak nya perbedaan sikap responden antara 

sebelum dan sesudah penyuluhan. 

Variabel Mean Z P-

Value 

Pengetahuan 

sebelum 

penyuluhan 

6,5  

-1,874 

 

0,061 

Pengetahuan 

sesudah 

penyuluhan 

7,8   
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Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh 

hasil yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 7. Sikap sebelum dan sesudah 

penyuluhan dan pelatihan 

 

Uji yang dilakukan menggunakan 

wilcoxon signed ranks test. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

sikap resonden sebelum dan sesudah 

penyuluhan yang dilihat dari hasil nilai (p) 

(0,571>0,05) dimana nilai p>0,05 maka 

dapat diartikan bahwa secara statistik tidak 

ada pengaruh penyuluhan dengan metode 

ceramah dan praktek terhadap perubahan 

sikap responden sesudah diberikan 

penyuluhan. 

 

PENUTUP 

 

Nilai minimum mengalami kenaikan 9 

poin. Selain itu, nilai mean mengalami 

kenaikan 1,3 poin. Pada nilai pre-test terdapat 

simpangan baku yang lebih lebar yang 

menunjukkan bahwa pengetahuan responden 

mengenai Gerakan Pemberantasan Vektor 

melalui Biospray KJLS pada Industri 

Pengolahan Tahu dan Tempe di Kota 

Banjarbaru masih sangat beragam sedangkan 

pada nilai post test menunjukkan 

pengetahuan tersebut sudah mulai sama. 

secara statistik tidak ada pengaruh 

penyuluhan dengan metode ceramah dan 

praktek terhadap peningkatan pengetahuan 

responden sesudah diberikan penyuluhan. 

bahwa secara statistik  tidak ada pengaruh 

penyuluhan dengan metode ceramah dan 

praktek terhadap perubahan sikap responden 

sesudah diberikan penyuluhan. 

Kepada pabrik tahu agar tidak 

membuang limbah dari produksi tahu dengan 

sembarangan untuk menghindari munculnya 

sarang vektor penyakit, serta dapat 

melaksanakan salah satu upaya pengendalian 

vektor yaitu dengan memanfaatkan 

tumbuhan yang mengandung zat yang tidak 

disukai (zat repelan) oleh serangga seperti 

atsiri sebagai biopestisida. 
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ABSTRAK 

 

Sumber daya manusia kesehatan adalah sumber daya manusia yang bergerak dalam 

bidang kesehatan seperti dokter, perawat, kesehatan masayarakat, bagian administrasi dalam 

pelayanan kesehatan, dan lainnya. Pada RPJMN 2015-2019 terdapat arah kebijakan yaitu 

meningkatkan ketersediaan, pesebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan. Mutu 

sumber daya kesehatan dapat berpengaruh terhadap kesehatan mayarakat Indonesia. Oleh 

karena itu pada penelitian ini akan di bahas tentang sumber daya manusia kesehatan khususnya 

pada Pukesmas Sungai Ulin Banjarbaru. Tujuan pada penelitian ini yaitu untukmenjelaskan 

tentang sumber daya manusia kesehatan di Puseksmas Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru 

Utara Kota Banjarabaru Rancangan penelitian observasional analitik yang menggunakan 

metode cross sectional yaitu mengamati secara langsung karakteristik atau paparan yang diduga 

mengakibatkan terjadinya suatu kasus pada kelompok kontrol untuk menganalisis standar 

SDMK di Puseksmas Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarabaru. Puskesmas 

Sungai Ulin merupakan puskesmas non rawat inap, puskesmas ini belum memenuhi 

keseluruhan standar ketersediaan ruangan menurut Permenkes No 75 tahun 2014,  namun dari 

segi jumlah SDM sudah tercukupi sesuai Permenkes No 75 tahun 2014. SDM Kesehatan di 

Puskesmas Sungai Ulin terdiri dari PNS dan Non PNS, dan untuk sumber penggajian berasal 

dari APBN dan APBD. Jumlah SDM Kesehatan di Puskesmas Sungai Ulin sudah sesuai dengan 

standar Permenkes No 75 tahun 2014, sesuainya jumlah ini diharapkan Puskesmas Sungai Ulin 

dapat memiliki kinerja yang optimal. 

 

Kata-kata kunci: sumber daya manusia, puskesmas, ketersediaan, mutu 

 

Abstract 

 

Human health resources are human resources in the health sector such as doctors, 

nurses, public health, administrative sections in health services, and others. In the RPJMN 

2015-2019 there is a policy direction that increases the availability, distribution, and quality 

of human health resources. The quality of health resources can affect the health of Indonesian 

society. Therefore, in this research will be discussed about health human resources, especially 

on Sungai Ulin Public Health Center North Banjarbaru. The objectives of this research is 

explaining about human health resources at Sungai Ulin Public Health Center North 

Banjarbaru Subdistrict Banjarabaru City. This cross sectional study is observed directly 

characteristic or exposure which allegedly resulted in the occurrence of a case in the control 
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group to analyze the standard of SDMK in Sungai UlinBanjarbaru Utara Subdistrict 

Banjarbaru City. Sungai Ulin Public Health Center is a non hospitalized public health center, 

this public health center has not fulfilled the standard of room availability according to 

Permenkes No 75 Year 2014, but in terms of the number of human resources has been fulfilled 

according to Permenkes No 75 Year 2014. Human Health Resources at consists of civil servants 

and noncivil servants, and for the source of salary comes from the APDN and APBD. The 

number of Human Health Resource at Sungai Ulin Public Health Center is in accordance with 

Permenkes No 75 of 2014 standard, according to this number expected Sungai Ulin Public 

Health Center can have optimal performance. 

 

Keywords: human resources, public health center, availability, quality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Sumber daya manusia merupakan 

bagian dari dalam suatu kemajuan ilmu, 

pembangunan, dan teknologi. Dalam 

mencapai tujuannya tentu suatu organisasi 

memerlukan sumber daya manusia sebagai 

pengelola sistem, agar sistem ini berjalan 

tentu dalam pengelolaanya harus 

memperhatikan beberapa aspek penting 

seperti pelatihan, pengembangan, motivasi 

dan aspek-aspek lainya. Hal ini akan 

menjadikan manajemen sumber daya 

manusia sebagai salah satu indikator 

penting pencapaian tujuan organisasi 

secara efektif dan efisien (1). 

Manajemen sumber daya manusia 

(MSDM), menjadi bagian dari ilmu 

manajemen (management science) yang 

mengacu kepada fungsi manajemen dalam 

pelaksanaan proses-proses perencanaan, 

pengorganisasian, staffing, memimpin dan 

mengendalikan (2). MSDM disebut juga 

pengembangan sumber daya manusia, 

berfungsi melaksanakan perencanaan 

sumber daya manusia, implementasi, dan 

perekrutan (termasuk seleksi), pelatihan 

dan pengembangan karier karyawan, serta 

melakukan inisiatif terhadap 

pengembangan organisasional suatu 

organisasi. Sumber daya manusia 

kesehatan adalah sumber daya manusia 

yang bergerak dalam bidang kesehatan 

seperti dokter, perawat, kesehatan 

masayarakat, bagian administrasi dalam 

pelayanan kesehatan, dan lainnya (3). 

Pada RPJMN 2015-2019 terdapat 

arah kebijakan yaitu meningkatkan 

ketersediaan, pesebaran, dan mutu sumber 

daya manusia kesehatan. Berdasarkan 

Permenkes No. 75 tentang Standar SDMK 

tahun 2014 disebutkan bahwa minimal 

SDMK di puskesmas perkotaan untuk 

yang non rawat inap sejumlah 31 yang 

terbagi menjadi tenaga kesehatan dan non 

kesehatan. Peraturan tersebut menjadi 

standar yang harus diikuti oleh semua 

puskesmas yang ada Indonesia dan 

menjadi bahan evaluasi bagi setiap 

puskesmas. Oleh karena itu dalam mata 

kuliah manajemen pengembangan sumber 

daya kesehatan ini mahasiswa akan 

meneliti SDMK di puskesmas wilayah 

kerja kota Banjarbaru. Berdasarkan data 

departemen kesehatan Indonesia mengenai 

laporan puskesmas dalam bank data, kota 

Banjarbaru memiliki 8 puskesmas yang 

terdiri dari 1 puskesmas perawatan dan 7 

puskesmas non perawatan. 

Salah satu puskesmas non perawatan 

yang menjadi objek dalam penelitian ini 

ialah Pukesmas Sungai Ulin yang berada di 

Jl. PM Noor Komp.Pesona Permata Indah 

Rt.12/2 Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru 

Utara oleh karena itu pada penelitian ini 

akan dibahas tentang sumber daya manusia 

kesehatan khususnya pada Puskesmas 

Sungai Ulin Banjarbaru. 
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METODE 

 

Penelitian ini merupakan penelitian 

observasional analitik, penelitian ini 

menggunakan rancangan penelitian cross 

sectional serta menggunakan teknik rumus 

Franken and Wallen. Jumlah responden pada 

penelitian ini berjumlah 30 orang yang 

merupakan sumber daya manusia yang ada di 

puskesmas Sungai Ulin Banjarbaru. 

Instrumen penelitian dengan melakukan 

Indepth Interview secara mendalam kepada 

pihak puskesmas dan data nama-nama 

SDMK serta status pendidikan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Jenis Puskesmas dan Ruangan yang 

Tersedia 

 

Berdasarkan hasil wawancara 

menjelaskan bahwa Puskesmas Sungai Ulin 

adalah jenis Puskesmas non rawat inap. 

Berdasarkan Permenkes Nomor 75 tahun 

2014 bahwa kemampuan penyelenggaraan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 

Puskesmas dikategorikan menjadi 

Puskesmas non rawat inap dan puskesmas 

rawat inap (4). Berdasarkan hasil wawancara 

Puskesmas Sungai Ulin Kecamatan 

Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru 

Kecamatan Banjarbaru Utara Kota 

Banjrabaru memiliki 15 buah ruangan. 

Berikut adalah ketersediaan ruangan 

berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 

2014. 

 

Tabel 1. Ketersediaan ruangan di 

Puseksmas Sungai Ulin  
Ruangan Menurut Standar 

Permenkes 
Keterangan 

Ruangan administrasi kantor  Ada 

Ruangan Kepala Puskesmas  Ada 

Ruangan rapat  Tidak Ada 

Ruangan pendaftaran dan rekam 

medik  
Tidak Ada 

Ruangan tunggu  Ada 

Ruangan pemeriksaan umum  Ada 

Ruangan tindakan  Ada 

Ruangan KIA, KB dan imunisasi  Ada 

Ruangan kesehatan gigi dan mulut  Ada 

Ruangan ASI  Tidak Ada 

Ruangan promosi kesehatan  Ada 

Ruang farmasi  Ada 

Ruangan persalinan  Tidak Ada 

Ruangan rawat pasca persalinan  Tidak Ada 

Laboratorium  Ada 

Ruangan sterilisasi  Tidak Ada 

Ruangan Penyelenggaraan 

Makanan  
Tidak Ada 

Kamar mandi/WC pasien (laki-laki 

dan perempuan terpisah)  
Ada 

KM/WC untuk persalinan  Tidak Ada 

KM/WC petugas  Ada 

Gudang umum  Ada 

Sumber: Data Puskesmas Sungai Ulin  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

diketahui bahwa Puskesmas Sungai Ulin 

belum memenuhi keseluruhan standar 

ketersediaan ruangan menurut Permenkes. 

Namun berdasarkan hasil temuan, dapat 

diketahui bahwa ada beberapa ruangan 

dengan nama yang berbeda namun 

melakukan fungsi yang sama sepertir uang 

farmasi, di Puskesmas Sungai Ulin ruang 

apotek berfungsi juga sebagai ruang farmasi 

dan melakukan pelayanan. Ruang 

administrasi kantord inamakan ruang Tata 

Usaha (TU). Berdasarkan permenkes 

ruangan KIA, KB, dan Imunisasi dijadikan 

satu namun di Puskesmas Sungai ruangan ini 

terbagi menjadi ruang KIA dan ruang 

Imunisasi. Walaupun adanya perbedaan 

nama ruangan dan pembagian ruangan 

namun hal ini tetap tidak memberikan 

dampak buruk kepada pelayanan di 

Puskesmas Sungai Ulin kepada pasien.  

 

B. Jumlah SDK Keseluruhan dan Per 

Unit 

Berdasarkan hasil wawancara  bahwa 

Sumber Daya Kesehatan di Puskesmas 

Sungai Ulin tenaga PNS dan kontrak, di mana 

jumlah tenaga PNS adalah sebanyak 47 orang 

dan jumlah tenaga kontrak adalah sebanyak 4 

orang. Sehingga jumlah seluruh SDK adalah 

sebanyak 51 orang. Ketersediaan sumber 

daya manusia kesehatan sangat 

mempengaruhi keberhasilan pembangunan 

kesehatan. Sumber daya manusia Puskesmas 

terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga non 

kesehatan. Jenis dan jumlah Tenaga 

Kesehatan dan tenaga non kesehatan 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung berdasarkan analisis beban kerja, 

dengan mempertimbangkan jumlah 

pelayanan yang diselenggarakan, jumlah 

penduduk dan persebarannya, karakteristik 

wilayah kerja, luas wilayah kerja, 

ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan 

tingkat pertama lainnya di wilayahkerja, dan 

pembagian waktu kerja (4).  

Berikut adalah ketersediaan SDK di 

Puskesmas Sungai Ulin dibandingkan 

dengan standar SDK menurut Permenkes 

Nomor 75 Tahun 2014. 

 

Tabel 2. Ketersediaan SDK di Puskesmas 

Sungai Ulin  

Jenis SDK Standar 
Jumlah di 

Puskesmas 

Dokter/Dokter 

layanan primer 
1 5 

Dokter gigi 1 1 

Perawat 5 10 

Bidan 4 12 

Tenaga kesehatan 

masyarakat 
2 2 

Tenaga kesling 1 2 

Ahli teknologi 

laboratorium 

medik 

1 2 

Tenaga gizi 1 3 

Tenaga 

kefarmasian 
1 3 

Tenaga 

administrasi 
3 4 

Pekarya 2 2 

 21 46 

Sumber: data Puskesmas Sungai Ulin  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

diketahui bahwa Puskesmas Sungai Ulin 

telah melebihi standar. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Kepala Puseksmas 

Sungai Ulin, jumlah PNS adalah 47 orang. 

Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas 

Sungai Ulin telah melebihi standar dan 

tenaga kesehatan terdistribusi untuk bekerja 

di lapangan dan bekerja di Puskesmas 

sehingga dalam waktu bersamaan tidak 

semua tenaga kesehatan berada di Puskesmas 

karena melakukan tugas lapangan. 

 

 

 

C. Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS 

Berdasarkan hasil wawancara bahwa 

Sumber Daya Kesehatan di Puskesmas 

Sungai Ulin berupa tenaga PNS dan kontrak, 

di mana jumlah tenaga PNS adalah sebanyak 

47 orang dan jumlah tenaga kontrak adalah 

sebanyak 4 orang. Berdasarkan data 

sekunder, tenaga Non PNS bekerja sebagai 

tenaga keperawatan, asisten apoteker, 

Sarjana Sosial, dan lulusan SLTA.  

 

D. Status Pegawai Non PNS 

Berdasarkan hasil wawancara 

menjelaskan bahwa tenaga non PNS bekerja 

sebagai pegawai kontrak di mana kontrak 

akan diperbarui sekali dalam setahun dan 

akan diperpanjang. Berdasarkan data 

sekunder, tenaga Non PNS bekerja sebagai 

tenaga keperawatan, asisten apoteker, 

Sarjana Sosial, dan lulusan SLTA. 

 

E. Sumber Penggajian 

Berdasarkan hasil wawancara 

penggajihan pegawai Puskesmas didapatkan 

dari APBN Pusat, namun di Puskesmas 

masih terdapat pegawai kontrak. Sumber 

penggajihan untuk pegawai kontrak 

didapatkan dari APBD. Sistem Penggajian 

PNS Berdasarkan PP No 30 Tahun 2015 

adalah suatu peraturan pemerintah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang di buat 

olehpresiden tentang perubahan ke tujuh 

belas atas peraturanpemerintah nomor 7 

tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai 

negeri sipil yang di tujukan kepada para 

pegawai negeri sipil beserta aparaturnya (5). 

 

F. Nominal Gaji 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan Kepala Puskemas Sungai 

Ulin mengenai nominal gaji pegawai di 

Puskesmas Sungai Ulin tergantung dari 

golongan dan lama bekerja serta Pendidikan. 

Jika kompetensi karyawan sesuai (fit) dengan 

jabatan yang diembannya, perusahaan pun 

akan diuntungkan. Sebaliknya, karyawan 

yang tidak berkompeten akan menurunkan 

produktivitas perusahaan. 
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G. Hambatan dan Kendala Dalam 

Penggajian 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan Kepala Puskesmas Sungai 

Ulin mengenai hambatan dan kendala dalam 

penggajian pegawai di Puskesmas Sungai 

Ulin tidak ada hambatan dalam penggajian 

namun untuk pegawai kontrak ada proses 

yang membuat keterlambatan dalam 

penggajian. 

Pelaksanaan pengelolaan penggajian 

PNS, masih sering timbul berbagai 

persoalan-persoalan yang mengakibatkan 

terhambatnya pendistribusian gaji kepada 

PNS.  

 

H. Hambatan dan Kendala Dalam 

Pengembangan SDK di Puskesmas 

Berdasarkan hasil wawancara bahwa 

pihak Puskesmas mengizinkan saja bagi 

siapa yang mau melanjutkan pendidikan yang 

lebih tinggi, namun jika itu memang 

memenuhi syarat dari Dinas Kesehatan. 

Maka dari itu masih tidak ada hambatan 

untuk pengembangan SDK/SDM di 

Puskesmas tersebut.Secara terperinci dapat 

digambarkan perkembangan dan hambatan 

situasi sumber daya kesehatan adalah 

ketenagaan, pembiayaan kesehatan dan 

sarana kesehatan dasar (7). 

 

I. Upaya yang Telah Dilakukan 

Puskesmas dalam Rangka 

Pengembangan SDMK  

Berdasarkan hasil wawancara dapat 

disimpulkan upaya yang dilakukan pihak 

Puskesmas yaitu meningkatkan upaya 

rekrutmen, seleksi, dan penempatan SDMK 

yang memenuhi syarat dan melakukan 

pelatihan-pelatihan kepada karyawan sudah 

sesuai dengan strategi pengembangan 

SDMK. Walaupun, tidak semua strategi 

dilakukan oleh pihak Puskesmas. 

 

J. Kebutuhan yang diperlukan 

Puskesmas dalam pengembangan 

SDMK 
Dari wawancara diketahui kebutuhan 

yang diperlukan Puskesmas dalam 

pengembangan SDMK yaitu dari segi 

pendanaan. Akan tetapi, untuk sekarang ini 

pendanaan bagi karyawan yang ingin 

berkembang tersebut mutlak biaya dari 

karyawan itu sendiri. Terdapat dua tujuan 

utama program pengembangan karyawan. 

Pertama, pengembangan dilakukan untuk 

menutu “gap” antara kecakapan atau 

kemampuan karyawan dengan permintaan 

jabatan. Kedua, program tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

kerja karyawan dalam mencapai sasaran-

sasaran kerja yang ditetapkan. Meskipun 

program orientasi pengembangan ini 

memakan waktu dan dana, semua organisasi 

mempunyaai keharusan 

untukmelaksanakannya dan menyebut biaya-

biaya untuk berbagai program tersebut 

sebagai investasi dalam sumber daya 

manusia. Oleh karena itu, seharusnya 

pihakPuskesmas Sungai Ulin lebih 

memperhatikan lagi untuk anggaran 

pendanaan dalam upaya pengembangan 

SDMK (8). 

