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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga prosiding ini dapat terselesaikan dengan baik 

serta sholawat dan salam teriring kepada Nabi Muhammad SAW. Prosiding ini berisi kumpulan 

makalah dari berbagai daerah di Indonesia yang telah dipresentasikan dan didiskusikan dalam 

Seminar Nasional yang diadakan oleh Universitas Abdurrab Pekanbaru pada tanggal 12 Desember 

2018 di Pekanbaru-Riau. Seminar ini mengangkat tema “Integrasi Halal Science and Technology 

Dalam Penelitian dan Pengabdian untuk Peradaban Bangsa”.  

Prosiding ini disusun untuk mendokumentasikan gagasan dan hasil penelitian dan pengabdian 

terkait inovasi dalam pembelajaran. Selain itu, diharapkan prosiding ini dapat memberikan 

wawasan tentang perkembangan dalam pembelajaran dan upaya-upaya yang terus dilakukan demi 

terwujudnya pendidikan berkemajuan. Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat dalam dunia 

pendidikan dapat terus termotivasi dan bersinergi untuk berperan aktif membangun pendidikan 

Indonesia yang berkualitas melalui pembelajaran yang inovatif.  

Dalam penyelesaian prosiding ini, kami menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya tidak 

terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini panitia menyampaikan ucapan 

terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya, kepada :  

1. Rektor Universitas Abdurrab Pekanbaru, Dr. Arisman Adnan, M.Sc, yang telah 

memberikan dukungan dan memfasilitasi dalam kegiatan ini.  

2. Seluruh pembicara tamu, Prof. Dr. Irwandi Jaswir, M.Sc, Ph.D , Dr. Syamsuddin Arif, 

M.A, dan dr. Fariz Nurwidya, Sp.P, Ph.D 

3. Bapak/Ibu/Mahasiswa seluruh panitia yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta 

pemikiran demi kesuksesan acara ini.  

4. Bapak/Ibu seluruh dosen, dan pejabat instansi penyumbang artikel hasil penelitian dan 

pemikiran ilmiahnya dalam kegiatan seminar nasional ini.  

Kami menyadari bahwa prosiding ini tentu saja tidak luput dari kekurangan, untuk itu segala saran 

dan kritik kami harapkan demi perbaikan prosiding pada terbitan tahun yang akan datang. Akhirnya 

kami berharap prosiding ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait.  

 

Pekanbaru, 12 Desember 2018 

Ketua Panitia  

 

 

Benny Hamdi Roma Putra, ST, MT  
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SUSUNAN ACARA 

 

TIME ACARA 
PENANGGUNG 

JAWAB 

08.00-08.30 WIB REGISTRASI Panitia 

08.30-08.35 WIB Pembukaan MC “Suci Shinta Lestari S.Sos M.IK” Panitia 

08.35-08.45 WIB Pembacaan Ayat Suci Al-Quran oleh Khairul Alfani Panitia 

 Pembacaan Doa oleh Sukiswanto, S.Kom Panitia 

08.45-09.00 WIB Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Diah Aulianda Panitia 

09.00-09.15 WIB Kata Sambutan Ketua Pelaksana : Benny Hamdi 

Rhoma Putra, ST, MT 

Panitia 

09.15-09.30 WIB Kata sambutan ketua LPPM Universitas Abdurab “Dr 

Yessi Jusman MSc 

Panitia 

09.30-09.55 WIB Kata Sambutan sekaligus membuka acara SeNAstek 

2018 oleh Rektor Universitas Abdurrab “Dr. Arisman 

Adnan, M.Sc” 

Panitia 

09.55-10.10 WIB Foto Bersama + Penyerahan Plakat kenanga-kenangan 

untuk Kopertis 

Panitia 

 Foto bersama + Penyerahan Plakat kenang-kenangan 

untuk keynote speaker (ke 3 orang keynote) 

Panitia 

Paparan dan diskusi keynote speaker (PANEL) Panitia 

10.10-11.40 WIB Prof. Dr. Irwandi Jaswir M.Sc Ph.d  Moderator: 

dr. Feriandri Utomo 

M.Biomed 
11.40-13.00 WIB Dr. Syamsuddin Arif, MA 

13.00-13.40 WIB dr. Fariz Nurwidya, Sp.P, Ph.D 

Presentasi: Penelitian dan pengabdian masyarakat Panitia 
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KATA SAMBUTAN REKTOR 