 

K. Faktor penyebab permasalahan tidak 

sesuai standar SDMK di Puskesmas 

Dari hasil wawancara diatas diketahui, 

faktor penyebab ketidak sesuai jumlah 

SDMK dengan standar yang ada dikarenkan 

adanya karyawan titipan dari pihak 

berwenang. Akan tetapi, untuk menghindari 

karyawan yang tidak layak untuk bekerja di 

daerah Banjarbaru, pemerintah kota 

menyikapinya denganmengadakan tes untuk 

pegawai pindahan yang ingin memasuki 

wilayah Banjarbaru. Masalah serius tentang 

SDMK adalah jumlah, distribusi, mutu, 

ketidakseimbangan produksi, dan 

penyerapan serta inefisiensi dan inefektivitas 

manajemen SDMK dalam menanggulangi 

masalah kesehatan. Akan tetapi, untuk 

meminimalisir permasalahan tersebut 

pemerintah kota Banjarbaru telah melakukan 

tidakan dengan mengadakan tes untuk 

pegawai pindahan yang ingin memasuki 

wilayah Banjarbaru (9). 
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KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan bahwa Puskesmas Sungai Ulin 

merupakan jenis puskesmas non perawatan. 

Terdapat 15 ruangan meliputi ruangan kepala 

puskesmas, rungan poli dan yang lainnya. 

Pada jumlah standar Puskesmas Sungai Ulin 

sudah memenuhi standar. Selain itu, tidak ada 

hambatan mengenai SDM. Upaya dilakukan 

di Puskesmas Sungai Ulin Kecamatan 

Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ialah 

melalui pelatihan. 

 

SARAN 

 

1. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan mahasiswa sebagai penulis 

kedepannya dapat lebih fokus dan detail 

dalam menjelaskan isi laporan. 

2. Bagi Puskesmas 

Melalui laporan ini diharapkan pihak 

Puskesmas Sungai Ulin Kecamatan 

Banjarbaru Utara Kota Banjarabaru dapat 

menjadikan bahan evaluasi untuk program-

program selanjutnya yang berkaitan dengan 

pengembangan sumber daya manusia 

kesehatan. 

3. Bagi Program Studi Kesehatan 

Masyarakat 

Program Studi Kesehatan Masyarakat 

diharapkan dapat menjadikan isi laporan 

sebagai bahan kajian untuk perkuliahan 

manajemen sumber daya kesehatan 

mengingat dalam laporan berisikan fakta 

lapangan yangada. 
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ABSTRAK 

 

Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan pada tingkat dasar dalam 

organisasi kesehatan dimana tenaga kesehatan bekerja sama untuk mencapai tujuan 

pembangunan kesehatan di Indonesia. Produktivitas tenaga kerja di puskesmas dibutuhkan 

dalam memenuhi aspek pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Selain dapat memberikan 

kepuasan kerja kepada pekerja individu maupun kelompok, peningkatan produktivitas dapat 

mendorong motivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja lebih baik lagi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motivasi dan kepuasan kerja terhadap tingkat 

produktivitas kerja pada tenaga kesehatan di Puskesmas Liang Anggang.  Rancangan penelitian 

ini bersifat observasional analitik dengan desain studi cross sectional. Sampel penelitian 

ditentukan sebanyak 30 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen 

dalam penelitian ini adalah kuesioner. Analisis data menggunakan uji statistik fisher exact 

dengan tingkat kepercayaan  95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara kepuasan kerja dengan produktivitas tenaga kesehatan di Puskesmas Liang Anggang (p-

value = 0,005) dan tidak terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan produktivitas tenaga 

kesehatan di Puskesmas Liang Anggang (p-value = 1,00). 

 

Kata-kata kunci: sumber daya manusia kesehatan, motivasi, kepuasan, produktivitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Potensi sumber daya manusia pada 

hakekatnya merupakan salah satu modal 

dan memegang suatu peran yang paling 

penting dalam mencapai tujuan organisasi.  

Sumber daya manusia merupakan aspek 

yang krusial untuk mencapai tujuan 

organisasi dengan efisien dan efektif. 

Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi 

oleh suatu organisasi yang ingin 

berkembang dan maju adalah 

meningkatkan kinerja dari anggotanya (1). 

Puskesmas merupakan ujung tombak 

pelayanan kesehatan pada tingkat dasar 

dalam organisasi kesehatan dimana tenaga 

kesehatan bekerja sama untuk mencapai 

tujuan pembangunan kesehatan di 

Indonesia. Produktivitas tenaga kerja di 

puskesmas dibutuhkan dalam memenuhi 

aspek pelayanan yang berkualitas bagi 

masyarakat. Selain dapat memberikan 

kepuasan kerja kepada pekerja individu 

maupun kelompok, peningkatan 

produktivitas dapat mendorong motivasi 

karyawan untuk meningkatkan kinerja 

lebih baik lagi (2). 

 

mailto:sherly.theana@gmail.com
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Produktivitas kerja menunjukkan 

bahwa individu sebagai perbandingan dari 

efektivitas keluaran (kerja maksimal yang 

dicapai) dengan efisiensi dari salah satu 

masukan (tenaga kerja) yang mencakup 

kuantitas dan kualitas dalam waktu tertentu. 

Sehingga produktivitas dapat dikatakan 

sebagai rasio antara output dan input (3). 

Faktor kepuasan kerja individu 

berpengaruh positif pada kinerja pegawai, 

artinya kepuasan kerja pegawai memberikan 

kekuatan atas kinerja. Kepuasan kerja adalah 

suatu sikap umum seseorang terhadap 

pekerjaannya (4). Motivasi adalah suatu 

sikap atau dorongan yang berasal dari dalam 

diri seseorang untuk melakukan suatu 

aktivitas tertentu. Motivasi kerja berfungsi 

sebagai kekuatan pendorong yang dapat 

mewujudkan suatu perilaku guna mencapai 

tujuan dan kepuasan dirinya (5). Puskesmas 

sebagai salah satu instansi milik pemerintah 

juga dapat mengalami peningkatan ataupun 

penurunan kinerja pegawai. Banyaknya 

program puskesmas yang harus dilaksanakan 

menuntut seluruh pegawai puskesmas 

memiliki kinerja yang tinggi.  Idealnya, 

kinerja pegawai dikatakan baik jika baik 

secara kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang 

terselesaikan sesuai target, baik secara 

kualitas, yaitu mutu penyelesaian pekerjaan 

baik dan baik secara ketepatan waktu yaitu 

sesuai dengan waktu yang direncanakan (6). 

Berdasarkan penelitian Srinandi tahun 

2015 tentang peran mediasi kepuasan kerja  

pada hubungan motivasi kerja dengan  

intention to quit menyatakan kepuasan kerja 

adalah salah satu variabel yang 

mempengaruhi prestasi kerja atau 

produktivitas kerja pegawai (7). Hasil yang 

didapat pada penelitian ini yaitu terdapat 

hubungan antara kepuasan kerja dan 

produktivitas kerja pada tenaga kesehatan di 

Puskesmas Liang Anggang dengan  nilai 

signifikan sebesar  0,005 dan tidak terdapat 

hubungan antara motivasi kerja dan 

produktivitas kerja pada tenaga kesehatan di 

Puskesmas Liang Anggang dengan nilai 

signifikan sebesar. Belum adanya penelitian 

dengan variabel serupa membuat peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

hubungan antara motivasi dan kepuasan kerja 

terhadap tingkat produktivitas kerja pada 

tenaga kesehatan di Puskesmas Liang 

Anggang. 

 

METODE 

 

Rancangan penelitian ini bersifat 

observasional analitik dengan desain studi 

cross sectional yaitu pengamatan variabel 

terikat dan variabel bebas pada waktu 

(periode) yang bersamaan. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh staff di 

Puskesmas Liang Anggang Kota Banjarbaru. 

Penentuan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling dengan besar sampel 

minimal sebanyak 30 orang. Instrumen 

dalam penelitian ini adalah kuesioner yang 

terdiri atas 3 bagian, yaitu kuesioner 

motivasi, kepuasan kerja dan produktivitas 

kerja. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Univariat 

Analisis ini bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran data distribusi 

frekuensi masing-masing variabel, yaitu 

dependen (produktivitas kerja staff 

puskesmas) dan independen (motivasi dan 

kepuasan kerja). Adapun hasil univariat 

dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Produktivitas 

 

Produktivitas Frekuensi Persentase 

(%) 

Kurang Baik 9 30 

Baik 21 70 

Total 30 100 

Sumber: Data primer tahun 2018 

 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan 

bahwa sebagian besar produktivitas pegawai 

di Puskesmas Liang Anggang masuk dalam 

kategori baik yaitu sebanyak 21 orang (70%) 

responden.  
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Tabel 2.  Distribusi Frekuensi Motivasi 

 

Motivasi Frekuensi Persentase 

(%) 

Kurang Baik 1 3,3 

Baik 29 96,7 

Total 30 100 

Sumber: Data primer tahun 2018 

 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan 

bahwa sebagian besar motivasi pegawai di 

Puskesmas Liang Anggang masuk dalam 

kategori baik yaitu sebanyak 29 orang 

(96,7%) responden. 

 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Kepuasan 

Kepuasan Frekuensi Persentase 

(%) 

Kurang Puas 4 13,3 

Puas 26 86,7 

Total 30 100 

Sumber: Data primer tahun 2018 

 

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan 

bahwa sebagian besar kepuasan pegawai di 

Puskesmas Liang Anggang masuk dalam 

kategori puas yaitu sebanyak 26 orang 

(86,7%) responden. 

 

C. Analisis Bivariat 

 

1. Hubungan Kepuasan Kerja Dengan 

Produktivitas Kerja Karyawan 

Puskesmas Liang Anggang 

 

Tabel 4. Hubungan Kepuasan Kerja dengan 

Produktivitas Kerja Karyawan 

Puskesmas Liang Anggang 

 

Kepuasan 

Produktivitas 
Total 

p-value Kurang Baik 

N % N % N % 

Kurang 4 100 0 0 4 100 
0,005 

Puas 5 19,2 21 80,8 26 100 
 

Sumber: Data primer tahun 2018 

 

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden yang 

merupakan pegawai di Puskesmas Liang 

Anggang memiliki kepuasan kerja dan 

produktivitas baik. Dari 26 responden yang 

memiliki kepuasan kerja terdapat 5 

responden (19,2%) yang memiliki 

produktivitas kerja kurang baik dan 21 

responden (80,8%) memiliki produktivitas 

kerja yang baik. Hasil analisis menggunakan 

uji statistik fisher exact yang ditunjukkan 

dengan p-value 0,005 (<0,05), artinya ada 

hubungan antara kepuasan kerja dengan 

produktivitas tenaga kesehatan di Puskesmas 

Liang Anggang.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya, kepuasan kerja, 

lingkungan kerja, dan pemberian insentif 

secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Prestasi Kerja karyawan 

pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor wilayah 

V Manado. Penelitian yang dilakukan oleh 

Srinandi (2015) menyatakan kepuasan kerja 

adalah salah satu variabel yang 

mempengaruhi prestasi kerja atau 

produktivitas kerja pegawai. Pegawai yang 

memperoleh kepuasan kerja akan 

mempunyai tingkat kehadiran yang tinggi, 

kurang aktif dalam serikat kerja dan 

menunjukkan prestasi yang baik (8). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja, antara lain hubungan antar 

pegawai, faktor individu, faktor luar, faktor 

suasana kerja, faktor lingkungan kerja, dan 

faktor kompensasi. Faktor kondisi 

lingkungan kerja meliputi jenis pekerjaan, 

waktu kerja dan sistem kerja, keadaan alat 

perlengkapan dan mesin-mesin. Faktor 

lingkungan kerja mempengaruhi kondisi 

psikis pegawai. Jenis pekerjaan yang tidak 

sesuai dengan individu, waktu kerja dibatasi 

oleh banyaknya pekerjaan yang harus 

diselesaikan, peralatan kerja yang kurang 

mendukung akan mempengaruhi beban kerja 

pegawai (9). 
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2. Hubungan Motivasi Kerja Dengan 

Produktivitas Kerja Karyawan 

Puskesmas Liang Anggang 

 

Tabel 5. Hubungan Motivasi Kerja dengan 

Produktivitas Kerja Karyawan 

Puskesmas Liang Anggang 

 

Motivasi 

Produktivitas 
Total p-

value Kurang Baik 

N % N % N % 

Kurang 0 0 1 100 1 100 
1,00 

Baik 9 31 20 69 29 100 

Sumber: Data primer tahun 2018 

 

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden yang 

merupakan pegawai di Puskesmas Liang 

Anggang memiliki motivasi kerja dan 

produktivitas baik. Dari 29 responden yang 

memiliki motivasi kerja terdapat 9 responden 

(31%) yang memiliki produktivitas kerja 

kurang baik dan 20 responden (69%) 

memiliki produktivitas kerja yang baik. Hasil 

analisis menggunakan uji statistik fisher 

exact yang ditunjukkan dengan p-value 1,00 

(>0,05), artinya tidak ada hubungan antara 

motivasi kerja dengan produktivitas tenaga 

kesehatan di Puskesmas Liang Anggang. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian oleh Veronica dkk (2018) yang 

menunjukkan bahwa rasa puas dengan 

insentif yang diberikan tidak mempengaruhi 

motivasi kerja yang tinggi dalam bekerja 

(10). Selain itu, penelitian oleh Dewi Indah 

(2017) juga menunjukkan bahwa motivasi 

mempunyai pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap produktivitas kerja (11). 

Penelitian sebelumnya oleh Sukarno (2017) 

bahwa motivasi kerja yang terbentuk dari 

aspek-aspek motivasi yaitu adanya 

kedisplinan dari karyawan, imajinasi yang 

tinggi dan daya kombinasi, kepercayan diri, 

daya tahan terhadap tekanan, tanggung 

jawab. Selain itu motivasi kerja mempunyai 

dinamika seperti motivasi rendah, kepuasan 

tinggi, menunjukkan nilai negatif untuk 

organisasi dan nilai positif untuk pegawai. 

Dan sebaliknya motivasi rendah, kepuasan 

rendah, menunjukkan nilai negatif untuk 

organisasi dan pegawai. Motivasi yang tinggi 

akan mendorong seseorang untuk mencapai 

tujuannya namun apabila motivasi yang 

dimiliki rendah maka orang tersebut kurang 

mampu untuk mencapai tujuannya (12).  

 

KESIMPULAN 

 

1. Tidak terdapat hubungan antara motivasi 

kerja dan produktivitas kerja pada tenaga 

kesehatan di Puskesmas Liang Anggang 

dengan nilai sig = 1. 

2. Terdapat hubungan antara kepuasan 

kerja dan produktivitas kerja pada tenaga 

kesehatan di Puskesmas Liang Anggang 

dengan nilai sig = 0,005. 
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Abstrak 

 

Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) merupakan salah satu kunci elemen yang 

sangat penting dalam meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas sebagai 

pelaksana pelayanan kesehatan yang seharusnya ditempatkan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi SDMK serta latar belakang pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Permasalahan 

yang terjadi dalam penempatan SDMK di puskesmas dengan beban kerja yang tinggi dan 

semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu baik 

adalah terbatasnya SDMK karena tidak terdistribusikan secara merata dan penempatan SDMK 

yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Tujuan penelitian ini adalah evaluasi standar sumber 

daya manusia kesehatan di puskesmas Liang Anggang kota Banjarbaru. Penelitian  ini  

menggunakan  rancangan  penelitian  deskriptif  kualitatif yang  bertujuan  untuk  menganalisis  

keadaan  sumber  daya  kesehatan, dengan mengacu pada PMK Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Puskesmas Liang 

Anggang. Hasil penelitian menunjukan puskesmas Liang Anggang masih belum memenuhi 

standar. Jenis SDMK yang tidak sesuai dengan jumlah ideal berdasarkan PMK yaitu kurangnya 

tenaga kesehatan masyarakat 1 orang. 

 

Kata-kata kunci: Evaluasi, sumber daya manusia, kesehatan. 

 

Abstract 

 

Health Human Resources (HHR) is one of the key element in improving public health 

service. Especially in Health Center  as health service implementer which should placed 

suitable with their main task and HHR function as well as educational background and skills 

owned. The problem occur in HHR placing in Health Center with high work burden and rise of 

society need to health service who had good quality is the limited HHR because not distributed 

evenly and the placement of HHR which not suitable with their competence. The purpose of this 

research is to evaluate the standart of Health Human Resources in Liang Anggang, Health 

Center Banjarbaru Region. This research used descriptive qualitative plan as purpose to 

analyze health resources condition, by means of PMK Number 75 year of 2014 about Health 

Center. Informan in this research is the Head of Liang Anggang Health Center. The result of 

this research show that Liang Anggang Health Center still below the standart. HHR which 

doesn’t suit with the ideal number based on PMK is the lack of one public health.  

 

Keywords: Evaluation, health human resources. 
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PENDAHULUAN 

 

Fokus utama manajemen Sumber Daya 

Manusia (SDM) adalah memberikan 

kontribusi pada suksesnya organisasi. SDM 

dalam sektor kesehatan merupakan aspek 

penting karena merupakan input dalam 

pelaksanaan program pelayanan kesehatan 

sebagai bagian dari upaya meningkatkan 

status kesehatan masyarakat. Peranan SDM 

sebagai input juga sangat menentukan derajat 

kesehatan suatu bangsa, yang dapat dilihat 

dari indikator-indikator kesehatan. SDM 

yang tidak dikelola dengan baik juga akan 

menjadi ancaman terbesar bagi pelaksanaan 

kebijakan, strategi, program dan prosedur 

apabila tidak dikelola dengan seksama (1). 

Sumber daya manusia kesehatan 

berhubungan erat dengan masing-masing 

fungsi suatu organisasi kesehatan dan juga 

berinteraksi diantara fungsi-fungsi tersebut. 

Sumber daya manusia tersebut juga dapat 

menjadi ancaman bagi pelaksana kebijakan, 

strategi, program, dan prosedur suatu 

kegiatan apabila tidak dikelola dengan baik 

dan tepat (2). 

Pengadaan SDM Kesehatan adalah 

upaya yang meliputi pendidikan tenaga 

kesehatan dan pelatihan SDM Kesehatan 

untuk memenuhi kebutuhan pembangunan 

kesehatan. Ketersediaan sumber daya 

manusia kesehatan sangat mempengaruhi 

keberhasilan pembangunan kesehatan. 

Pengadaan sumber daya manusia kesehatan 

bertujuan untuk menetapkan jumlah dan jenis 

tenaga yang sesuai dengan kebutuhan. 

Apabila kebutuhan sumber daya manusia 

tidak direncanakan dengan baik maka akan 

terjadi kekurangan tenaga yang 

mempengaruhi pelayanan serta kenyamanan 

pasien dan mengakibatkan beban kerja 

meningkat (3,4). 

Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan No 75 Pasal 16 ayat (2) Tahun 

2014 Pendirian Puskesmas harus memenuhi 

persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, 

peralatan kesehatan, ketenagaan, 

kefarmasian dan laboratorium. Jenis tenaga 

kesehatan di puskesmas kawasan perkotaan 

sebagaimana dimaksud pada Peraturan 

Menteri Kesehatan No 75 ayat (2) Tahun 

2014 tentang puskesmas terdiri dari : Dokter 

atau Dokter Layanan Primer: 1 Orang, 

Dokter Gigi: 1 Orang, Perawat: 5 Orang, 

Bidan: 4 Orang, Tenaga Kesehatan 

Masyarakat: 2 Orang, Tenaga Kesehatan 

Lingkungan: 1 Orang, Ahli Teknologi 

Laboratorium Medik: 1 Orang, Tenaga Gizi: 

1 Orang, Tenaga Kefarmasian: 1 Orang, 

Tenaga Administrasi: 3 Orang dan Pekarya: 

2 Orang. 

Puskesmas Liang Anggang dalam 

Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan 

harus dilaksanakan untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga kesehatan yang merata 

bagi seluruh masyarakat SDM atau tenaga 

kesehatan di Puskesmas berperan sebagai 

pelaksana pelayanan kesehatan. Dalam peran 

tersebut diharapkan agar tugas pokok dan 

fungsi (tupoksi) tenaga kesehatan sesuai 

dengan pendidikan dan keterampilan yang 

mereka miliki.peran tersebut diharapkan agar 

tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tenaga 

kesehatan sesuai dengan pendidikan dan 

keterampilan yang mereka miliki. Selain itu 

peran sebagai pelaksana pelayanan kesehatan 

di Puskesmas, tenaga kesehatan merupakan 

sumber daya strategis. Sebagai sumber daya 

strategis, tenaga kesehatan mampu secara 

optimal menggunakan sumber daya fisik, 

finansial dan manusia dalam tim kerja (6). 