Dr. Arisman Adnan, M.Sc 

 

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang terus mencurahkan rahmat dan karunia- Nya kepada 

kita semua, serta dengan ijin-Nya Seminar Nasional dan Call for Papers dengan tema “Integrasi 

Halal Science and Technology Dalam Penelitian dan Pengabdian untuk Peradaban Bangsa”, dapat 

terlaksana dengan baik dan prosiding ini dapat diterbitkan. Tema tersebut dipilih dengan alasan 

untuk memberikan perhatian dunia akademik tentang pentingnya peningkatan kuantitas dan 

kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat untuk peradaban bangsa kita, sehingga peningkatan 

tersebut dapat membawa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi. Para 

akademisi nasional telah banyak menghasilkan penelitian tentang penguatan dan perkembangan 

IPTEK dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, namun masih banyak yang 

belum didiseminasikan dan dipublikasikan secara luas, sehingga tidak dapat diakses oleh 

masyarakat yang membutuhkan. Atas dasar tersebut, Seminar Nasional ini menjadi salah satu ajang 

bagi para Akademisi nasional untuk mempresentasikan penelitiannya, sekaligus bertukar informasi 

dan memperdalam masalah penelitian, serta mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan. 

Seminar ini diikuti oleh peneliti-peneliti dari berbagai bidang ilmu dari seluruh Indonesia, yang 

telah membahas berbagai bidang kajian dalam bidang teknik, ilmu kesehatan, psikologi, ekonomi 

islam, komunikasi, dan politik dalam rangka memberikan pemikiran dan solusi untuk memperkuat 

peran Indonesia dalam membangun peradaban bangsa. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih 

kepada, Yayasan Abdurrab, Pimpinan Universitas Abdurrab, Pemakalah, Peserta, Panitia, dan 

Sponsor yang telah berupaya mensukseskan Seminar Nasional ini. Semoga Allah SWT meridhoi 

semua usaha baik kita. 
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KEYNOTE SPEAKER 1: HALAL SCIENCE DEVELOPMENT AND 

PROSPECTS IN ITS CONTRIBUTION TO 

THE HALAL INDUSTRY 

 
Prof. Dr. Irwandi Jaswir, M.Sc, Ph.D 

 
International Institute for Halal Research and Training (INHART), International Islamic 

University Malaysia (IIUM) 

 

Global Halal Market 2010 ~ US$3.1 trillion/year  

 
 

Global Halal Hubs 

Non-Food 
(US$ 1.52 trillion)Food

(US$ 0.58 trillion)

Services (US$ 1.0 
trillion)

Non-food Services Food
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Market Outlook Of Cosmetics 

• The global market for cosmetics & personal care ~US$150 billion (in 2004) 

• Asia is the leading region in skin care consumption ~US$ 17.4 (in 2004) 

•  Malaysia - RM 3.2 billion in 2005 - skin care accounts for 24% (RM 788 m) 

• The global market for cosmetics & personal care ingredients is estimated US$14.7 

billion in 2005, with a growth of 5% per year through to 2010 

• Asia Pacific make up 40% of the global skin care market 

• With the global market for halal commodities valued at $2 trillion, the estimated 

halal cosmetics in the Middle East is growing at 12% per annum and is valued at 

US$2.1B 

 

Holistic Concept Of Halalan Toyyiban 
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Potential Critical Areas  

 Raw materials – animal or plant origin 

 Slaughtering – stunning and thoracic sticking issues 

 Processing operations/equipment – cross-contamination 

 Packaging/Storage/Transportation (logistic issues) 

 Ingredients and additives 

 Pig and its by-products (e.g. pork, lard, gelatin) 

 Enzymes (e.g rennet, pepsin) 

 Emulsifiers (e.g. E471/E472 or mono- & diglycerides) 

 Intoxicants (alcoholic beverages, drugs) 

 Blood 

 GMO/GMF  

 Safety and quality aspects 
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R & D on Halal Authentication For Food and Pharmaceuticals 

 

• Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy 

• Electronic Nose (E-nose) technology 

• Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

• Molecular Biology techniques (DNA, ELISA) 

• Chromatography (e.g. GC-FID, GC-ToF-MS,  

 HPLC, GCMS) 

• Biopotential Telemetry EEG & ECG 

 

Electronic Nose (E-nose) Technology 

• An instrument, which comprises an array of electronic chemical sensors and 

appropriate pattern recognition system, capable of recognizing simple or complex 

odor or smell 

• This technique is applied to monitor the presence of haram or unsafe ingredients 

(e.g.lard, pork, , melamine, etc in food samples) 
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Ingredients Functions Cosmetic and personal care products 

• Placenta - stimulate cell renewal in the body - stimulate blood circulation, Exp.  