 

METODE 

 

Penelitian  ini  menggunakan  

rancangan  penelitian  deskriptif  kualitatif 

yang  bertujuan  untuk  menganalisis  keadaan  

sumber  daya  kesehatan, dengan mengacu 

pada PMK Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja 

Puskesmas Liang Anggang Banjarbaru. 

Desain  penelitian  yang  digunakan  adalah  

dengan  pendekatan cross  sectional. 
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HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisa Jumlah Dan Jenis Sumber 

Daya Manusia Kesehatan (SDMK) 

Berdasarkan PMK No 75 Tahun 2014 

 

Tabel 1. Jenis dan Jumlah SDMK Puskesmas 

Liang Anggang 

 Jenis 

SDMK 

Jumla

h 

Nyata 

Jumlah 

Ideal 

berdasarka

n PMK 

Keteranga

n 

Dokter atau 

dokter 

layanan 

primer 

4 1 Mencukupi 

Dokter gigi 1 1 Mencukupi 

Perawat 12 5 Mencukupi 

Bidan 13 4 Mencukupi 

Tenaga 

Kesehatan 

Masyarakat 

1 2 Tidak 

mencukupi 

Tenaga 

Kesehatan 

Lingkunga

n 

2 1 Mencukupi 

Ahli 

teknologi 

laboratoriu

m medik 

1 1 Mencukupi 

Tenaga gizi 1 1 Mencukupi 

Tenaga 

kefarmasia

n 

2 1 Mencukupi 

Tenaga 

Administra

si 

6 3 Mencukupi 

Pekarya 4 2 Mencukupi 

Jumlah 47 22  

Sumber: Profil Puskesmas Liang Anggang 2018 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan jenis 

pegawai di Puskesmas liang anggang yang 

paling banyak serta melebihi standar PMK 

yaitu Bidan sebanyak 13 orang, sedangkan 

jenis pegawai di Puskesmas liang anggang 

yang jumlahnya masih kurang dan belum 

sesuai standar PMK adalah tenaga kesehatan 

masyarakat yaitu sebanyak 1 orang. 

 

B. Analisis Berdasarkan Wawancara 

Mendalam Terhadap Informan 

1. Jenis Puskesmas Liang Anggang 

Puskesmas Liang Anggang merupakan 

puskesmas non rawat inap, untuk sementara 

memang belum ada rawat inap di Puskesmas 

Liang Anggang. Secara umum, Puskesmas 

Liang Anggang harus memberikan pelayanan 

preventif, promotif, kuratif sampai dengan 

rehabilitatif baik melalui upaya kesehatan 

perorangan (UKP) atau upaya kesehatan 

masyarakat (UKM). Hal ini sesuai dengan 

hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas 

Liang Anggang yang menyebutkan “jenisnya 

non rawat inap”.  

2. Ruangan yang Tersedia dan Jumlah SDK 

di Puskesmas 

Puskesmas Liang Anggang memiliki 8 

buah unit yaitu poli MTBS, poli KIA, poli 

kesling, poli umum, poli farmasi, polo gizi, 

poli gigi dan laboratorium. Dengan SDK 

berjumlah 56 orang dengan 53 orang PNS 

dan 3 orang tenaga kontrak. 

3. Hambatan dan Kendala Penggajihan 

Pegawai Non PNS 

Kepala Puskesmas Liang Anggang 

berdasarkan hasil wawancara menyebutkan 

untuk besaran gaji tenaga kontrak tidak 

mendengar keluhan untuk nominalnya akan 

tetapi gaji untuk tenaga kontrak lebih lambat 

diterima saja karena gaji tenaga kontrak 

diberikan pada pertengahan bulan paling 

lambat tanggal 15. Sesuai dengan pernyataan 

“Mereka penggajiannya di pertengahan 

bulan bukan diawal bulan seperti PNS yang 

biasanya tanggal 1, pemberian gaji mereka 

waktu nya berbarengan dengan tunjangan 

kinerja kami, Tapi kadang juga ada yang 

gajinya didahulukan tidak sampai 

pertengahan bulan paling tanggal 5”. 

4. Hambatan dan Kendala dalam 

Pengembangan SDK di Puskesmas 

Puskesmas Liang Anggang tidak 

memiliki kendala besar untuk melakukan 

pelayanan kesehatan. Dan untuk SDK sendiri 

dinilai Kepala Puskesmas Liang Anggang 

masih mengikuti aturan yang diberlakukan 

sehingga tidak ada pelanggaran yang 

dilakukan SDK di Puskesmas Liang 

Anggang. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara yang dikatakan Kepala 

Puskesmas “Yah karena ibu juga baru disini 

baru 6 bulan jadi kepala Puskesmas, jadi 

selama ini masih belum ada hambatan yang 

sulit dihadapi. Hambatannya masih bisa 

diatasi. Yang penting kebijaksanaannya, 
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tidak semuanya harus dipuaskan, harus 

sesuai kebutuhan dan peraturan. Kalau 

peraturannya demikian yah harus ditaati, itu 

lebih aman. Selama masih mengikuti 

peraturan tidak ada yang protes”. 

5. Sumber Penggajian Pegawai Non PNS 

Sumber dari gaji non PNS di 

Puskesmas Liang Anggang tidak sesuai 

dengan UU no.5 tahun 2014, karena gajih 

yang didapat untuk pegawai non PNS didapat 

dari Pemko Daereah bukan  dibebankan oleh 

anggaran pendapatan dan belanja daerah 

instalansi terkait. Berdasarkan hasil 

wawancara didapatkan bahwa “Mereka 

penggajiannya di pertengahan bulan bukan 

diawal bulan seperti PNS yang biasanya 

tanggal 1, pemberian gaji mereka waktu nya 

berbarengan dengan tunjangan kinerja kami, 

Tapi kadang juga ada yang gajinya 

didahulukan tidak sampai pertengahan bulan 

paling tanggal 5” dari keterengan diatas 

dapat disimpulkan bahwa semua gajih yang 

turun untuk pegawai non PNS bergantung 

pada Pemerintah Kota setempat. 

6. Nominal Gaji Pegawai Non PNS 

Penggajian pegawai Non PNS 

ditetapkan berdasarkan Rancangan Undang 

Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). 

RUU yang dijelaskan tidak disebutkan 

nominal Gaji yang akan diberikan kepada 

pegawai, hanya disebutkan akan diatur 

sistem Gaji berbasis kinerja. Jadi, gaji yang 

didapatkan pegawai sesuai dengan beban 

kerja dan tanggung jawab yang dipikul oleh 

pegawai. Pihak puskesmas Liang Anggang 

juga tidak bisa menyebutkan nominal pasti 

dari pegawai non PNS tersebut.  

7. Hambatan dan Kendala dalam 

Penggajian Pegawai Non PNS 

Penetapan Gaji pegawai PNS sudah 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 

Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 

Sipil, Berbeda dengan penetapan gaji 

pegawai Non PNS yaitu tidak adanya 

peraturan yang memuat tentang penetapan 

Gaji pegawai Non PNS.  

 

8. Hambatan dan Kendala dalam 

Pengembangan SDM Kesehatan di 

Puskesmas 

Pengembangan sumber daya manusia 

kesehatan, merupakan kegiatan yang harus 

dilakukan oleh instansi, agar pengetahuan 

(knowledge), kemampuan (ability) dan 

keterampilan (skill) mereka sesuai dengan 

tuntutan pekerjaaan yang mereka lakukan. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada kendala dalam 

pengembangan SDM Kesehatan, cuman 

seharusnya pelatihan itu diadakannya 

serempak dari dinas kesehatan dan dari 

dinkes sendiri pun untuk keberlanjutan dari 

pelatihan kepada tenaga-tenaga kesehatan 

yang lain itu belum tentu diadakan lagi untuk 

waktu yang akan datang. Jadi tidak tentu 

waktunya itu, tergantung anggaran dari dinas 

kesehatan sendiri. Dari hasil wawancara, 

selain pendidikan dan pengetahuan guna 

meningkatkan SDM puskesmas didapatkan  

juga cara pengembangan SDM sebagai 

berikut : “Rekreasi ada sebagai reward. 

Biasanya setahun sekali, disini lumayan kuat 

lah kebersamaannya”. 

9. Upaya yang telah dilakukan puskesmas 

dalam rangka pengembangan SDMK 

Upaya yang telah dilakukan puskesmas 

dalam rangka pengembangan SDMK di 

Puskesmas Liang Anggang yaitu program 

Tenaga Kerja Sementara (sukarela) untuk 

menutupi kekurangan dari pegawai negeri 

sipil yang ada di puskesmas, seperti petugas 

laboratorium,  tenaga gizi dan imunisasi. 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui 

“Magang, TKS, TKS masih bisa diterima 

kalau misalnya tidak banyak kaya bidan 

mungkin tidak. Kaya yang ada disini ini 

banyak yang TKS karena jumlah tenaga yang 

PNS dan Non PNS-nya gak ada misalnya 

dilaboratorium kan cuma satu kemudian 

imunisasi juga. Jadi kalau misalnya ada yang 

mau kerja disini bisa aja. Mereka kadang-

kadang tidak meminta gaji tapi mereka 

meminta rekomendasi soalnya sekarang 

kalau mau kerja dimana-mana itu harus ada 

pengalaman bekerja minimal 6 bulan. 
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Biasanya setelah 6 bulan baru kami kasih 

rekomendasi. Tapi sampai sekarang 

alhamdulillah belum ada yang keluar”. 

10. Kebutuhan pengembangan SDMK 

Kebutuhan pengembangan SDMK di 

Puskesmas Liang Anggang sudah mencukupi 

dari segi fungsional, sedangkan dari segi 

strukturalnya belum mencukupi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala 

puskesmas diperoleh informasi bahwa 

“Kalau yang seksi fungsional sudah cukup, 

tapi yang struktural yah masih kurang yang 

SKM Cuma satu berarti masih kurang, 

katanya sih mau sekolah lagi tapi masih 

belum sih. Di rekam medis juga masih belum 

ada, belum ada yang sarjana”. 

11. Faktor penyebab SDMK Puskesmas 

tidak sesuai standar 

Faktor penyebab SDMK di Puskesmas 

Liang Anggang masih tidak sesuai standar 

salah satunya adalah faktor penempatan, 

dimana hanya ada 1 pegawai dalam bidang 

tertentu jadi sebagian besar pegawai 

mengerjakan beberapa pekerjaan diluar 

bidangnya. Berdasarkan hasil wawancara 

diketahui ““Sebenarnya kalau tenaga seperti 

itu bisa saja. kalau lebih syukur 

alhamdulillah. Kalaupun ada yang kurang 

masih bisa ditutupi oleh tenaga yang lain. 

Kadang-kadang kan dibantu sama 

fungsional juga. disini kan bendahara tulen 

yang lulusan sarjana kan Cuma satu yang 

lulusan akuntansi. Yang tiga orang 

bendahara penerima lain merangkap dari 

fungsional semua ada yang bidan, dan 

asisten apoteker dua orang”. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan PMK no 75 tahun 2014 

SDMK puskesmas Liang Anggang masih 

belum memenuhi standar. Jenis SDMK yang 

tidak sesuai dengan jumlah ideal berdasarkan 

PMK yaitu kurangnya tenaga kesehatan 

masyarakat 1 orang. Puskesmas Liang 

Anggang merupakan puskesmas non rawat 

inap yang mana memiliki 8 buah unit yaitu 

poli MTBS, poli KIA, poli kesling, poli 

umum, poli farmasi, polo gizi, poli gigi dan 

laboratorium. Dengan SDMK berjumlah 56 

orang dengan 53 orang PNS dan 3 orang 

tenaga kontrak. Di Puskesmas Liang 

Anggang diketahui bahwa sumber dari gaji 

non PNS tidak sesuai dengan UU no.5 tahun 

2014, karena gaji yang didapat untuk 

pegawai non PNS didapat dari Pemko 

Daereah bukan dibebankan oleh anggaran 

pendapatan dan belanja daerah instalansi 

terkait. Faktor penyebab SDMK di 

Puskesmas Liang Anggang masih tidak 

sesuai standar salah satunya adalah faktor 

penempatan, dimana hanya ada 1 pegawai 

dalam bidang tertentu jadi sebagian besar 

pegawai mengerjakan beberapa pekerjaan 

diluar bidangnya. 
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ABSTRAK 

 

Motivasi kerja merupakan keinginan yang timbul pada diri karyawan untuk 

melaksanakan tugas dengan baik. Kepuasaan kerja diartikan sebagai sikap maupun perasaan 

karyawan dalam menilai pekerjaan yang mereka lakukan. Motivasi dan kepuasaan kerja 

biasanya dikaitkan dengan produktivitas kerja karyawan. Produktivitas karyawan diukur 

dengan melihat besarnya output yang dihasilkan dari pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi keterkaitan antara motivasi dan kepuasan kerja dengan produktivitas 

kerja pegawai di Puskesmas Cempaka Kota Banjarbaru. Metode deskriptif analitik dengan 

pendekatan cross sectional digunakan pada penelitian ini. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Sampel sebanyak 40 responden. Variabel bebas adalah 

motivasi dan kepuasaan kerja, sedangkan variabel terikatnya yaitu produktivitas kerja. Analisis 

bivariabel menggunakan uji chi square, dengan taraf signifikansi nilai p < 0,05 dan tingkat 

kepercayaan 95%.  Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara motivasi dengan 

produktivitas kerja (nilai p = 0,225). Ada hubungan antara kepuasaan kerja dengan 

produktivitas kerja (nilai p = 0,046). Perlunya pihak Puskesmas melakukan pemberian reward 

seperti pujian pada hasil kerja karyawan dan penambahan insentif, guna meningkatkan motivasi 

dan kepuasaan kerja, yang diharapkan berdampak pada peningkatan produktivas kerja. 

 

Kata-kata kunci: motivasi kerja, kepuasan kerja, produktivitas kerja, Puskesmas Cempaka 

 

ABSTRACT 

 

Work motivation is a desire that arises in employees to carry out their duties properly. 

Job satisfaction is defined as the attitude and feeling of employees in assessing the work they 

do. Motivation and job satisfaction are usually associated with work productivity. Employee 

productivity is measured by looking at the amount of output produced from the work. This study 

aimed to identify the relationship between motivation and job satisfaction with work 

productivity at Cempaka Public Health Center, Banjarbaru City. Analytical descriptive method 

with cross sectional approach was used in this study. Sample selection technique used 

purposive sampling. The number of research sample as many as 40 respondents. Independent 

variable was motivation and job satisfaction, while the dependent variable was work 

productivity. Bivariable analysis used chi square test, with a significance level of p-value <0.05 

and a confidence level of 95%. The results showed that there was no relationship between 

motivation and work productivity (p-value = 0.225). There was a relationship between job 

satisfaction and work productivity (p-value = 0.046). Public Health Center needs to provide 

mailto:anharvinayulia@gmail.com
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rewards such as praise on the work of employees and the addition of incentives, in order to 

increase motivation and satisfaction of work, which is expected to have an impact on increasing 

work productivity. 

 

Keywords: work motivation, job satisfaction, work productivity, Cempaka Public Health Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Motivasi kerja karyawan menjadi 

perhatian utama oleh pihak perusahaan. 

Hal ini dikarenakan, motivasi tersebut 

berkaitan erat dengan hasil kinerja 

karyawan di suatu perusahaan. Adapun 

yang dimaksud dengan motivasi kerja 

adalah keinginan atau dorongan yang ada 

dalam diri suatu individu yang dapat 

memberikan daya dan mengarahkan 

perilaku untuk melakukan aktivitas/ 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 

Sedangkan kepuasaan kerja yaitu cara 

pandang karyawan yang berlandaskan 

pada keadaan emosional terhadap 

pekerjaan yang dilakukan tersebut 

menyenangkan atau tidak. Kepuasan kerja 

adalah evaluasi yang menggambarkan 

seseorang atas perasaan sikapnya, senang 

atau tidak senang, puas, atau tidak puas 

dalam bekerja (1,2).  

Adapun motivasi dan kepuasaan 

kerja biasanya dihubungkan dengan 

produktivitas kerja. Produktivitas kerja 

merupakan ukuran efisien produktif. 

Produktivitas kerja pada umumnya 

diartikan sebagai hubungan antara 

keluaran (barang-barang atau jasa) dengan 

masukan (tenaga kerja, bahan, uang). 

Produktivitas kerja merupakan suatu 

konsep yang menunjukkan adanya kaitan 

antara keluaran (output) dengan masukan 

(input) yang dibutuhkan seorang tenaga 

kerja untuk menghasilkan produk. 

Masukan sering dibatasi dengan tenaga 

kerja, sedangkan keluaran diukur dalam 

satuan fisik, bentuk dan nilai dalam 

menghasilkan produk (3,4). 

Pengukuran produktivitas dilakukan 

dengan melihat jumlah output yang 

dihasilkan oleh setiap karyawan selama 

sebulan. Karyawan dapat dikatakan 

produktif apabila mampu menghasilkan 

jumlah produk yang 

jumlah produk yang lebih banyak 

dibandingkan dengan rekan kerja lainnya. 

Sikap positif terhadap pekerjaan yang 

dilakukan biasanya ditunjukkan oleh 

karyawan yang memiliki produktivitas 

kerja yang tinggi. Bagi karyawan yang 

merasa puas dengan pekerjaannya akan 

lebih dapat berbicara positif terkait dengan 

organisasi tempat kerja, membantu orang 

lain dan jauh melebihi ekpektasi normal 

dari pekerjaan mereka (4). 

Berdasarkan penjabaran di atas, 

maka perlunya dilakukan kajian terhadap 

hubungan antara motivasi dan kepuasan 

kerja dengan produktivitas kerja pada 

karyawan di Puskesmas Cempaka Kota 

Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

METODE 

Studi ini merupakan penelitian 

kuantitatif, berupa studi deskripsi analitik 

dengan menggunakan pendekatan cross 

sectional. Penelitian dilakukan di 

Puskesmas Cempaka Kota Banjarbaru, 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

Responden penelitian adalah 

pegawai yang bekerja di Puskesmas 

Cempaka. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Jumlah 

sampel penelitian sebanyak 40 responden. 

Adapun variabel penelitian adalah 

motivasi dan kepuasan kerja sebagai 

variabel bebas, serta produktivitas kerja 

sebagai variabel terikat. Instrumen 

penelitian menggunakan kuesioner. Data 

dianalisis menggunakan aplikasi software 

SPSS. Analisis univariabel ditujukan untuk 

mengetahui distribusi frekuensi variabel 

bebas dan terikat, serta gambaran 

karakteristik responden, seperti: usia, jenis 

kelamin, pendidikan terakhir, lama 

bekerja. Analisis bivariabel menggunakan 

uji chi square dengan taraf signifikansi 

nilai p < 0,05 dan tingkat kepercayaan 

95%. Tujuan dilakukan analisis bivariabel 

adalah untuk mengetahui hubungan antara 

variabel bebas dengan terikat.  
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nilai p < 0,05 dan tingkat kepercayaan 95%. 

Tujuan dilakukan analisis bivariabel adalah 

untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas dengan terikat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Analisis Univariabel 

Berikut distribusi dan frekuensi dari 

produktivitas kerja, motivasi, kepuasan kerja, 

serta karakteristik responden penelitian pada 

Tabel 1. 