Feminine hygiene, face masks, scrubs, wrinkle creams 

• Alcohol (SD alcohol,cetyl alcohol,stearyl alcohol) - lubricant used to stabilize oil 

water emulsification -emulsifier & thickener Moisturizer, toner, deodorant, lotion, 

perfume  

• Elastin (animal protein) to maintain skin elasticity Elasticity crea 

• Gelatin - repairs tissue - source of protein: Anti-aging cream, wrinkles cream 

• Collagen - Stimulate the cell renewal Anti-aging cream 

 

Pharmaceutical Ingredients That Bring Concern To Muslims 

 Ethanol or ethyl alcohol 

 Lactose monohydrate 

 Microcrystalline cellulose 

 Magnesium stearate  

 Silicone dioxide 

 Gelatin 
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KEYNOTE SPEAKER 2: KONSEP HALAL DAN ISLAMISASI ILMU 

Dr. Syamsuddin Arif, MA 

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor dan INSISTS Jakarta 

ABSTRAK 

Salah satu agenda Islamisasi yang mendesak adalah merumuskan pedoman ilmiah bagi produksi, konsumsi, 

distribusi dan transaksi barang maupun jasa halal. Sebagaimana kita ketahui, sejak dua dasawarsa terakhir, 

industri halal mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan menarik semakin banyak minat di seluruh dunia. 

Tidak terbatas pada negara- negara mayoritas Muslim, para pemain dalam industri halal termasuk negara-

negara seperti China, Jepang, Amerika Serikat (AS), Inggris, Brasil, Australia, dan Thailand. Industri halal 

telah menjadi penggerak roda ekonomi dan salah satu kontributor penting terhadap pendapatan nasional 

(GDP). Dengan populasi Muslim global sekitar 1,6 miliar (23 persen dari total penduduk dunia), nilai industri 

halal mencapai lebih dari US $ 2 triliun (Rp 29,230 triliun). Inggris saja, misalnya, mengimpor makanan 

halal senilai £ 18 miliar (Rp 330,7 triliun) per tahun, sedangkan pasar halal Amerika Serikat diperkirakan 

mencapai US $ 18 miliar (Rp 263,7 triliun).
1 

 Maka salah satu perkara mendasar yang perlu diperhatikan 

dalam merespon perkembangan ini adalah bagaimana memajukan pemahaman yang lebih baik tentang 

prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang relevan dengan ilmu pengetahuan, industri dan perekonomian. 

Tulisan ini akan membahas konsep ḥalāl (‘dibolehkan’), ḥarām (‘dilarang’), syubhat (‘samar-samar’), dan 

ḍarūrat (‘terpaksa’) dalam Islam sebagaimana digariskan di dalam al-Quran dan hadits secara epistemologis 

dan filosofis, sekaligus mengeksplorasi hubungan antara Islam dan sains. Juga akan disinggung di sini prinsip 

normatif mengenai konsep baik (ṭayyib), suci (ṭāhir) dan kotor (najis), serta perubahan bentuk atau 

transformasi (istiḥālah) pada sesuatu yang berakibat pada perubahan status hukumnya dari halal menjadi 

haram maupun sebaliknya dari haram menjadi halal.  

 

1. Definisi Halal  

Secara etimologis, istilah ‘halal’ berasal dari kata kerja ḥalla-yaḥullu yang artinya melepas atau mengurai 

dan ḥalla-yaḥillu yang artinya turun, singgah atau jatuh. Di dalam al-Qur’an, lafaz halal digunakan dengan 

beberapa arti. Dalam surah al-Ma’idah ayat 88 (“kulū mimmā razaqakumullāhu ḥalālan ṭayyiban”) dipakai 

untuk makanan yang boleh dikonsumsi, sementara di surah al-Mā’idah ayat 2 (“wa idzā ḥalaltum fa-iṣṭādū”) 

bermakna selesai dari ihram sesudah mengerjakan haji ataupun umrah, dan terakhir, dalam surah al-Balad 

ayat 2  

Selain istilah ‘halal’ yang lebih sering kita temukan di dalam al-Qur'an dan ḥadīts, juga terdapat istilah mubāḥ 