Tabel 1.  Distribusi dan Frekuensi 

Karakteristik Responden, 

Produktivitas Kerja, Motivasi, 

serta Kepuasan Kerja pada 

Karyawan Puskesmas Cempaka 

Variabel 
N total 

= 40 
% 

Karakteristik responden   

Usia (tahun)   

20-25 7 17,5 

26-35 15 37,5 

36-45 15 37,5 

> 46  3 7,5 

Jenis kelamin   

Laki-laki 8 20 

Perempuan  32 80 

Pendidikan terakhir   

SMA-D3 27 67,5 

S1 11 27,5 

S2 2 5 

Lama bekerja (tahun)   

1-10 26 65 

11-20 7 17,5 

21-30 7 17,5 

Produktivitas kerja   

Kurang baik 9 22,5 

Baik 31 77,5 

Motivasi kerja   

Kurang baik 1 2,5 

Baik 39 97,5 

Kepuasan kerja   

Kurang puas 2 5 

Puas 38 95 

Keterangan: N total = jumlah responden keseluruhan 

sebanyak 40 orang; % = persentase 

responden 

 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa 

kebanyakan responden berusia 26-35 tahun 

(37,5%) dan 36-45 tahun (37,5%). Mayoritas 

responden berjenis kelamin perempuan yaitu 

32 orang (80%). Pendidikan terakhir yang 

ditempuh oleh responden lebih banyak pada 

jenjang SMA-D3 yaitu 27 orang (67,5%). 

Lama bekerja responden mayoritas selama 1-

10 tahun yaitu 26 orang (65%).  

Responden lebih banyak yang 

menyatakan produktivitas kerjanya masuk ke 

dalam kategori baik yaitu 31 orang (77,5%). 

Mayoritas responden menyatakan motivasi 

kerja mereka baik yaitu 39 orang (97,5%). 

Kepuasan kerja responden kebanyakan 

masuk ke dalam kategori puas yaitu 38 orang 

(95%).  

2. Analisis Bivariabel 

Berikut hubungan antara motivasi dan 

kepuasan kerja dengan produktivitas kerja 

responden penelitian pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Hubungan antara Motivasi dan 

Kepuasan Kerja dengan 

Produktivitas Kerja pada 

Karyawan Puskesmas Cempaka 

Variabel 

Produktivitas kerja 

(N total = 40 orang) 

Nilai p Kurang 

puas 

Baik 

N % N % 

Motivasi kerja      

Kurang 1 100 0 0 
0,225 

Baik 8 20,5 31 79,5 

Kepuasan 

kerja 

     

Kurang 

puas 

2 100 0 0 

0,046* 

Puas 7 18,4 31 81,6 

Keterangan: N total = jumlah responden keseluruhan 

sebanyak 40 orang; % = persentase responden; * = 

nilai p signifikan (< 0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa 

variabel motivasi kerja memiliki nilai p = 

0,225 (> 0,05). Artinya, motivasi kerja tidak 

memiliki hubungan yang signifikan dengan 

produktivitas kerja. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan studi yang dilakukan oleh 

Triastuti (2017) yaitu tidak ada hubungan 

yang signifikan antara motivasi kerja secara 

parsial dengan produktvitas kinerja karyawan 

Politeknik LP3I Medan (5).  

Motivasi kerja sangat ditentukan oleh 

tujuan khusus yang ingin dicapai suatu 

individu. Beberapa variabel yang menjadi 

indikator motivasi kerja seseorang menurut 

Maslow dalam  yaitu: 1) kebutuhan fisik, 

ditunjukkan dengan pemberian gaji yang 
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layak kepada pegawai, pemberian bonus, 

uang makan, uang transport, fasilitas 

perumahan dan lain sebagainya; 2) 

kebutuhan rasa aman dan keselamatan, 

ditunjukkan dengan fasilitas keamanan dan 

keselamatan kerja yang diantaranya seperti 

adanya jaminan sosial tenaga kerja, dana 

pensiun, tunjangan kesehatan, asuransi 

kecelakaan dan perlengkapan keselamatan 

lainnya; 3) kebutuhan sosial, ditunjukkan 

dengan melakukan interaksi dengan orang 

lain yang diantaranya dengan menjalin 

hubungan kerja yang harmoni; 4) kebutuhan 

untuk diterima dalam kelompok dan 

kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, 

kebutuhan akan penghargaan, ditunjukkan 

dengan pengakuan kebutuhan akan 

penghargaan,  ditunjukkan dengan 

pengakuan dan penghargaan berdasarkan 

kemampuannya, yaitu kebutuhan untuk 

dihormati dan dihargai karyawan lain dan 

pimpinan terhadap prestasi kerjanya, 

kebutuhan perwujudan diri, ditunjukkan 

dengan sifat pekerjaan yang menarik dan 

menantang, dimana karyawan tersebut akan 

mengerahkan kecapakan, kemampuan, 

keterampilan dan potensinya (6). 

Hasil analisis bivariabel pada Tabel 2 

menunjukkan bahwa variabel kepuasaan 

kerja memiliki nilai p = 0,046 (< 0,05). 

Artinya, kepuasan kerja memiliki hubungan 

yang signifikan dengan produktivitas kerja. 

Hasil penelitian ini didukung oleh studi yang 

dilakukan Hannani dkk (2016) yaitu 

kepuasaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan di Ruang 

Perawatan Mawar Lantai II RSU UIT 

Makassar (7).  

Luthans dalam Adiwinata (2014) 

mengungkapkan bahwa ada lima dimensi 

untuk mengukur kepuasan kerja karyawan. 

Kelima dimensi tersebut adalah kepuasan 

terhadap pekerjaan sendiri, kepuasan 

terhadap gaji, kepuasan terhadap kesempatan 

promosi pekerjaan, kepuasan terhadap 

penyelia dan kepuasan terhadap rekan kerja. 

Menurut Obbins dan Judge dalam Adiwinata 

(2014) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

sebagai perasaan positif pada suatu 

pekerjaan, yang merupakan dampak/hasil 

evaluasi dari berbagai aspek pekerjaan 

tersebut. Kepuasan kerja merupakan 

penilaian dan sikap seseorang atau karyawan 

terhadap pekerjaannya dan berhubungan 

dengan lingkungan kerja, jenis pekerjaan, 

hubungan antar rekan kerja, serta hubungan 

sosial di tempat kerja. Secara sederhana, 

kepuasan kerja dapat disimpulkan sebagai 

suatu hal yang membuat seseorang 

menyenangi pekerjaan yang dilakukan, 

karena mereka merasa senang dalam 

melakukan pekerjaannya (8). 

 

PENUTUP 

 

Keluaran (output) yang dihasilkan oleh 

karyawan dalam bekerja dapat dijadikan 

sebagai tolok ukur tingkat produktivitas kerja 

mereka. Beberapa hal yang kemungkinan 

mempengaruhi produktivitas kerja adalah 

motivasi dan kepuasan kerja karyawan. 

Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa 

motivasi kerja tidak berhubungan dengan 

produktivas kerja. Sedangkan kepuasan kerja 

berhubungan dengan produktivitas kerja 

pegawai Puskesmas Cempaka yang menjadi 

responden penelitian. Peningkatan motivasi 

dan kepuasan kerja perlu dilakukan melalui 

berbagai cara, seperti pemberian 

penghargaan bagi karyawan berupa pujian 

atas pekerjaan yang ia lakukan, atau 

pemberian intensif. Hal tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan. 
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ABSTRAK 

 

Penyakit demam berdarah masih menjadi masalah kesehatan yang perlu perhatian khusus, 

dimana perkembangbiakan vector nya cenderung didominasi dari perilaku masyarakat yang 

kurang baik terhadap sanitasi lingkungan. Hasil observasi di Desa Tajau Pecah didapatkan data 

banyaknya jentik nyamuk Demam Berdarah Dengue (DBD), dengan nilai House Index dari 100 

rumah yang di periksa terdapat jentik nyamuk DBD sebesar 47% yang positif pada 43 rumah 

dan Breteu Index (BI) sebesar 81% dari 100 rumah. Berdasarkan data tersebut dilakukan 

intervensi berupa upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Kader Jumantik 

(Kader Juru Pemantau jentik) yang dibekali dengan pendidikan kesehatan serta pelatihan 

terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai kader jumantik. Hasil kegiatan saat ini terdapat 

1 orang kader jumantik di setiap wilayah RT (Rumah Tangga), beberapa bulan setelah 

dijalankan kegiatan ini peningkatan Angka Bebas Jentik (ABJ) juga terlihat signifikan di tiga 

bulan terakhir, hal tersebut menunjukan perubahan sikap masyarakat menuju kearah positif. 

Monitoring dan evaluasi juga dilakukan pada kader jumantik untuk menilai konsistensi dari 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, didapatkan hasil sebanyak 28 orang kader 

(82,85%) memiliki pengetahuan yang baik tentang demam berdarah dengue dan cara 

pencegahannya serta 32 orang kader (91,42%) memiliki sikap yang baik mengenai 

pemberantasan jentik nyamuk. Tindak lanjut dari kegiatan ini berupa perlu adanya monitoring 

dan evaluasi yang berkesinambungan dari perangkat desa sebagai penanggung jawab kegiatan 

sehingga upaya pemberdayaan kader jumantik dapat terus dilaksanakan. 

 

Kata-kata kunci: Demam Berdarah Dengue (DBD), Kader Jumantik, Angka Bebas Jentik   

(ABJ) 

 

KADER JUMANTIK IN VILLAGE TAJAU PECAH AS A REAL TRAINING OF 

COMMUNITY EMPOWERMENT IN PREVENTION OF DENGUE HEMORRHAGIC 

FEVER 

 

ABSTRACT 

 

Dengue fever is still a health problem that needs special attention, where the propagation 

of the vector tends to be dominated by poor people's behavior towards environmental 

sanitation. Observations in the village of Tajau Pecah revealed the number of larvae of Dengue 

Hemorrhagic Fever (DHF), with House Index values of 100 houses examined with 47% positive 

dengue mosquito larvae in 43 houses and 81% Breteu Index (BI). 100 houses. Based on these 
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data, interventions were carried out in the form of community empowerment efforts through the 

establishment of Kader Jumantik who were provided with health education and training on 

their duties and responsibilities as kader jumantik. The result of the current activity is that there 

are 1 kader jumantik in each RT area (Household), a few months after this activity was carried 

out, the increase in larva free numbers (ABJ) also appeared significant in the last three months, 

indicating a change in community attitudes towards a positive direction. Monitoring and 

evaluation were also carried out on kader jumantik to assess the consistency of the knowledge 

and skills possessed. The results showed that 28 cadres (82.85%) had good knowledge about 

dengue hemorrhagic fever and how to prevent it and 32 cadres (91.42% ) have a good attitude 

regarding eradicating mosquito larvae. The follow-up of this activity is in the form of the need 

for continuous monitoring and evaluation from the village apparatus as the person in charge 

of activities so that efforts to empower jumantik cadres can continue to be carried out. 

 

Keywords: Dengue Hemorrhagic Fever (DHF), Kader Jumantik, larva free numbers (ABJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Hasil observasi di Desa tajau Pecah 

ditemukan suatu masalah yaitu banyaknya 

jentik nyamuk Demam Berdarah Dengue 

(DBD), dengan nilai House Index dari 100 

rumah yang di periksa terdapat jentik 

nyamuk DBD sebesar 47% yang positif 

pada 43 rumah dan Breteu Index (BI) 

sebesar 81% dari 100 rumah. Suatu daerah 

dinyatakan mempunyai resiko penularan 

DBD yang tinggi jika container index ≥ 

5%, house index ≥ 10%, dan breteu index 

> 50. Indikator tersebut merupakan 

gambaran keberadaan jentik nyamuk di 

rumah penduduk dan di tempat 

penampungan airnya. Khusus untuk breteu 

index, indikator ini merupakan jumlah 

akumulasi dari keberadaan jentik nyamuk 

dalam 100 rumah Dari data di atas maka 

Mahasiswa dan Masyaarakat sepakat 

mengambil Intervensi Kader Jumantik 

(Kader Pemantau jentik). Kader Jumantik 

adalah orang yang melakukan 

pemeriksaan, pemantauan dan 

pemberantasan jentik nyamuk khususnya 

Aedes aegypti dan Aedes albopictus. 

Struktur organisasi kader jumantik terdiri 

dari supervisor jumantik, kordinator 

jumantik, jumantik rumah/jumantik 

lingkungan.  

Kegiatan berikutnya di lakukan 

intervensi dari kasus Jentik DBD berupa 

pembentukan kader juru pemantau jentik 

(jumantik)yang dibekali dengan 

pendidikan kesehatan melalui penyuluhan 

dan pelatihan kader jumantik. Kegiatan ini 

dihadiri oleh Kepala Desa Tajau Pecah 

atau yang mewakili, Bidan Desa, Kepala 

Dusun 1-4, Ketua RT 1-16,  perwakilan 

masyarakat RT 1-16, Kader, dengan 

narasumber dari Puskesmas Tajau Pecah 

dan Dinas Kesehatan Tanah Laut. Materi 

yang diberikan pada penyuluhan ada dua, 

yaitu mengenai penyakit DBD dan 

pencegahan penanggulangan DBD oleh 

Kepala Puskesmas Tajau Pecah dan 

perwakilan dari Dinas Kesehatan Tanah 

Laut. 

Untuk keberlanjutan kegiatan 

Intervensi yang ada di Desa Tajau Pecah 

maka dilakukan monitoring dan evaluasi 

berdasarkan buku petunjuk Teknis 1 

rumah, 1 jumantik dari Kementerian 

Kesehatan yaitu monitoring dilakukan 1 

bulan sekali menggunakan instrumen 

monitoring yaitu pengumpulan kartu 

pemeriksaan jentik, jumantik mengerti 

tentang penyakit DBD dan cara 

mencegahnya, dan jumantik telah 

melakukan kunjungan dan wawancara 

dengan penghuni rumah. 
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TUJUAN  

 

1. Pembentukan Kader JUMANTIK (Juru 

Pemantau Jentik) di setiap RT (ada 14 

RT) yang tahu dan paham tentang DBD 

dan cara pencegahan serta 

penanggulangannya untuk 

memberdayakan masyarakat agar mampu 

secara mandiri mengawasi 

perkembangbiakan jentik nyamuk di 

Desa Tajau Pecah guna meningkatkan 

angka bebas jentik dan mencegah 

terjadinya kasus DBD. 

2. Monitoring evaluasi jangka pendek dan 

jangka panjang untuk melihat 

keberhasilan dan keberlanjutan program 

intervensi yang sudah dilakukan di Tajau 

Pecah 

 

MANFAAT 

 

1. Sarana promosi kesehatan berupa poster 

dan leaflet mengenai Bahaya Demam 

Berdarah Dengue kepada masyarakat 

Desa Tajau Pecah dan aparat desa  

2. Dokumentasi para Kader jumantik 

selama kegiatan untuk laporan kepada 

supervisor 

3. Peningkatan penggunaan sosial media 

dalam mempromosikan adanya kegiatan 

Kader Jumantik 

4. Publikasi ilmiah di prosiding nasional  

5. Publikasi liputan kegiatan di Banjarmasin 

Post (Bpost) 

 

HASIL dan PEMBAHASAN 

 

Pada tanggal 22 Januari 2018 diadakan 

kegiatan penyuluhan dan pelatihan kader 

jumantik di balai desa. Kegiatan ini dihadiri 

oleh Kepala Desa Tajau Pecah atau yang 

mewakili, Bidan Desa, Kepala Dusun 1-4, 

Ketua RT 1-16,  perwakilan masyarakat RT 

1-16, Kader, dengan narasumber dari 

Puskesmas Tajau Pecah dan Dinas Kesehatan 

Tanah Laut. Materi yang diberikan pada 

penyuluhan ada dua, yaitu mengenai 

penyakit demam berdarah dengue dan 

pencegahan serta penanggulangannya. 

Kemudian, dilanjutkan Pelatihan kader 

jumantik yaitu tentang apa saja tugas dan 

wewenang bagi seorang kader jumantik. 

Kader jumantik yang dipilih adalah 4 orang 

yang berperan sebagai koordinator, satu 

koordinator membawahi 4 RT dari 16 RT 

yang ada di Desa Tajau Pecah. 

Peran didalam organisasi Jumantik 

terdiri dari Supervisor jumantik, Koordinator 

jumantik dan Jumantik Rumah/Lingkungan. 

Berikut ini struktur organisasi jumantik yang 

terbentuk di desa Tajau Pecah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi JUMANTIK 

di Desa Tajau Pecah 

 

Pada tanggal 26 Januari 2018 diadakan 

rapat dengan para kader mengenai prosedur 

kerja kader jumantik yang akan dilaksanakan 

di awal Februari, pembagian poster, alat 

untuk menunjang kegiatan tersebut senter, 

lakban, gunting, dan kartu jumantik yang 

akan dibagikan ke setiap rumah, lalu 

dilanjutkan dengan optimalisasi kader dan 

pembahasan program kerja kader untuk 

melanjutkan informasi dan skill yang didapat 

setelah pelatihan kepada masyarakat Desa 

Tajau Pecah.  

Rencana tindak lanjut kegiatan 

intervensi PBL di Desa Tajau Pecah 

Kecamatan Batu Ampar yaitu perlunya 

kontrol dari aparat desa Tajau Pecah dan 

Puskesmas dalam kegiatan monitoring dan 

evaluasi intervensi. Desa Tajau Pecah dapat 

pula melanjutkan dan meningkatkan program 

intervensi tersebut untuk mengatasi 

permasalahan jentik DBD. Penanganan jentik 

di Desa Tajau Pecah memerlukan peran aktif 

individu dan kelompok masyarakat selain 

peran mahasiswa sebagai fasilitator dan 
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aparat desa serta pihak terkait. 

Ketidakpedulian masyarakat terhadap jentik 

nyamuk akan mempengaruhi kualitas hidup 

masyarakat yang bersangkutan. Intervensi 

yang telah dilakukan adalah berupa 

pembentukan kader Jumantik.  

Rencana tindak lanjutnya dari kegiatan 

ini adalah agar nantinya Jumantik dapat 

melakukan pemeriksaan dan mengajak 

seluruh lapisan masyarakat untuk 

pencagahan jentik nyamuk DBD. Berupa 

peningkatan tugas jumantik dalam 

melaksanakan pemeriksaan, pemantauan dan 

pemberantasan jentik nyamuk, Refreshing 

kegiatan jumantik yang dilakukan secara 

rutin setiap 1 bulan sekali melalui sosial 

media yang telah dibuat, menggerakan 

seluruh masyarakat desa Tajau Pecah untuk 

melaksanakan 3M Plus di lingkungan tempat 

tinggal, mengalokasikan dana dari pihak desa 

untuk mendukung pengembangan program 

untuk proses kerja kader, dan menjadikan 

desa Tajau Pecah sebagai desa pelopor bebas 

demam berdarah dengue. 

Saat ini ada 16 orang kader jumantik 

yang terdaftar dalam kpengurusan yang 

sedang berjalan. Masing-masing kader 

memiliki tanggung jawab dalam yang 

melakukan pemeriksaan, pemantauan dan 

pemberantasan jentik nyamuk setiap RT.  

Berdasarkan hasil monitoring dari bulan 

Januari-Oktober 2018 kader jumantik di Desa 

Tajau Pecah aktif dan berhasil dalam 

menjalankan tugas kader. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil pelaporan kader jumantik setiap 

bulan cakupan rumah yang diperiksa dan 

Angka Bebas Jentik (ABJ) bulan Januari-

Oktober 2018 sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Cakupan rumah yang diperiksa dan 

ABJ bulan Januari - Oktober 2018 di 

Desa Tajau Pecah 

 
Bulan Jumlah 

rumah 

Positif Negatif ABJ 

(%) 

Januari 212 120 92 43,39% 

Februari 212 119 93 43,87% 

Maret 212 124 88 41,51% 

April  212 134 78 36,79% 

Mei 212 140 72 33,96% 

Juni 212 142 70 33,02% 

Juli 212 131 81 38,21% 

Agustus 212 128 84 39,62% 

September 212 116 96 45,28% 

Oktober 212 116 96 45,28% 

Sumber: Hasil pemeriksaan dan pemantauan jentik 

nyamuk di Desa Tajau Pecah 

 

Angka Bebas Jentik (ABJ) merupakan 

proporsi jumlah rumah negatif jentik dengan 

jumlah rumah terperiksa. Semakin rendah 

ABJ memperlihatkan semakin besarnya 

kemungkinan penularan DBD di lokasi 

survei mengingat radius penularan DBD 

adalah 100 meter dari tempat penderita. 

Menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM), 

nilai ABJ minimal untuk membatasi 

penyebaran DBD adalah 95% (1).  

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui 

bahwa ABJ pada bulan Januari-Juni 2018 

mengalami penurunan dari 43,39% menjadi 

33,02%. Hal ini dikarenakan seringnya 

terjadi hujan di Desa Tajau Pecah yang 

menimbulkan peningkatan 

perkembangbiakan jentik nyamuk dan 

kurangnya monitoring terhadap kader 

sehingga pelaporan masih sering terlambat. 

Namun pada bulan Juli-Oktober 2018 

berhasil mengalami peningkatan kembali 

yaitu menjadi 45,28%. Dari data ABJ yang 

diperoleh terlihat peningkatan yang cukup 

signifikan walaupun ABJ di Desa Tajau 

Pecah sampai bulan Oktober 2018 masih 

tergolong rendah dan belum mencapai target 

ABJ nasional yaitu hanya sebesar 45,28% 

(<95%). Hal ini karena pelaporan data 

pemeriksaan dan pemantauan jentik nyamuk 

sudah mulai ditingkatkan dan rutin di follow 

up tiap minggu. 

Evaluasi hasil program ditujukan untuk 

menilai sejauh mana program tersebut telah 

berhasil, yakni sejauh mana tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan tercapai. Untuk 

intervensi penyuluhan dan pelatihan ini 

tujuan yang diinginkan berupa peningkatan 

pengetahuan & sikap masyarakat mengenai 

dapat diketahui dengan cara pemberantasan 

jentik nyamuk melalui pembentukan kader 

Jumantik. Menurut hasil kuesioner yang 

diberikan kepada kader jumantik didapatkan 

hasil sebagai berikut:   
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1. Pengetahuan 

Tabel 2 Hasil evaluasi pengetahuan postest 

PBL II dengan post test PBL III 

 
Kategori Postest 1 Postest 2 

Baik 28 (80%) 29 (82,85%) 

Kurang 7 (20%) 6 (17,14%) 

Sumber: Hasil Postest  

 

Hasil perbandingan postest 1 dan 2 

yang diberikan pada 35 orang kader jumantik 

yang telah mendapatkan penyuluhan 

mengenai pemberantasan jentik nyamuk 

dapat diketahui sebanyak 28 orang atau 

dengan persentase 80% masyarakat telah 

memiliki pengetahuan yang baik mengenai 

pemberantasan jentik nyamuk, dan sebanyak 

7 orang atau dengan persentase 20% 

masyarakat masih memiliki pengetahuan 

yang kurang. Secara keseluruhan intervensi 

ini dikategorikan berhasil, dapat dilihat dari 

persentase masyarakat yang memiliki 

pengetahuan baik semakin meningkat dari 

80% menjadi 82,85% . 

Berdasarkan hasil uji wilcoxon yang 

membandingkan hasil kuesioner pre dan post 

test di dapatkan hasil sig (2-tailed) sebesar 

0,000 < 0,005 sehingga H0 ditolak atau 

dengan kata lain terdapat perbedaan antara 

pengetahuan masyarakat saat pretest dengan 

pengetahuan masyarakat saat post test. 

 

Tabel 3. Hasil uji wilcoxon perbandingan pre 

dan post test pada masyarakat desa 

Tajau Pecah 

 
 Pengetahuan Post- 

Pengetahuan Pre 

Z -4,980a 

Asymp.Sig.(2-

Tailed) 
,000 

 

2. Sikap 

Tabel 4. Perbandingan perilaku post test 

pada masyarakat desa Tajau Pecah 

 
Kategori Postest 1 Postest 2 

Baik 28 (80%) 32 (91,42%) 

Kurang 7 (20%) 3 (8,57%) 

Sumber: Hasil Postest PBL II dan PBL III di Desa 

Tajau Pecah 

Berdasarkan hasil perbandingan 

postest 1 dan 2  yang diberikan pada 35 orang 

kader jumantik yang telah mendapatkan 

penyuluhan mengenai pemberantasan jentik 

nyamuk dapat diketahui sebanyak 32 orang 

atau dengan persentase 91,42% telah 

memiliki sikap yang baik mengenai 

pemberantasan jentik nyamuk, dan sebanyak 

3 orang atau dengan persentase 8,57% masih 

memiliki sikap yang kurang. Secara 

keseluruhan intervensi ini dikategorikan 

berhasil, dapat dilihat dari persentase kader 

jumantik yang memiliki sikap baik semakin 

meningkat dari 80% menjadi 91,42%. 

 

3. Perilaku 

Berdasarkan tabel 1 tentang hasil 

pemeriksaan dan pemantauan jentik nyamuk 

dapat diketahui bahwa terjadi perubahan 

perilaku pada masyarakat, dilihat dari angka 

Angka Bebas Jentik (ABJ) yang mengalami 

peningkatan dari waktu ke waktu namun 

masih dibawah Standar Pelayanan Minimum 

(SPM) yang menyatakan bahwa nilai ABJ 

minimal untuk membatasi penyebaran DBD 

adalah 95%. Serta berdasarkan observasi 

ketika di lapangan, masyarakat sudah mulai 

melakukan gerakan 3M plus serta melakukan 

pemantauan jentik nyamuk di tempat 

penampungan air maupun genangan air yang 

berada di sekitar rumah secara mandiri 

sebagai upaya untuk pemberantasan jentik 

nyamuk DBD. 

Publikasi kegiatan PPDM juga telah 

dilakukan melalui media massa pada link 

http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/09/

11/jumantik-desa-tajaupecah-tanahlaut-

terbentuk-wujud-sinergitas-masyarakat-dan-

mahasiswa-lawan-ini 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Publikasi kegiatan di media massa 

 

http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/09/11/jumantik-desa-tajaupecah-tanahlaut-terbentuk-wujud-sinergitas-masyarakat-dan-mahasiswa-lawan-ini
http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/09/11/jumantik-desa-tajaupecah-tanahlaut-terbentuk-wujud-sinergitas-masyarakat-dan-mahasiswa-lawan-ini
http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/09/11/jumantik-desa-tajaupecah-tanahlaut-terbentuk-wujud-sinergitas-masyarakat-dan-mahasiswa-lawan-ini
http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/09/11/jumantik-desa-tajaupecah-tanahlaut-terbentuk-wujud-sinergitas-masyarakat-dan-mahasiswa-lawan-ini
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PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Terjadi peningkatan ABJ yang 

menunjukan perubahan sikap msyarakat 

menuju kearah positif. Penyuluhan dan 

Pelatihan kader jumantik ke Puskesmas 

Tajau Pecah, dan ke Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tanah Laut sebanyak 32 orang 

atau dengan persentase 91,42% masyarakat 

telah memiliki sikap yang baik mengenai 

pemberantasan jentik nyamuk, dan sebanyak 

3 orang atau dengan persentase 8,57% 

masyarakat masih memiliki perilaku yang 

kurang dan persentase 91,42% masyarakat 

telah memiliki sikap yang baik mengenai 

pemberantasan jentik nyamuk, dan sebanyak 

3 orang atau dengan persentase 8,57% 

masyarakat masih memiliki perilaku yang 

kurang. 

2. Saran 

a. Pemerintah desa 

Mendukung dan terus melanjutkn 

kegiatan serta melakukan pengembangan 

agar program menjadi lebih baik lagi, serta 

mengawasi dan mengevaluasi program. 

b. Dinas kesehatan/ puskesmas 

Dapat mendukung dan memberikan 

tenaga untuk melatih dan melakukan 

pemantauan kepada para kader jumantik 

c. Masyarakat 

Berperan aktif dalam berbagai kegiatan 

yang dilakukan oleh kader jumantik, serta 

membantu kader dalam melakukan kegiatan. 
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ABSTRAK 

 

Salah satu gangguan kesehatan yang sering terjadi dan menjadi masalah utama dalam 

dunia industri adalah keluhan muskuloskeletal. Ditemukan beberapa permasalahan yang dapat 

menyebabkan keluhan muskuloskeletal pada pekerja di unit produksi PT. X yaitu pekerjaan 

yang bersifat repetitif, peralatan yang tidak terstandar, beban yang cukup berat, postur kerja 

yang tidak alamiah, aktivitas kerja dengan intensitas yang cukup tinggi dan pekerja yang 

memiliki faktor risiko individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan usia dan 

masa kerja engan keluhan muskuloskeletal pada pekerja PT.X. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif dengan rancangan observasional analitik melalui pendekatan cross 

sectional.Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan di unit produksi berjumlah 133 orang. 

Sampel menggunakan total sampling dan dengan memenuhi kriteria ekslusi dan didapatkan 105 

orang. Uji statistik yang digunakan adalah chi square dengan derajat kepercayaan 95%. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara usia dengan keluhan Hasil uji chi-

square menunjukkan usia ada hubungan secara statistik dengan keluhan muskuloskeletal (p= 

0,019, OR= 2,82), begitu pula dengan  masa kerja (p= 0,049, OR= 2,39). Oleh karena itu 

disarankan agar PT. X dapat mengatur pola pekerjaan di unit produksi dengan menyesuaikan 

usia dan masa kerja pekerja. 

Kata Kunci:  keluhan muskuloskeletal, masa kerja, usia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Keluhan muskuloskeletal 

merupakan penyakit akibat kerja yang 

paling sering terjadi di seluruh dunia. 

Selain itu, keluhan muskuloskeletal juga 

merupakan penyakit akibat kerja yang 

membahayakan karena dapat 

mempengaruhi setiap aspek dalam 

kehidupan pekerja (1). Keluhan 

muskuloskeletal merupakan masalah 

utama dalam dunia industri karena dapat 

mempengaruhi efektivitas dan efisiensi 

pekerjaan serta meningkatkan angka 

absensi yang pada akhirnya akan menjadi 

penyebab turunnya produktivitas, baik 

produktivitas individu maupun 

produktivitas suatu tempat usaha secara 

keseluruhan (2).  

Lokasi penelitian adalah PT. X 

yang bergerak dibidang manufaktur dan 

memproduksi kerajinan pelat logam dan 

aluminium cookware seperti wajan, ketel, 

panci, soblok, citel, cetakan kue dan 

produk berbahan aluminium lainnya. PT 

tersebut memiliki pekerja kurang lebih 153 

orang yang terbagi dalam beberapa bagian, 

yaitu bagian produksi, pemasaran dan 

administrasi, dan berdasarkan data 

diketahui bahwa sebagian besar atau 80% 

dari total pekerja ada di bagian produksi 

(3). 

Terdapat beberapa hal yang dapat 

menjadi faktor risiko muculnya keluhan 

muskuloskeletal pada pekerja. Faktor 

tersebut bersifat kompleks dan dapat saling 

berhubungan serta berinteraksi satu sama 

lain (2/4). Faktor tersebut antara lain  

adalah usia dan masa kerja (3/5). 
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Berdasarkan data sekunder diketahui 

bahwa pekerja di PT.X memiliki 2 faktor 

risiko tersebut yaitu sebagian besar pekerja 

berusia >45 tahun dan sebagian besar pekerja 

memiliki masa kerja yang lama (>10 tahun).  

Hal ini kemudian dikuatkan dengan hasil 

wawancara kepada 10 orang pekerja dan 

diketahui bahwa sebagian besar 

mengeluhkan rasa pegal dan nyeri di bagian 

punggung, lengan dan kaki. Berdasarkan 

uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian untuk mengetahui 

hubungan usia dan masa kerja dengan 

keluhan muskuloskeltal. 

 

METODE 

 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, 

metode observational analitic dengan 

menggunakan desain cross sectional. 

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Produksi 

PT.X. Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini adalah total sampling dengan 

kriteria ekslusi sebagai berikut: 1) Berjenis 

kelamin perempuan, 2) Usia≥60 tahun 3) 

Memiliki IMT >25,0. Berdasrkan kriteria 

tersebut didapatkan sampel berjumlah 105 

orang. Instrumen penelitian menggunakan 

lembar isian untuk mengetahui identitas 

responden dan Nordic Body Map (NBM) 

yang dipadukan dengan Numeric Rating 

Scale (NRS) untuk menilai keluhan 

muskuloskeletal. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Univariat 

Berdasarkan hasil pengumpulan data 

primer yang dilakukan terhadap 105 pekerja 

di bagian produksi PT. X  didapatkan 

distribusi frekuensi penelitian seperti yang 

disajikan pada Tabel 1.            

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Usia, Masa 

Kerja dan Keluhan 

Muskuloskeletal pada Responden 

di PT. X. 

         Variabel Kategori 
n 

(jumlah) 
% 

Usia 

<45 Tahun 54 51,4 

≥45 Tahun 51 48,6 

Total 105 100 

Masa kerja 

≤10 Tahun 57 54,3 

> 10 Tahun 48 45,7 

Total 105 100 

Keluhan 

Muskuloskeletal 

Tidak Ada 32 30,5 

Ada 73 69,5 

Total 105 100 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian 2017 

 

Berdasarkan  Tabel 1, diketahui bahwa 

distribusi frekuensi usia responden  hampir 

sama di masing-masing kelompok, yaitu 54 

orang (51,4%) pada kelompok usia <45 tahun 

dan 51 orang (48,6%) pada kelompok usia 

≥45 tahun. Distribusi frekuensi masa kerja 

responden hampir sama di masing-masing 

kelompok, yaitu sebanyak 57 orang (54,3%) 

pada kelompok masa kerja ≤10 tahun, dan 48 

orang (45,7%) pada kelompok masa kerja 

>10 tahun. 

Terkait dengan variabel terikat 

penelitian, sebagian besar responden 

memiliki keluhan muskuloskeletal, yaitu 73 

orang (69,5%) dan 32 orang (30,5%) lainnya 

tidak memiliki keluhan muskuloskeletal. 

Adapun distribusi lokasi keluhan 

muskuloskeletal responden selama 7 hari 

terakhir adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Distribusi Lokasi Keluhan 

Muskuloskeletal Responden di 

PT.X 

 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa 5 

lokasi yang paling banyak dikeluhkan oleh 

responden adalah pada bagian pinggang yaitu 

49 orang (67,1%), lengan bawah kanan yaitu 

37 orang (50,7%), betis kanan yaitu 32 orang 

(43.8%), lengan bawah kiri yaitu 30 orang 

(41,1%) dan  betis kiri yaitu 27 orang 

(36,9%). 
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Sedangkan lokasi yang paling sedikit 

dikeluhan oleh responden yaitu punggung, 

siku kanan, pergelangan kaki kiri dan kanan 

yaitu 4 orang (5,4%) kemudian tengkuk, 

pinggul, pantat, siku kiri, kaki kiri dan kaki 

kanan yaitu 2 orang (2,74%) serta leher 

sebagai lokasi yang tidak dikeluhkan oleh 

responden. 

  

B. Analisis Bivariat 

Berdasarkan hasil analisis hubungan 

usia dan masa kerja dengan keluhan 

muskuloskeletal pada responden dengan 

menggunakan uji Chi Square maka 

didapatkan hasil penelitian yang disajikan 

pada Tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Uji Statistik antara hubungan 

usia dan masa kerja dengan keluhan 

muskuloskeletal pada responden di 

PT.X. 

 

Variabel 

Keluhan 

Muskuloskeletal 

OR 
Nilai 

p 
Ada 

Keluhan 

Tidak Ada 

Keluhan 

N % N % 

Usia  

<45 Tahun 32 59,3 22 40,7 
2,8 0,019* 

≥45 Tahun 41 80,4 10 19,6 

Masa Kerja  

≤ 10 Tahun 35 61,4 22 38,6 
2,4 0,049* 

>10 Tahun 38 79,2 10 20,8 

Sumber: Data Primer, 2017 

 

Berdasarkan  Tabel 2 menunjukkan 

bahwa prevalensi responden yang memiliki 

keluhan muskuloskeletal di kelompok usia 

<45 tahun adalah sebanyak 32 orang 

(59,3%), sedangkan prevalensi responden 

yang memiliki keluhan muskuloskeletal di 

kelompok usia  ≥45 tahun adalah sebanyak 

41 orang (80,4%). Apabila dilihat dari aspek 

risiko, variabel usia memiliki nilai OR 

sebesar 2,8 yang jika diinterpretasikan  risiko 

responden dengan usia ≥45 tahun untuk 

mengalami keluhan muskuloskeletal lebih 

besar 2,8 kali dibandingkan responden 

dengan usia <45 tahun. Hasil uji statistik 

antara variabel usia dengan keluhan 

muskuloskeletal menunjukkan nilai p= 

0,019. Nilai p <0,05 menunjukkan bahwa 

hipotesis penelitian diterima, yaitu terdapat 

hubungan yang signifikan antara usia dengan 

keluhan muskuloskeletal. 

Secara umum, gangguan pada sistem 

otot adalah salah satu gejala dari sebagian 

besar masalah kesehatan yang umum terjadi 

di kelompok usia ≥45 tahun. Ditambah 

dengan sikap dan cara kerja yang tidak 

ergonomis serta beban kerja fisik yang tinggi 

maka akan semakin meningkatkan risiko 

keluhan muskuloskeletal (6). Sejalan dengan 

hal tersebut, penelitian sebeumnya 

menyebutkan bahwa pekerja dengan usia ≥45 

tahun memiliki risiko tinggi untuk 

mengalami keluhan muskuloskeletal 

disebabkan terjadinya perubahan tingkat 

kekuatan fisiologi dan fisik. Perubahan 

tersebut secara langsung dapat menurunkan 

kemampuan dan ketahanan fisik serta 

stamina untuk mampu bekerja dikondisi yang 

membutuhkan kekuatan fisik tinggi, sehingga 

memiliki kecenderungan yang tinggi untuk 

meningkatkan keluhan otot (4). 

Signifikannya hubungan usia dengan 

keluhan muskuloskeletal dapat disebabkan 

karena tidak adanya pengaturan jenis 

pekerjaan berdasarkan usia pekerja. Sebagian 

besar pekerja usia lebih tua justru 

dipekerjakan  di unit kerja yang 

membutuhkan kekuatan fisik yang tinggi 

karena berhubungan dengan pengalaman dan 

kemampuan khusus yang dimiliki, Unit 

tersebut membutuhkan kemampuan lebih 

dibandingkan dengan unit lainnya karena 

berkaitan dengan kualitas produk serta 

tingkat kecepatan dalam penyelesaian 

produk, sehingga pekerja di unit tersebut 

bersifat menetap dan tidak dirotasi. Namun 

disisi lain, ketika pekerja berada pada usia 

≥45 tahun, mereka akan memiliki risiko yang 

lebih tinggi untuk mengalami keluhan 

muskuloskeletal jika dibandingkan dengan 

pekerja yang usianya lebih muda (7). 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan pada perajin mebel ukir di 

Kabupaten Bantul (8). Hasil ini didukung 

oleh lainnya yang menyatakan tingkat rasa 

sakit atau nyeri dari keluhan muskuloskeletal 

yang dirasakan kelompok dengan usia tua 
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lebih tinggi atau meningkat jika 

dibandingkan dengan kelompok dengan usia 

muda (9). 

Berdasarkan Tabel 2 juga diketahui 

bahwa prevalensi keluhan muskuloskeletal 

pada responden dengan masa kerja ≤10 tahun 

adalah 35 orang (61,4%), sedangkan 

prevalensi keluhan muskuloskeletal pada 

responden dengan masa kerja >10 tahun 

adalah sebanyak yaitu 38 orang (79,2%). 