(‘diperkenankan’) dan jā'iz (‘lolos atau boleh’) yang lazim dipakai oleh para ulama dalam literatur fikih dan 

ushul fiqih.
3 
Mubāḥ didefinisikan sebagai tindakan, objek atau perilaku dimana individu memiliki kebebasan 

untuk memilih mengerjakan atau meninggalkannya tanpa konsekuensi pahala ataupun dosa (mā khayyara as-

syāri‘ al-mukallaf fīhi bayna fi‘lihi wa tarkihi).
4 
Secara luas, ḥalāl adalah segala sesuatu yang tidak secara 

tegas dilarang oleh agama (Syarīʿah). Dalam sebuah hadis riwayat at- Tirmidzī, Ibn Mājah dan Mālik, dengan 

variasi lafaz, dari Salmān al-Fārisī dan ‘Abdullāh bin ‘Umar dinyatakan bahwa ḥalāl itu adalah semua yang 

dibolehkan oleh Allah dalam kitabnya (al-ḥalāl mā aḥalla Allāh fī kitābihi).
5 

Adapun Ibn Taymiyyah 

memberi tambahan penegas dalam definisinya bahwa yang halal itu adalah yang dibolehkan Allah dan 

rasulnya (al-ḥalāl mā aḥalla Allāh wa rasūluhu).
6 

 

Batasan halal dibiarkan terbuka untuk mencakup segala sesuatu yang diizinkan (via positiva) dan tidak 

dilarang (via negativa). Al-Qur'an surah al-Mā’idah ayat 6 menyatakan: “Hari ini telah dihalalkan semua 

yang baik-baik bagi kalian (al-yawma uḥilla lakum aṭ- ṭayyibāt)” dan surah al-Baqarah ayat 168 dan 172 

menegaskan: “Hai umat manusia, makanlah yang itu adalah sah dan sehat di bumi ”(2: 168 dan 172). ; dan 

kemudian lagi: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan segala yang baik yang telah 

Allah halalkan bagi kalian ”(5:87). Tiga ayat ini memberikan landasan yang cukup kepada para ahli hukum 
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(fuqaha’) untuk merumuskan ‘prinsip kebolehan’ bahwa “segala sesuatu pada asalnya dibolehkan kecuali 

ada keterangan yang melarangnya” (al-aṣlu fī al-asyyā’I al- ibāḥah mā lam yadulla ad-dalīl ‘alā taḥrīmihi). 

Prinsip kebolehan ini merupakan posisi normatif Syarīʿah terkait makanan dan minuman, status hewan di 

darat dan di laut, maupun urusan mu’amalah (transaksi) sosial, komersial, dan sebagainya. Semuanya 

diperbolehkan selagi tidak ada atau melainkan ada larangan yang jelas dari Allah dan Rasulnya: everything 

is permissible unless stated otherwise, meskipun prinsip ini tidak berlaku dalam soal ibadah dan hubungan 

seksual antara pria dan wanita yang tidak menikah.
7 

 

Para ahli hukum Islam juga berpendapat bahwa prinsip kebolehan atau ‘asas praduga tak dilarang’ ini tidak 

dapat digugurkan kecuali oleh dalil yang meyakinkan. Dengan kata lain, tidak boleh mengharamkan sesuatu 

yang dibolehkan atas prinsip ini hanya berdasarkan praduga atau dalil yang masih meragukan seperti hadis 

yang lemah ataupun ayat al-Qur’an yang maknanya belum atau tidak bersifat konklusif (qaṭ‘ī).
8 
Sebagaimana 

dikatakan oleh al-Biqā‘ī dalam tafsirnya, prinsip kebolehan mengacu pada ayat surah al- Baqarah ayat 29 

sehingga tidak dibenarkan melarang sesuatu tanpa dalil yang kukuh: al- āyah dalīl ‘alā anna al-aṣla fī al-

asyyā’I al-ibāḥah falā yumna‘u syay’un illā bi-dalīl).
9 
Inilah sebabnya mengapa dalam soal makanan, 

misalnya, para ulama mazhab Mālikī berpendapat semua hewan darat dan laut termasuk burung serta semut, 

cacing, dan kumbang (lebah) boleh dikonsumsi, sedangkan para fuqaha’ lain menyatakan hukumnya makrūh 

(‘tidak disukai’) jika tidak ḥarām.
10  

 