Apabila ditinjau dari aspek risiko, variabel 

masa kerja memiliki nilai OR sebesar 2,4 

yang jika diinterpretasikan risiko responden 

dengan masa kerja >10 tahun untuk 

mengalami keluhan muskuloskeletal lebih 

besar 2,4 kali dibandingkan responden 

dengan masa kerja ≤10 tahun. Hasil uji 

statistik antara variabel masa kerja dengan 

keluhan muskuloskeletal menunjukkan nilai 

p= 0,049. Nilai p <0,05 menunjukkan bahwa 

hipotesis penelitian diterima, yaitu terdapat 

hubungan yang signifikan antara masa kerja 

dengan keluhan muskuloskeletal. 

Semakin lama seseorang melakukan 

pekerjaan yang berisiko secara ergonomi 

maka semakin besar pula risiko terhadap 

gangguan kesehatan yang ditimbulkan akibat 

lingkungan pekerjaannya. Penelitian 

terdahulu menemukan bahwa semakin tinggi 

masa kerja maka semakin meningkat pula 

risiko seseorang mengalami keluhan 

muskuloskeletal (13/10). Masa kerja juga 

memiliki keterkaitan yang erat dengan usia 

(14/11). Peningkatan masa kerja akan 

berbanding lurus dengan usia seseorang, 

termasuk juga peningkatan berbagai macam 

risiko lain yang ada di lingkungan kerja, serta 

seperti dijelaskan sebelumnya usia 

merupakan faktor yang berhubungan dengan 

keluhan muskuloskeletal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan pada penelitian 

sebelumnya dengan hasil terdapat hubungan 

yang signifikan antara masa kerja dengan 

keluhan muskuloskeletal pada pekerja 

dibagian perakitan industri otomotif di 

Malaysia (12). Penelitian lainnya mengenai 

keluhan muskuloskeletal pada pekerja 

informal pembuat sepatu di Iran 

menyebutkan bahwa terdapat hubungan 

positif antara masa kerja dengan keluhan 

muskuloskeletal (13). Sejalan dengan 

penelitian diatas penelitian sebelumnya 

menjelaskan bahwa prevalensi dan intensitas 

keluhan muskuloskeletal akan semakin 

meningkat seiring dengan bertambahnya 

masa kerja (14). 

 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan diketahui bahwa terdapat 

hubungan antara usia dengan keluhan Hasil 

uji chi-square menunjukkan usia ada 

hubungan secara statistik dengan keluhan 

muskuloskeletal (p= 0,019, OR= 2,82), 

begitu pula dengan  masa kerja (p= 0,049, 

OR= 2,39). Hal ini semakin menguatkan teori 

yang ada bahwa usia dan masa kerja memang 

memiliki hubungan dengan kejadian keluhan 

muskuloskeletal pada pekerja. 

 

SARAN 

 

Pihak manajemen PT.X dapat 

membuat kebijakan terkait pengaturan dan 

penentuan jenis pekerjaan berdasarkan usia 

dan masa kerja pekerja, seperti menempatkan 

pekerja dengan usia ≥ 45 tahun dan masa 

kerja > 10 tahun di unit dengan jenis 

pekerjaan yang membutuhkan pengerahan 

kemampuan fisik yang rendah, dapat pula 

dengan melakukan proses rolling pekerjaan 

secara berkala.  Penelitian selanjutnya 

diharapkan meneliti faktor lain seperti postur 

kerja, beban kerja dan lainnya. 
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ABSTRAK 

 

Pekerjaan pencetakan batu bata di Desa Gudang Tengah dilakukan secara manual tanpa 

memperhatikan kaidah-kaidah ergonomi sehingga postur kerja yang dihasilkan akibat interaksi 

antara tubuh pekerja dengan fasilitas kerja berada dalam nilai yang berisiko. Hal ini dapat 

meningkatkan risiko terjadinya keluhan pada sistem otot-skeletal. Peregangan dibutuhkan 

untuk melepaskan diri dari tekanan otot yang kaku. Program PKM ini bertujuan meningkatkan 

pengetahuan dan pelatihan peregangan dengan metode McKenzie pada pencetak batu bata di 

desa Gudang Tengah dengan metode 4-before. PKM dilaksanakan melalui penyampaian materi 

penyuluhan dan demonstrasi serta diskusi. Untuk mengukur perubahan pengetahuan diberikan 

lembar pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukan bahwa terjadi peningkatan 

pengetahuan sasaran sebelum dan sesudah penyampaian materi mengenai peregangan tubuh 

dimana pengetahuan para pencetak batu bata sebelum dan sesudahnya (dari pengetahuan baik 

sebelum 10% meningkat menjadi 96,7% sesudahnya). Kesimpulannya pelatihan 4-before 

efektif dalam mengubah perilaku dari para pencetak batu bata di Desa Gudang Tengah. 

Kata Kunci:  pengetahuan, pelatihan 4-before, pencetak batu bata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Keterbatasan sektor formal dalam 

penyerapan tenaga kerja telah 

menyebabkan munculnya sektor alternatif 

sebagai sektor pengaman yang mampu 

menampung tenaga kerja yakni sektor 

informal. Data dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) tercatat bahwa di Indonesia pada 

Februari 2017 jumlah pekerja informal 

sebesar 58,35% (72,67 juta) sedangkan di 

sektor formal hanya 41,65% (51,87 juta) 

(CNN Indonesia, 2017). Di Kalimantan 

Selatan sendiri, jumlah pekerja informal di 

bulan Februari 2017 lebih tinggi dari angka 

nasional, yaitu sekitar 63,26% dan sisanya 

yaitu sekitar 36,74% bekerja di sektor 

formal (1). 

Pencetakan Batubata merupakan 

salah satu pekerjaan informal yang 

tergolong di sektor industri arang, galian 

bukan logam dan kerajinan umum. 

Berdasar 

Berdasarkan data dari BPS, 

diketahui bahwa pekerjaan ini menempati 

sektor industri pertama dengan jumlah 

37,29% di Kabupaten Banjar yang 

memang terkenal akan sentra pencetakan 

batubatanya, terutama di Kecamatan 

Sungai Tabuk. Data yang diperoleh dari 

Kecamatan Sungai Tabuk diketahui bahwa 

jumlah industri dan pencetak batubata 

terbanyak berada di Desa Gudang Tengah 

dengan jumlah 267 industri dan jumlah 

pekerja sebanyak 526 orang (1).  

Seluruh pencetak batu bata di Desa 

Gudang Tengah berjenis kelamin 

perempuan dengan usia dan lama serta jam 

kerja yang bervariatif. Pekerja laki-laki 

berperan sebagai pengangkat batu bata 

yang telah dicetak menuju tungku 

pembakaran. Pekerjaan pencetakan batu 

bata di Desa Gudang Tengah dilakukan 

secara manual dengan bantuan peralatan 

kerja yang sangat terbatas 
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kerja yang sangat terbatas serta dilakukan 

tanpa memperhatikan kaidah-kaidah 

ergonomika sehingga postur kerja yang 

dihasilkan akibat interaksi antara tubuh 

pekerja dengan fasilitas kerja berada dalam 

nilai yang berisiko. Proses pencetakan batu 

bata dilakukan dengan mengangkat, 

membawa dan menurunkan bahan baku, 

yaitu tanah liat yang didapat dari penggalian 

di sungai sekitar lokasi pencetakan. 

Kemudian dilakukan proses pencetakan 

dengan alat kerja sederhana. Keseluruhan 

proses tersebut dilakukan secara manual 

dengan keterampilan dan pengerahan tenaga 

manusia, ditambah dengan proses tersebut 

dilakukan dengan postur yang berisiko. Hal 

ini tentu akan meningkatkan risiko terjadinya 

keluhan pada sistem otot-skeletal. 

Haryanti dan Ramdan menyatakan 

bahwa postur kerja yang berisiko dan tidak 

alamiah merupakan salah satu faktor yang 

dapat meningkatkan timbulnya keluhan 

muskuloskeletal atau Musculosceletal 

Disorders (MSDs). Hal ini senada dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Noor 

yang melakukan penelitian pada pencetak 

batubata di salah satu desa yang ada di 

Kecamatan Sungai Tabuk yang menyebutkan 

bahwa dari 37 pencetak batubata, 56,76% 

diantaranya mengalami keluhan 

muskuloskeletal dimana keluhan terbanyak 

berada dibagian pinggang (2,3). 

Strategi utama untuk mengatasi 

keluhan muskuloskeletal adalah dengan 

tindakan pencegahan yang dapat dilakukan 

dengan exercise, postur tubuh yang baik dan 

diet. Exercise atau latihan fisik yang 

dilakukan dapat berupa latihan peregangan. 

Peregangan (stretching) adalah suatu bentuk 

latihan fisik pada sekelompok otot atau 

tendon untuk melenturkan otot, 

meningkatkan elastisitas dan memperoleh 

kenyamanan pada otot. Peregangan juga 

digunakan sebagai terapi untuk mengurangi 

atau meringankan kram dengan hasil berupa 

pengingkatan flesibilitas, peningkatan 

kontrol otot dan rentang gerak sendi. 

Kurangnya fleksibilitas dapat 

menyebabkan postur tubuh menjadi kurang 

baik yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi keseimbangan mekanis 

pinggul, leher, bahu, dan punggung. Selain 

mempengaruhi fisik, peregangan juga 

mempengaruhi pikiran. Apabila dilakukan 

dengan perlahan dan fokus, peregangan dapat 

pula menjadi penghilang stress (4).  Hal ini 

juga sejalan dengan hasil penelitian 

Wulandari yang menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan tingkat nyeri pada bagian 

muskuloskeletal, terutama pada bagian 

punggung bawah ketika sebelum dan setelah 

pemberian edukasi peregangan pada pekerja 

(5). Hasil serupa juga didapat dari penelitian 

yang dilakukan oleh Fatsiwi et al dimana 

terdapat penurunan rata-rata skor nyeri 

MSDs pada kelompok intervensi setelah 

dilakukan latihan peregangan senam 

ergonomis dan terdapat perbedaan perubahan 

skor nyeri MSDs pada kelompok yang 

diberikan intervensi peregangan dan 

kelompok kontrol (6). 

Pemberian latihan peregangan pada 

PKM ini bertujuan sebagai upaya 

administratif dalam mengurangi risiko 

bahaya ergonomi di tempat kerja. Adapun 

metode pelatihan peregangan yang diberikan 

mengacu dari metode 4-Before, yaitu 4 

gerakan peregangan sederhana yang 

dilakukan sebelum bekerja. Prinsip dari 

pemberian pelatihan ini adalah untuk 

memberikan pengetahuan dan keterampilan 

pada pencetak batu bata di Desa Gudang 

Tengah Kecamatan Sungai Tabuk dalam 

melakukan pencegahan terhadap munculnya 

keluhan muskuloskeletal serta meningkatkan 

lingkup gerak sendi. 

Dari hasil studi pendahuluan juga 

diketahui bahwa terdapat beberapa 

permasalahan mitra, yaitu: 

1. Pekerjaan pencetakan batu bata di Desa 

Gudang Tengah dilakukan secara manual 

dengan bantuan peralatan kerja yang 

sangat terbatas serta dilakukan tanpa 

memperhatikan kaidah-kaidah 

ergonomika sehingga postur kerja yang 

dihasilkan akibat interaksi antara tubuh 

pekerja dengan fasilitas kerja berada 

dalam nilai yang berisiko. 

2. Hasil penelitian sebelumnya di 

Kecamatan yang sama diketahui bahwa 
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dari 37 pencetak batubata, 56,76% 

diantaranya mengalami keluhan 

muskuloskeletal dimana keluhan 

terbanyak berada dibagian pinggang. 

3. Belum pernah dilakukan sosialisasi 

tentang pelatihan teknik peregangan pada 

pencetak batu bata di Desa Gudang 

Tengah 

 

METODE 

 

Pelaksanaan kegiatan pada program 

PKM ini dilakukan dengan transfer keilmuan 

dan transfer keterampilan berupa teknik 

peregangan dengan metode 4-before.  

 

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pelatihan 

 
No Waktu 

(WITA) 

Kegiatan 

1.  09.30-

10.00 

Registrasi dan Pembagian Snack 

2.  10.00-

10.05 

Pembukaan oleh MC 

3.  10.05-

10.15 

Pembagian pre-test dan alat tulis 

4.  10.15-

10.30 

Penyampaian materi penyuluhan 

tentang “Penyakit 

Musculoskeletal Disorders 

(MSDs)” 

5.  10.30-

10.40 

Penyampaian materi penyuluhan 

tentang “Faktor risiko penyakit 

MSDs” 

6.  10.40-

10.50 

Demonstrasi peregangan dengan 

metode 4-before 

7.  10.50-

11.00 

Doorprize  

8.  11.00-

11.10 

Pembagian post-test 

9.  11.10-

11.20 

Pemberian plakat kenang-

kenangan 

10.  11.20-

11.40 

Penutupan dan foto bersama 

11.  11.40-

selesai 

Pembagian bahan kontak 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kegiatan diawali dengan perkenalan 

dan penyampaian tujuan kegiatan oleh tim 

pelaksana kegiatan yang dilanjutkan dengan 

pemberian pre-test yang terdiri dari 10 

(sepuluh) pertanyaan bagi peserta kegiatan. 

Selanjutnya dilaksanakan penyampaian 

materi tentang Penyakit Musculoskeletal 

Disorders (MSDs). Pada materi ini peserta 

diharapkan mengetahui dan memahami 

mengenai bahwa penyakit MSDs merupakan 

penyakit yang diakibatkan oleh posisi 

ergonomi kerja yang salah dan terjadi dalam 

waktu yang lama sehingga berdampak buruk 

bagi kesehatan pekerja, khususnya para 

pencetak batu bata. 

Materi yang kedua mengenai faktor 

risiko dan pencegahan dari penyakit MSDs. 

Pada materi ini diharapkan para pekerja 

pencetak batu bata mengetahui dan 

memahami tentang faktor risiko penyakit 

MSDs yang umumnya disebabkan oleh posisi 

kerja yang salah dan beban yang diangkut 

pekerja melebihi dari kemampuan tubuh, 

serta mengetahui cara untuk mencegah dari 

penyakit MSDs. Materi yang ketiga yaitu 

pelatihan yang disertai dengan kegiatan 

demonstrasi mengenai peregangan dengan 

metode 4-before yang dilakukan bersama-

sama antara tim pelaksana kegiatan PKM dan 

peseta kegiatan. Peregangan metode 4-before 

dapat bermanfaat untuk membuat tubuh 

pekerja pencetak batu bata untuk terhindar 

dari MSDs.  

Setelah penyampaian materi dan 

demonstrasi dilakukan sesi diskusi dan tanya 

jawab dimana peserta yang menjawab 

pertanyaan dengan tepat atau dapat 

mengulang gerakan peregangan dengan 

metode 4-before dengan benar mendapatkan 

hadiah/doorprize. Selanjutnya dilaksanakan 

kegiatan evaluasi melalui pemberian soal 

post-test kepada seluruh peserta. Kegiatan 

diakhiri dengan pemberian kenang-kenangan 

berupa plakat dan poster kepada pihak aparat 

desa dan diakhiri dengan penutupan serta foto 

bersama. 

Peserta yang hadir dalam kegiatan 

PKM berjumlah 39 orang. Namun dari hasil 

pengumpulan kuesioner pre dan post test 

terdapat 9 data missing sehingga hanya 30 

orang peserta kegiatan yang dijadikan 
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sebagai responden. Adapun karakteristik 

responden disajikan dalam tabel 2. 

Tabel 2. Karateristik Responden PKM 

No Variabel Jumlah Presentase 

1 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 17 56,67 

Perempuan 13 43,33 

Total 30 100% 

2 

Usia 

<35 tahun 13 43,33 

≥35 tahun 17 56,67 

Total 30 100% 

3 

Status Merokok 

Tidak 

merokok 

16 53,33 

Merokok 14 46,67 

Total 30 100% 

4 

Kebiasaan Olahraga 

Rutin 14 46,67 

Tidak Rutin 16 53,33 

Total 30 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian 2017 

 

Hasil nilai pre-tes dan post-test 

penilaian pengetahuan pada responden 

pencetak batu bata disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 . Hasil Pretest-Posttest pelatihan 

4-before 

 

Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa 

dari 30 (tiga puluh) responden pelatihan 

peregangan dengan metode 4-before, pada 

saat pre-test hanya 3 orang peserta (10%) 

yang memiliki pengetahuan tinggi sedangkan 

27 orang peserta (90%) memiliki 

pengetahuan rendah. Sedangkan pada saat 

post-test diketahui pengetahuan pekerja yang 

masih rendah yaitu cuma 1 orang (3,3%) dan 

pekerja yang pengetahuannya berubah dari 

rendah menjadi tinggi yaitu sebesar 29 

pekerja (96,7%).  

Terjadinya peningkatan pengetahuan 

yang signifikan ini disebabkan karena 

pemberian edukasi berupa penyampaian 

pesan melalui metode penyuluhan 

disampaikan dengan metode andragogi 

(pembelajaran orang dewasa), yaitu bukan 

hanya penyampaian materi dari narasumber, 

namun juga ada kegiatan praktek metode 4-

before yang dilaksanakan oleh masing-

masing peserta pelatihan. Edukasi 

merupakan penambahan pengetahuan dan 

kemampuan seseorang melalui teknik praktik 

belajar atau instruksi dengan tujuan untuk 

mengingat fakta atau kondisi nyata, dengan 

cara memberikan informasi-informasi atau 

ide yang baru (5).  

Pemberian edukasi dalam PKM ini 

melalui metode penyuluhan dan pelatihan 

dengan bantuan media poster serta power 

point presentation bertujuan untuk 

menambah pengetahuan mengenai faktor 

risiko dari pencetakan batu bata, yaitu 

keluhan muskuloskeletal dan cara untuk 

mencegahnya yang mana salah satunya 

adalah melakukan peregangan dengan 

metode 4-before, yang bermanfaat sebagai 

tindakan preventif dan mengurangi rasa nyeri 

yang diakibatkan oleh keluhan pada sistem 

muskuloskeletal.  

Hasil gambar 1 menunjukan bahwa 

sebanyak 96,7% responden telah mengalami 

peningkatan pengetahuan. Wulandari dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa 

pengetahuan dapat diperoleh dari proses 

ingatan tentang sesuatu yang diketahuinya, 

baik melalui pengalaman, belajar, ataupun 

informasi dari orang lain (5). Pernyataan 

serupa juga diutarakan dalam penelitian 

sebelumnya yang dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa pengetahuan 

merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi 

setelah seseorang melakukan penginderaan 

terhadap suatu objek tertentu (4).  

Peningkatan pengetahuan merupakan 

langkah awal perubahan perilaku. 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan 

terjadi setelah orang melakukan  

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui panca indera 

manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, 
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penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata 

dan telinga. Peningkatan pengetahuan 

terbukti melalui pelatihan yang diberikan 

kepada responden dimana pelatihan ini 

melibatkan partisipasi responden secara aktif 

dalam belajar dan melakukan praktik secara 

langsung. Semakin aktif keterlibatan 

responden pelatihan dalam proses pelatihan, 

maka akan semakin tinggi motivasi yang 

akan timbul dari dalam diri responden, 

karena motivasi adalah salah satu aspek 

dinamis yang penting dalam proses 

pembelajaran (7).  

Sebelum orang mengadopsi perilaku 

baru (berperilaku baru), dalam diri orang 

tersebut terjadi proses yang berurutan, yaitu 

awareness (kesadaran), dimana orang 

tersebut menyadari dalam arti mengetahui 

terlebih dahulu terhadap stimulus (objek). 

Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus, 

subjek sudah mulai timbul. Evaluation 

(menimbang-nimbang) terhadap baik dan 

tidaknya stimulus bagi dirinya. Trial 

(mencoba), yaitu subjek mulai mencoba 

melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang 

dikehendaki oleh stimulus. Adoption, yaitu 

subjek telah berprilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran dan sikapnya 

terhadap stimulus (7). 

 

KESIMPULAN 
 

Hasil dari penelitian diketahui bahwa 

terjadi peningkatan pengetahuan pada 

kelompok sasaran dimana pada saat pre-test 

hanya 3 orang peserta (10%) yang memiliki 

pengetahuan tinggi sedangkan 27 orang 

peserta (90%) memiliki pengetahuan rendah. 

Sedangkan pada saat post-test diketahui 

pengetahuan pekerja yang masih rendah yaitu 

cuma 1 orang (3,3%) dan pekerja yang 

pengetahuannya berubah dari rendah menjadi 

tinggi yaitu sebesar 29 pekerja (96,7%). 

Peningkatan pengetahuan merupakan 

langkah awal perubahan perilaku. 

Untuk meningkatkan kesadaran dan 

perilaku yang benar diperlukan 

pendampingan, pengawasan dan peran serta 

guru dan orang tua. 

SARAN 

 

Diharapkan kepada responden agar 

dapat menerapkan peregangan ketika sela 

waktu ketika beraktivitas atau bekerja. 

Diharapkan pula bagi responden agar 

menyebarluaskan informasi yang didapat ke 

pekerja lainnya. Adapun untuk kegiatan 

selanjutnya diharapkan agar menambah 

jumlah cakupan penyuluhan yang semula 

hanya beberapa perwakilan pencetak batu 

bata menjadi seluruh pencetak batu bata di 

Desa Gudang Tengah. 
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Abstrak: Pekerja pencetak batu bata merupakan salah satu usaha dominan di Desa Lok Buntar, 

Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Proses operasionalnya dilakukan secara manual 

tanpa memperhatikan kaidah-kaidah ergonomi sehingga postur kerja yang dihasilkan akibat 

interaksi antara tubuh pekerja dengan fasilitas kerja berada dalam nilai yang berisiko. Tujuan 

penelian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan pekerja tentang risiko kerja pada pencetak 

batu bata di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Penelitian ini 

merupakan penelitian observasional deskriptif. Untuk mengukur pengetahuan diberikan lembar 

kuesioner yang meliputi definisi, penyebab, dampak, dan cara mengurangi Keluhan otot-

rangka, serta posisi kerja yang tidak ergonomis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 90 

responden memiliki pengetahuan ≤ 50%. Perlu dilakukan pemberian informasi terkait risiko 

kerja pada pencetak batu bata di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten 

Banjar. 

 

Kata kunci: pengetahuan, risiko kerja, pencetak batu bata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Pencetak batu bata pekerja 

merupakan salah satu usaha dominan yang 

ada di Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai 

Tabuk Kabupaten Banjar (Charina, 2013).  

Dengan semakin berkembangnya dunia 

konstruksi tanah air, maka kebutuhan akan 

material konstruksi seperti batu bata 

semakin tinggi. Akan tetapi, produksi batu 

bata yang dihasilkan oleh kelompok usaha 

pada desa Lok Buntar tidak sebanding 

dengan permintaan pasar. Hal yang 

membuat para perajin ini sulit untuk 

memenuhi permintaan konsumen adalah 

karena sebagian besar dari mereka hanya 

menggunakan metode pembuatan batu 

bata se 

bata secara manual tanpa menggunakan 

mesin. Pada saat proses pencetakan dan 

pemadatan batu bata, para pengrajin hanya 

mengandalkan kekuatan dan keterampilan 

tangan dari para pengrajin. Sehingga 

produktivitasnya sangatlah rendah. Selain 

itu, kualitas batu bata juga menjadi sangat 

beragam dan sulit untuk mendapatkan hasil 

batu bata yang memiliki permukaan yang 

rata (Yuliarman, 2004). 

Berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) Kabupaten Banjar Tahun 

2017, diketahui bahwa terjadi peningkatan 

struktur ekonomi pada bidang konstruksi 

dan peningkatan kebutuhan konstruksi di 

Kabupaten Banjar dari tahun ke tahun yang 

dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.  
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Tabel 1. Struktur Ekonomi pada Bidang 

Konstruksi di Kabupaten Banjar 

(BPS, 2017) 

 

Bidang 2013 2014 2015 

Konstruksi 9,00 9,29 9,72 

 

Tabel 2. Kebutuhan Produk Domestik di 

Kabupaten Banjar (BPS, 2017) 

 
Bidang 2012 2013 2014 

Konstruksi 819.658 925.433 1.102.927 

 

Selain itu, hasil studi pendahuluan 

diketahui bahwa para pekerja pencetak batu 

bata di desa Lok Buntar, yang terdiri dari 

sekitar 120 pekerja wanita, mengalami lelah, 

keluhan sakit pada tulang punggung dan 

ototnya. Keluhan pencetak batu bata ini 

semakin berat karena pada saat mencetak 

batu bata postur tubuh pencetak batu bata 

tidak alamiah. Hasil penelitian dari Chairina 

(2013) menunjukkan bahwa posisi 

kemiringan punggung pekerja saat mencetak 

batu bata melebihi 20o. Hal ini diperparah 

dengan pekerjaan membuat batu yang 

dilakukan berulang setiap harinya dengan 

frekuensi pekerjaan yang sangat tinggi. 

Diketahui bahwa 52% pencetak batu bata di 

desa Lok Buntar mengalami keluhan 

gangguan muskuloskeletal (Chairina, 2013). 

Pekerjaan pencetakan batu bata di Desa 

Gudang Tengah dilakukan secara manual 

dengan bantuan peralatan kerja yang sangat 

terbatas serta dilakukan tanpa 

memperhatikan kaidah-kaidah ergonomika 

sehingga postur kerja yang dihasilkan akibat 

interaksi antara tubuh pekerja dengan 

fasilitas kerja berada dalam nilai yang 

berisiko. Proses pencetakan batu bata 

dilakukan dengan mengangkat, membawa 

dan menurunkan bahan baku, yaitu tanah liat 

yang didapat dari penggalian di sungai sekitar 

lokasi pencetakan. Kemudian dilakukan 

proses pencetakan dengan alat kerja 

sederhana. Keseluruhan proses tersebut 

dilakukan secara manual dengan 

keterampilan dan pengerahan tenaga 

manusia, ditambah dengan proses tersebut 

dilakukan dengan postur yang berisiko. Hal 

ini tentu akan meningkatkan risiko terjadinya 

keluhan pada sistem otot-skeletal. 

Haryanti dan Ramdan (2015) 

menyatakan bahwa postur kerja yang 

berisiko dan tidak alamiah merupakan salah 

satu faktor yang dapat meningkatkan 

timbulnya keluhan muskuloskeletal atau 

Musculosceletal Disorders (MSDs). Hal ini 

senada dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Noor (2015) yang melakukan 

penelitian pada pencetak batubata di salah 

satu desa yang ada di Kecamatan Sungai 

Tabuk yang menyebutkan bahwa dari 37 

pencetak batubata, 56,76% diantaranya 

mengalami keluhan muskuloskeletal dimana 

keluhan terbanyak berada di bagian 

pinggang. 

Pengetahuan merupakan faktor penting 

dalam berperilaku. Pengetahuan merupakan 

hasil dari tahu dan terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu 

objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

panca indera manusia, yaitu penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 

Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga 

(Notoadmodjo, 2005). 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengetahuan pekerja tentang 

risiko kerja pada pencetak batu bata di Desa 

Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk, 

Kabupaten Banjar. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian 

observasional deskriptif uuntuk mengukur 

pengetahuan tentang risiko kerja pada 

pencetak batu bata di Desa Gudang Tengah 

Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten 

Banjar. Sampel adalah pencetak batu bata 

yang bekerja di Unit Pencetak Batu Bata di 

Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai 

Tabuk Kabupaten Banjar berjumlah 30 

responden. Instrumen penelitian 

menggunakan kuesioner yang meliputi 

pertanyaan tentang posisi kerja yang tidak 

ergonomis, definisi, penyebab, dampak, dan 

cara mengurangi keluhan otot-rangka. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil pengukuran pengetahuan 

responden disajikan pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Hasil Pengukuran pengetahuan 

responden 

Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa 

dari 30 (tiga puluh) responden hanya 3 (10%) 

responden yang memiliki pengetahuan tinggi 

sedangkan 27 (90%) responden memiliki 

pengetahuan rendah. Nilai rata-rata 

responden adalah 41. Nilai tertinggi adalah 

80 dicapai oleh 1 (satu) responden dan nilai 

terendah 10 dicapai oleh 1 (satu) responden. 

Selain itu, berdasarkan hasil isian 

lembar karakteristik respoden, diketahui 

bahwa terdapat 46,67% responden memiliki 

kebiasaan merokok. Merokok merupakan 

salah satu faktor risiko terhadap kejadian 

keluhan nyeri oto-rangka. Hasil penelitian 

Rahayu (2012) menyatakan bahwa kebiasaan 

merokok memiliki hubungan terhadap 

timbulnya keluhan MSDs, dan berdasarkan 

penelitian tersebut menyatakan bahwa 

pekerja yang memiliki kebiasaan merokok 

lebih berisiko 2,84 kali mengalami keluhan 

MSDs dibandingkan dengan pekerja yang 

tidak memiliki kebiasaan merokok (Rahayu, 

2012). 

Berdasarkan hasil tersebut perlu 

dilakukan edukasi guna meningkatkan 

pengetahuan responden terkait faktor risiko 

kerja mereka. Edukasi merupakan 

penambahan pengetahuan dan kemampuan 

seseorang melalui teknik praktik belajar atau 

instruksi dengan tujuan untuk mengingat 

fakta atau kondisi nyata, dengan cara 

memberikan informasi-informasi atau ide 

yang baru (Wulandari, 2013).  

Peningkatan pengetahuan bertujuan 

untuk menambah pengetahuan mengenai 

faktor risiko dari pencetakan batu bata, yaitu 

keluhan muskuloskeletal dan cara untuk 

mencegahnya yang mana salah satunya 

adalah melakukan peregangan dengan 

metode 4-before, yang bermanfaat sebagai 

tindakan preventif dan mengurangi rasa nyeri 

yang diakibatkan oleh keluhan pada sistem 

muskuloskeletal.  

Wulandari (2013) dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa pengetahuan dapat 

diperoleh dari proses ingatan tentang sesuatu 

yang diketahuinya, baik melalui pengalaman, 

belajar, ataupun informasi dari orang lain. 

Peningkatan pengetahuan merupakan 

langkah awal perubahan perilaku. 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan 

terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui panca indera 

manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata 

dan telinga (Notoadmodjo, 2005).  

Sebelum orang mengadopsi perilaku 

baru (berperilaku baru), dalam diri orang 

tersebut terjadi proses yang berurutan, yaitu 

awareness (kesadaran), dimana orang 

tersebut menyadari dalam arti mengetahui 

terlebih dahulu terhadap stimulus (objek). 

Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus, 

subjek sudah mulai timbul. Evaluation 

(menimbang-nimbang) terhadap baik dan 

tidaknya stimulus bagi dirinya. Trial 

(mencoba), yaitu subjek mulai mencoba 

melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang 

dikehendaki oleh stimulus. Adoption, yaitu 

subjek telah berprilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran dan sikapnya 

terhadap stimulus (Notoadmodjo, 2005). 

 

PENUTUP 

 

Hasil dari penelitian diketahui bahwa 

sebagian besar (90%) responden masih 

memiliki pengetahuan yang rendah (dengan 

skor ≤ 50%) terkait risiko kerjanya. Untuk 

meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan 
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perilaku yang benar diperlukan pemberian 

edukasi, pendampingan kepada responden. 
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DESA JATI BARU KECAMATAN ASTAMBUL KABUPATEN BANJAR 
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ABSTRAK 

 

Program kesehatan ibu dan anak (KIA) merupakan program prioritas nasional sebagai 

bagian dari tujuan millennium development goals (MDGs) yang kini berlanjut ke sustainable 

development goals (SDGs). Keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan ditetukan 

berdasarkan indikator AKI dan AKB. Hal ini juga menggambarkan kualitas ibu dan anak di 

Indonesia. Berdasarkan laporan millennium development goals (MDGs) tahun 2015 

menunjukkan bahwa pencapaian Indonesia dibidang kesehatan khususnya kesehatan ibu dan 

anak masih jauh dari target. Hasil SDKI tahun 2007 dan SDKI tahun 2012 bahwa kematian ibu 

dari 228 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup dan bayi 34 per 

1.000 kelahiran hidup menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup. Adapun angka kematian bayi 

tahun 2012 di Kalimantan Selatan 44 per 1.000 kelahiran hidup, ini masih belum mendekati 

target SDG’s yang diharapkan yaitu < 70 per 1.000 kelahiran hidup hingga tahun 2015. 

Sedangkan angka kematian ibu di Kalimantan Selatan tahun 2012 adalah 123 per 100.000 

kelahiran hidup. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar kejadian BBLR di Kabupaten Banjar 

mengalami peningkatan dari 275 orang pada tahun 2011 menjadi 335 orang di tahun 2012. 

Begitu juga dengan kematian bayi di mana pada tahun 2011 sebanyak 94 orang meningkat 

menjadi 112 orang pada tahun 2012. Desa Jati Baru merupakan salah satu desa yang berada 

dalam Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil 

observasi di Desa Jati Baru, terdapat 1 (satu) orang ibu hamil yang meninggal dunia. Persentase 

kategori kehamilan berisiko tinggi wanita usia subur di Desa Jati Baru menurut rincian umur 

sebesar 18,4%. Menurut ukuran LiLA sebesar 12,6%. Sedangkan persentase ibu hamil yang 

mengalami anemia sebesar 85,1%, dan bayi yang terlahir dengan berat badan bayi lahir rendah 

yaitu sebesar 6,5%. Kurangnya pengetahuan masyarakat di Desa Jati Baru mengenai kesehatan 

ibu dan anak (KIA) merupakan faktor penyebab terjadinya permasalahan KIA tersebut. 

Penyebab permasalahan KIA yaitu anak-anak dari ibu yang berpengetahuan rendah umumnya 

memiliki angka kematian yang lebih tinggi daripada mereka yang lahir dari ibu yang lebih 

berpengetahuan rendah. Sejalan dengan teori Soediaoetama (2000) menyatakan tingkat 

pengetahuan orang tua merupakan salah satu faktor penting dalam tumbuh kembang anak, 

karena dengan pengetahuan yang baik maka orang tua dapat mengasuh anak dengan baik pula. 
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Selain itu, masyarakat desa setempat menilai masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan 

mengenai KIA di Desa Jati Baru. Oleh karenanya, perlu adanya program pemberdayaan 

masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan 

kader posyandu sebagai promotor promosi dan pendidikan kesehatan terhadap masalah 

kesehatan ibu dan anak di Desa Jati Baru. 

 

Kata-kata kunci: Kesehatan Ibu dan Anak, Penyuluhan, Kader. 

 

Abstract  

 

The maternal and child health program (MCH) is a national priority program as part of 

the goals of the Millennium Development Goals (MDGs) which now continues to the 

sustainable development goals (SDGs). The success of development in the health sector is 

determined based on AKI and AKB indicators. This also illustrates the quality of mothers and 

children in Indonesia. Based on the 2015 report on Millennium Development Goals (MDGs), 

Indonesia's achievement in the field of health, especially maternal and child health is still far 

from the target. The results of the 2007 IDHS and the 2012 IDHS show that maternal mortality 

from 228 per 100,000 live births to 359 per 100,000 live births and 34 babies per 1,000 live 

births to 32 per 1,000 live births. As for the 2012 infant mortality rate in South Kalimantan 44 

per 1,000 live births, this is still not close to the SDG's target which is expected to be <70 per 

1,000 live births by 2015. While the maternal mortality rate in South Kalimantan in 2012 is 123 

per 100,000 live births. Data from the Banjar District Health Office on the incidence of LBW 

in Banjar Regency experienced an increase from 275 people in 2011 to 335 people in 2012. 

Likewise with infant mortality where in 2011 as many as 94 people increased to 112 people in 

2012. Jati Baru Village is one of the villages in Astambul Subdistrict, Banjar Regency, South 

Kalimantan Province. Based on observations in Jati Baru Village, there are 1 (one) pregnant 

woman who died. The percentage of high-risk pregnancy categories of women of childbearing 

age in Jati Baru Village according to age details was 18.4%. According to the LiLA size of 

12.6%. While the percentage of pregnant women with anemia was 85.1%, and babies born with 

low birth weight were 6.5%. The lack of knowledge of the community in Jati Baru Village 

regarding maternal and child health (MCH) is a factor causing the occurrence of these KIA 

problems. The cause of the MCH problem is that children from low-knowledge mothers 

generally have a higher mortality than those born to more knowledgeable mothers. In line with 

the theory of Soediaoetama (2000) states the level of knowledge of parents is one of the 

important factors in child development, because with good knowledge, parents can take care 

of children well too. In addition, the local village community assessed that there was still a lack 

of socialization and counseling about MCH in Jati Baru Village. Therefore, there needs to be 

a community empowerment program to increase community knowledge through counseling and 

training of Posyandu cadres as promoters of health education and promotion of maternal and 

child health problems in Jati Baru Village. 

 

Keywords: Mother and Child Health, Counseling, Cadre . 
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PENDAHULUAN  

 

Program kesehatan ibu dan anak (KIA) 

merupakan program prioritas nasional 

sebagai bagian dari tujuan millennium 

development goals (MDGs) yang kini 

berlanjut ke sustainable development goals 

(SDGs). Keberhasilan pembangunan pada 

sektor kesehatan ditetukan berdasarkan 

indikator AKI dan AKB. Hal ini juga 

menggambarkan kualitas ibu dan anak di 

Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk 

menurunkan kematian ibu dan anak tidak 

terkecuali peningkatan akses dan kualitas 

pelayanan melalui peningkatan kapasitas 

tenaga kesehatan termasuk bidan, jaminan 

kesehatan dan meningkatkan outreach 

pelayanan utamanya bagi daerah yang sulit 

akses (1,2,3).  

Dari hasil SDKI tahun 2007 dan SDKI 

tahun 2012 capaian cakupan antenatal, 

persalinan oleh tenaga kesehatan dan 

cakupan pelayanan neonatus adalah dari 

66%, 46% dan 43,9% menjadi 95,7%, 83,1% 

dan 48%. Selain itu, data menunjukkan 

bahwa kematian ibu dari 228 per 100.000 

kelahiran hidup menjadi 359 per 100.000 

kelahiran hidup dan bayi 34 per 1.000 

kelahiran hidup menjadi 32 per 1.000 

kelahiran hidup. Adapun angka kematian 

bayi tahun 2012 di Kalimantan Selatan 44 per 

1.000 kelahiran hidup, ini masih belum 

mendekati target SDG’s yang diharapkan 

yaitu < 70 per 1.000 kelahiran hidup hingga 

tahun 2015. Sedangkan angka kematian ibu 

di Kalimantan Selatan tahun 2012 adalah 123 

per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan 

laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banjar kejadian BBLR di Kabupaten Banjar 

mengalami peningkatan dari 275 orang pada 

tahun 2011 menjadi 335 orang di tahun 2012. 

Begitu juga dengan kematian bayi di mana 

pada tahun 2011 sebanyak 94 orang 

meningkat menjadi 112 orang pada tahun 

2012 (1,4,5). Berdasarkan hasil observasi 

lapangan yang dilakukan di Desa Jati Baru, 

Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar 

ditemukan beberapa permasalahan yaitu 

terdapat 1 (satu) orang ibu hamil yang 

meninggal dunia, penyuluhan mengenai KIA 

dinilai masih kurang oleh masyarakat desa 

setempat, persentase kategori kehamilan 

risiko tinggi wanita usia subur menurut 

rincian umur sebesar 15 (18,4%) responden, 

menurut ukuran LiLA sebesar 8 (12,6%) 

responden, persentase ibu hamil yang 

mengalami anemia sebesar 47 (85,1%) 

responden, bayi yang terlahir dengan BBLR 

sebesar 9 (6,5%) responden, penggunaan KB 

susuk sebanyak 3 (0,6%) responden, 

penggunaan KB suntik sebanyak 38 (12,6%) 

responden, penggunaan pil KB 1 bulan 

sebanyak 69 (19,3%) responden dan 

penggunaan kondom sebanyak 2 (0,4%) 

responden dari 462 resonden. Banyaknya 

wanita usia subur yang memiliki faktor risiko 

tinggi dalam kehamilan terutama dalam 

masalah umur, tekanan darah, dan ukuran 

LiLA akibatnya dari faktor risiko tersebut 

dalam tahun 2016 terakhir ditemukan 1 (satu) 

kasus kematian ibu hamil, janin yang 

meninggal sebelum dilahirkan, dan 1 (satu) 

orang bayi yang BBLR. 

Oleh karenanya, perlu adanya program 

pemberdayaan masyarakat untuk 

meningkatkan pengetahuan masyarakat 

melalui penyuluhan dan pelatihan kader 

posyandu sebagai promotor promosi dan 

pendidikan kesehatan terhadap masalah 

kesehatan ibu dan anak di Desa Jati Baru. 

 

METODE  

 

Kegiatan optimalisasi kader posyandu 

dan penyuluhan kepada masyarakat di Desa 

Jati Baru dilakukan melalui tahap 

perencanaan dan persiapan yaitu membuat 

perencanaan dan penetapan roadmap 

program dan alur kegiatan, melakukan 

analisis situasi untuk menentukan diagnosa 

komunitas dengan melakukan advokasi 

kepada desa sasaran, menentukan desain 

kegiatan, merancang dan membuat alat 

pendukung promosi kesehatan, survey lokasi 

kegiatan, mengevaluasi dampak, dan 

membuat struktur organisasi serta koordinasi 

dengan para aparat yang ada di Desa Jati 

Baru, kader posyandu dan masyarakat. Tahap 

pelaksanaan yaitu penyuluhan kesehatan ibu 

dan anak kepada aparat desa dan masyarakat 
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khususnya wanita usia subur dan pasangan 

usia subur. Kegiatan kedua yang dilakukan 

adalah pelatihan kader posyandu mengenai 

kesehatan ibu dan anak serta penyusunan 

menu gizi seimbang. Tahap monitoring dan 

evaluasi yaitu evaluasi jangka pendek dan 

evaluasi jangka panjang digunakan untuk 

menilai keberhasilan program ini. Untuk 

menilai evaluasi jangka pendek digunakan 

kuesioner pretest dan posttest, sedangkan 

untuk evaluasi jangka panjang dinilai 

berdasarkan perubahan perilaku masyarakat 

akan permasalahan ibu dan anak. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

A. Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak 

1. Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak 

(KIA) 

Penyuluhan yang dilaksanakan cukup 

membantu dalam meningkatkan pengetahuan 

masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak 

(KIA). Hal ini terlihat dari hasil evaluasi pre-

test dan post-test. Berikut hasil rekapitulasi 

evaluasi penyuluhan bagian dari upaya 

meningkatkan pengetahuan masyarakat 

tersaji pada grafik 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Hasil evaluasi pengetahuan peserta 

penyuluhan KIA di Desa Jati Baru 

 
Berdasarkan grafik 1 didapatkan hasil 

yang beragam dari 50 peserta penyuluhan 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

sebesar 18%. Hal ini menunjukkan bahwa 

penyuluhan yang dilakukan kepada 

masyarakat berhasil. Berdasarkan hasil 

tersebut pengetahuan masyarakat dapat 

dikategorikan berdasarkan tabel 1 berikut. 

 

 

Tabel 1. Pengetahuan masyarakat sebelum 

dan sesudah penyuluhan 

Sebelum 
Sesudah 

Jumlah 
p 

Value Kurang Baik 

Kurang 22 8 30 

0,0001 Baik 28 42 70 

Jumlah 50 50 100 

Keterangan: nilai mean: 63,8 

 
Berdasarkan tabel 1 diatas didapatkan 

bahwa pengetahuan dikelompokkan menjadi 

pengetahuan baik dan pengetahuan kurang. 

penilaian terhadap pengrtahuan didasarkan 

pada jumlah jawaban benar pada pertanyaan 

pada kuesioner penyuluhan KIA dan 

didapatkan nila p value sebesar 0,0001 yang 

mana nilai p < 0,05, artinya terdapat 

perbedaan pengetahuan dari sebelum dan 

sesudah dilakukan penyuluhan KIA. 

Berikut hasil evaluasi sikap yang 

dilakukan sebelum dan sesudah diadakannya 

penyuluhan KIA. 

 

 

 

 

 
Sumber: Hasil evaluasi sikap peserta sebelum 

dilakukan kegiatan penyuluhan KIA di Desa Jati Baru 

 

Berdasarkan grafik diatas, sikap 

peserta penyuluhan di Desa Jati Baru sudah 

baik. Hal ini dilihat dari sikap positif 

sebelumnya yang mengalami peningkatan 

sesudah dilakukan penyuluhan KIA dan 

sikap negatif yang mengalami penurunan 

sebelum dan sesudah dilalukan penyuluhan. 

Sikap dikategorikan menjadi 2, yaitu sikap 

positif dan sikap negatif. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2 Pengetahuan masyarakat sebelum 

dan sesudah penyuluhan 

Sebelum 
Sesudah 

Jumlah 
p 

Value Negative positif 

Negative 19 13 32 

0,201 Positif 31 37 68 

Jumlah 50 50 100 
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Berdasarkan tabel 2 tersebut, sikap 

peserta dikelompokkan menjadi sikap positif 

dan sikap negatif. Penilaian terhadap sikap 

didasarkan pada responden mengenai 

pernyataan pada kuesioner penyuluhan KIA 

dan didapatkan nilai p value sebesar 0,201. 

Berdasarkan hasil pretest dan posttest 

penyuluhan KIA pada bagian sikap 

menunjukkan ada perubahan sikap sebelum 

dan sesudah dilakukannya penyuluhan KIA. 

Hal ini dikarenakan sikap adalah cara 

menempatkan atau membawa diri, atau cara 

merasakan, jalan pikiran, dan perilaku. Sikap 

diperoleh dan dirubah melalui hasil belajar 

seseorang dengan lingkungannya, yaitu 

dimulai semenjak ia lahir sampai proses 

kehidupan berjalan. Sikap adalah salah satu 

istilah bidang psikologi yang berhubungan 

dengan persepsi dan tingkah laku. Ellis 

mengemukakan bahwa sikap melibatkan 

beberapa pengetahuan tentang sesuatu. 

Namun aspek yang esensial dalam sikap 

adalah adanya perasaan atau emosi, 

kecenderungan terhadap perbuatan yang 

berhubungan dengan pengetahuan. 

 

B. Pelatihan Kader Posyandu 

Sebelum dilakukan pelatihan, peserta 

diberikan materi kegiatan adalah tentang 

pengantar tata cara pemilihan dan 

pengolahan bahan makanan, dan dilanjutkan 

dengan kegiatan demo masak untuk 

memperagakan tata cara dan proses 

pemasakan bahan hingga menjadi hidangan 

(simulasi). Setelah melaksanakan praktek 

memasak maka selanjutnya untuk 

pembentukan kelompok keluarga sadar gizi 

(KADARZI) sesuai dengan yang pengukuran 

status gizi masing-masing peserta. Berikut 

nama-nama kelompok keluarga sadar gizi 

(KADARZI): 

Tabel 3 Kelompok Keluarga Sadar Gizi 

(KADARZI) 
Kelompok Nama Kelompok RT 

1 Rahmah I 

 Anisah I 

 Khamaliah II 

 Wardaniah II 

 Mariatul Kiptiah IV 

2 Maulinah II 

 Rusliah II 

 Salmiah III 

 Alfisah II 

 Yati Biarti III 

3 Multipah I 

 Mazidah I 

 Wahdaniah II 

 Nurkatinah III 

 Siti Mu’minah II 

4 Misriyati III 

 
Fasehah 

Najipah 

III 

IV 

 Mila IV 

 Nur Atiah IV 

 Darmawati III 

5 Darmawati III 

 Hj. Masliah IV 

 Mulkiah IV 

 Nurhidayah IV 

 Helmawati IV 

6 Helmawati IV 

 Fatmawati IV 

 Aisyah IV 

 Murniah IV 

 

Adapun pada kegiatan demo masak 

yang dilakukan peserta, hampir semua 

langkah-langkah yang diajarkan pada 1 hari 

sebelumnya sesuai dengan yang diperagakan. 

Akan tetapi, masih ada beberapa urutan 

langkah pengolahan makanan yang tertukar 

sehingga perlu adanya penambahan 

informasi melalui konseling terkait dengan 

tata cara pengolahan makan yang tepat. 

Berdasarkan hasil dari monitoring dan 

evaluasi pertama yang dilakukan pada awal 

bulan maret didapatkan hasil bahwa untuk 

kenaikan dan penurunan berat badan 

mengalami perubahan tetapi tidak signifikan. 

Adapun sikap dan perilaku mengalami 

perubahan, yang mana mereka 

mempraktekkan kembali baik secara 

bersama-sama maupun secara sendiri apa 

yang telah diajarkan dalam kegiatan 

pelatihan penyusunan menu gizi seimbang 

pada kegiatan intervensi kemarin. 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil intervensi yang telah 

dilakukan, dapat di simpulkan bahwa setelah 

diadakannya penyuluhan kesehatan ibu dan 

anak, pengetahuan warga desa Jati Baru 

meningkat  sebesar 18% dan sikap warga 

desa Jati Baru juga mengalami peningkatan 

dan menjadi lebih baik yaitu sebesar 12%. 
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Dalam kegiatan demo masak yang 

diperagakan oleh poli gizi Puskesmas 

Astambul, saat dilakukan duplikasi menu 

oleh setiap kelompok hampir semua langkah-

langkah yang diajarkan pada 1 hari 

sebelumnya sesuai dengan yang diperagakan. 

Berdasarkan hasil dari monitoring dan 

evaluasi pertama yang dilakukan pada awal 

bulan didapatkan hasil bahwa untuk kenaikan 

dan penurunan berat badan mengalami 

perubahan tetapi tidak signifikan. Adapun 

sikap dan perilaku mengalami perubahan, 

yang mana mereka mempraktekkan kembali 

baik secara bersama-sama maupun secara 

sendiri apa yang telah diajarkan dalam 

kegiatan pelatihan penyusunan menu gizi 

seimbang 

 

B. Saran 

Adapun saran pada kegiatan yang 

dilakukan, yaitu diharapkan setelah 

dilakukannya kegiatan intervensi mengenai 

kesehatan ibu dan anak, warga Desa Jati Baru 

lebih memperhatikan masalah kesehatan ibu 

dan anak serta dapat meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. Serta diharapkan 

keluarga sadar gizi yang telah diberikan 

pelatihan dapat menyebarkan informasi 

kepada keluarga yang tidak mendapat 

penyuluhan dan dapat mempraktikan dalam 

kehidupan sehari-hari agar dapat 

meningkatkan status gizi dalam keluarga. 

Sedangkan bagi pihak Puskesamas dapat 

terus melakukan pembinaan terhadap kader 

posyandu yang sudah ada agar 

keberlangsungan kegiatan pemberdayaan 

yang sudah dilaksanakan dapat terus 

berlanjut. 
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ABSTRAK 

 

Pernikahan dini merupakan kondisi yang belum matang secara mental dan sistem 

reproduksinya. Berdasarkan data Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah pada tahun 2016 terdapat 45 kasus (18,7%) yang melakukan pernikahan 

dini  dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 101 kasus (33,8%). Salah satu Kecamatan di 

Kabupaten tersebut yang memiliki angka pernikahan dini yang terus meningkat setiap tahunnya 

adalah Kecamatan Labuan Amas Utara 74.8% (2016) dan 80.4% (2017). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan keputusan menikah dengan kejadian pernikahan dini di 

Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini bersifat 

observational analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh perempuan di Kecamatan Labuan Amas Utara yang menikah pada tahun 2017. Sampel 

yang diteliti berjumlah 84 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil 

penelitian diperoleh bahwa ada hubungan antara keputusan menikah dengan kejadian 

pernikahan dini  (p = 0,042) dengan OR = 2,83 ( 1,14 - 7,08). Perempuan diharapkan 

mempunyai kemampuan untuk memutuskan sendiri dalam menikah. 

 

Kata-kata kunci: pernikahan dini, diri sendiri, keputusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Menurut BKKBN, Survei Demografi 

dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 

2012 datanya menunjukkan bahwa 12,8 % 

perempuan usia 15-19 tahun sudah 

menikah(1). Berdasarkan data BPS tahun 

2013 dan  2015, perkawinan usia anak di 

Indonesia, khususnya perempuan yang 

menikah sebelum usia 18 tahun tercatat 

sebesar 24 % dan 23 %. Di Kalimantan 

Selatan, perkawinan usia anak pada tahun 

2013 dan 2015 adalah 35,64% dan 33,68% 

walaupun mengalami penurunan tetapi 

angka ini masih tergolong tinggi. (2)  

Berdasarkan data Kementerian 

Agama Provinsi Kalimantan Selatan, 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 

tahun 2016 terdapat 45 kasus (18,7%) yang 

melakukan pernikahan dini  dan pada 

TAHUN 

tahun 2016 terdapat 45 kasus (18,7%) yang 

melakukan pernikahan dini  dan pada 

tahun 2017 meningkat menjadi 101 kasus 

(33,8%). Salah satu Kecamatan di 

Kabupaten tersebut yang memiliki angka 

pernikahan dini yang terus meningkat 

setiap tahunnya adalah Kecamatan Labuan 

Amas Utara 74.8% (2016) dan 80.4% 

(2017). (3) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan menyebutkan 

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria 

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) 

tahun dan pihak wanita sudah mencapai 

umur 16 (enam belas) tahun, dan 

memenuhi syarat-syarat perkawinan yang 

salah satunya adalah, untuk 

melangsungkan perkawinan seorang yang 

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 

tahun harus mendapat izin dari kedua 

ORANGTI  
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orangtua. (4). 

Pernikahan dini yang terjadi dibawah 

usia 20 tahun dalam keadaan belum 

matangnya mental seseorang remaja akan 

mempengaruhi penerimaan kehamilannya, 

dimana sistem reproduksi remaja yang belum 

siap menerima kehamilan, merasa tersisih 

dari pergaulan karena dianggap belum 

mampu membawa diri, terkadang perasaan 

tertekan karena mendapat cercaan dari 

keluarga, teman atau lingkungan masyarakat. 

Sejatinya, anak berusia di bawah umur belum 

bisa memahami mengenai hubungan seks dan 

apa tujuannya. Mereka hanya melakukan apa 

yang diharuskan pasangan terhadapnya tanpa 

memikirkan hal yang melatarbelakanginya 

melakukan itu. Jika sudah demikian, anak 

akan merasakan penyesalan mendalam dalam 

hidupnya (5). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan keputusan menikah 

dengan kejadian pernikahan dini di 

Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah. 

 

METODE  

 

Penelitian ini merupakan penelitian 

observasional analitik menggunakan desain 

penelitian cross sectional. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perempuan yang 

menikah di Kecamatan Labuan Amas Utara 

pada tahun 2017 dengan jumlah sampel 

sebanyak 84 responden. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling. 

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu 

kuesioner untuk melakukan identifikasi dari 

variabel keputusan menikah dan kejadian 

pernikahan dini. Uji Chi square digunakan 

untuk menjelaskan hubungan keputusan 

menikah dengan kejadian pernikahan dini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Kejadian 

Pernikahan Dini dan Keputusan 

Menikah 
Variabel Frekuensi Persentase 

Kejadian 

Pernikahan Dini 
  

Menikah dini 38 45,2 

Tidak menikah 

dini 

46 54,8 

Keputusan 

Menikah 
  

Diri sendiri 53 63,1 

Bukan diri sendiri 

(ibu dan bapak) 

31 36,9 

Keputusan 

Menikah 
  

Diri Sendiri 53 63,1 

Ibu 17                       

20,2 

Bapak 14 16,7 

 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa 

yang melakukan pernikahan dini sebesar 

45,2%. Sebagian besar keputusan menikah 

pada diri sendiri sebesar 53%. Keputusan 

menikah bukan dari diri sendiri, sebagian 

besar atas dasar keputusan ibu. 

Tabel 2.  Hubungan antara Keputusan 

Menikah dengan Kejadian 

Pernikahan Dini di Kecamatan 

Labuan Amas Utara Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah 

Variab

el 

Kejadian 

Pernikahan Dini 

N % 

p-

val

ue 

OR      

(95

% 

CI) 

Menikah 

Dini 

Tidak 

Menika

h Dini 

n % n % 

Keput

usan 

Menik

ah 

      

0,0

42 

 

Diri 

sendiri 

1

9 

35,

8 
34 

64,

2 

5

3 

10

0 

2,8

3 

(1,

14 

- 

7,0

8) 

Bukan 

diri 

sendiri 

(ibu 

dan 

bapak) 

1

9 

61,

3 
12 

38,

7 

3

1 

10

0 

 

Berdasarkan tabel 2, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa responden yang 

menikah dini dengan keputusan bukan dari 

diri sendiri lebih banyak (61,3%) daripada 

yang dari keputusan diri sendiri. Selain itu, 

hasil penelitian menunjukkan p-value= 0,042 

yang artinya ada hubungan antara keputusan 

menikah dengan kejadian pernikahan dini, 

dengan Odd Ratio (OR)=2,83 yang artinya 

responden yang menikah dini dengan 

keputusan bukan dari diri sendiri mempunyai 

2,83 peluang lebih besar untuk melakukan 

pernikahan dini daripada dengan keputusan 

diri sendiri. 
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Keinginan untuk menikah dini yang 

berasal dari diri sendiri dipengaruhi oleh 

budaya masyarakat desa yang memandang 

bahwa perempuan yang sudah baligh tidak 

baik untuk menyendiri terlalu lama, khawatir 

terjerumus pergaulan bebas dan dapat 

disebabkan dengan ekonomi keluarga yang 

rendah. Berdasarkan penelitian Afri 

Rahmadia Marta, faktor dasar perempuan 

untuk menikah dini adalah mutlak atas dasar 

keinginan sendiri dengan alasan suka sama 

suka, rendahnya keinginan melanjutkan 

pendidikan, budaya masyarakat yang masih 

memandang perempuan untuk segera 

menikah dan pengaruh teman sebaya.(6). 

Keinginan menikah yang didasarkan 

pada bukan kemauan diri sendiri tetapi 

keinginan dari orang tua. Orang tua 

terkadang memaksakan anak untuk menikah 

dini karena anak sudah mempunyai pacar 

sehingga orang tua takut terjadi perzinahan. 

Selain itu, orang tua melihat pergaulan anak 

yang sudah terlalu bebas sehingga orang tua 

menginginkan segera menikah agar tidak 

terjadi kehamilan di luar nikah. Ada juga 

orang tua yang segera menikahkan anaknya 

untuk meringankan beban mereka untuk 

membiayai anaknya. 

 Nurhajati (2013) juga mengungkapkan 

bahwa orang tua yang memiliki keterbatasan 

pemahaman khususnya tentang kesehatan 

reproduksi, hak anak maka kecenderungan 

yang terjadi adalah menikahkan anaknya. 

Orang tua memiliki peran yang besar 

terhadap kejadian pernikahan dini. Selain itu 

orang tua juga memiliki peran yang besar 

dalam penundaan usia perkawinan anak.(7) 

 

PENUTUP 

 

Penelitian ini menunjukkan ada 

hubungan keputusan menikah dengan 

kejadian pernikahan dini.Pernikahan dini 

mempunyai dampak yang luas seperti sosial, 

ekonomi, psikologi dan kesehatan. Oleh 

karena itu, sebaiknya keputusan untuk 

menikah dini dipikirkan secara matang 

sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengambilan keputusan tersebut seharusnya 

mempunyai pemahaman yang baik mengenai 

pernikahan. 
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