2. Kriteria Halal  

Secara umum, semua yang tidak haram dan tidak makruh itu halal. Namun, secara spesifik, para ulama telah 

merumuskan beberapa kriteria halal sebagai berikut: (i) tidak dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya secara 

eksplisit maupun implisit; (ii) tidak membahayakan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan secara fisik 

maupun non-fisik; (iii) tidak memabukkan dalam arti menimbulkan gangguan akal dan jiwa; (iv) tidak kotor, 

jorok atau menjijikkan sehingga mengurangi atau merusak mutu serta menodai kebersihan atau kesucian; dan 

(v) diperoleh dengan cara yang dibenarkan dan diproduksi sesuai dengan tuntunan Syari‘ah. Dengan kata 

lain, yang halal itu mesti baik (ṭayyib) kualitasnya, sehat hiegenis (salīm) aman untuk dikonsumsi, suci bersih 

(ṭāhir), dan memenuhi standar agama (syar‘ī).  

Khusus terkait pangan (makanan dan minuman segala jenis: roti, biskuit, wafer, sereal, keju, keripik, kerupuk, 

mie instan, sphagetti, bumbu masak, minyak goreng, mentega, mayonis, selai, cokelat, permen, jelly, es krim, 

saus, kecap, susu, sari buah, sirup, jus, soda, coca cola, dan sebagainya) serta produk-produk konsumen 

lainnya seperti kosmetika, obat-obatan dan aneka suplemen kesehatan. Terkait pangan, kehalalan bermula 

dari pemilihan hewan ternak dan seluruh kegiatan (memelihara, menyembelih, memotong, membersihkan) 

sampai kepada penerima (konsumen). Pangan halal harus diawali dengan aman untuk dimakan tidak ada 

bahan berbahaya, sehat yaitu segar dan nyaman tidak berpenyakit, mengandung bibit penyakit, dan utuh yaitu 

sempurna sebagaimana adanya.  

Maka konsep halal mencakup semua tahapan proses. Di samping prosedur penyembelihan yang syar‘i (sesuai 

tuntunan Syari‘at), persyaratan ṭayyib (‘baik kualitasnya’), kebersihan dan kesehatan (higenis) juga menjadi 

kriteria halal.  

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika 

(LPPOM) pun telah menetapkan beberapa kriteria produk makanan dan minuman halal sebagai berikut: (i) 

Tidak mengandung DNA babi dan bahan-bahan yang berasal dari babi (porcine)
11

; (ii) Tidak menggunakan 

alkohol sebagai bahan (ingredient) yang sengaja ditambahkan; (iii) Tidak mengandung bahan-bahan yang 

diharamkan seperti darah hewan; (iv) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat 

pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, dan apabila 

digunakan maka tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut 

Syari‘at Islam.
12 

 

Mengenai penyembelihan, beberapa perkara penting perlu diterangkan di sini. Pertama, unsur niat. 

Penyembelihan hewan dikatakan syar‘i apabila niat pelakunya adalah untuk dikonsumsi, bukan semata-mata 

untuk membunuh binatang demi hobi, karena iseng dan lain sebagainya. Kedua, unsur tasmiyah atau 

menyebut nama Allah. Penyembelihan dikatakan sah menurut Syari‘ah jika didahului dengan mengucap lafaz 

bismillāh (‘dengan nama Allah’), sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an surah al-An‘ām ayat 121: “wa 

lā ta’kulū mimmā lam yudzkar ismu Allāh ‘alayhā” (‘Jangan kalian makan daging binatang yang tidak 

disebutkan nama Allah ketika disembelih). Ketiga, pelaku penyembelihan. Selain orang Islam juga 
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diperbolehkan mengkonsumsi hasil sembelihan Ahlul Kitab yang menjalankan agamanya, berdasarkan dalil 

al-Qur’an surah al-Mā’idah ayat 5: wa ṭa‘ām allladzīna ūtū’l- kitāb ḥillun lakum (‘Dan makanan (sembelihan) 

orang-orang yang Ahlul Kitab itu halal bagi kalian’).
13 

Keempat, cara penyembelihan. Sesuai tuntunan 

Syari‘at, hewan yang disembelih mesti putus tenggorokan, kerongkongan, dan urat lehernya. Maka hewan 

yang mati selain dengan cara ini, seperti dicekik atau ditembak, dipukul atau disetrum dengan arus listrik, 

haram dikonsumsi.
14  

 

3. Tipologi Mubah 

Secara umum, menurut Imam al-Ghazālī, ditinjau dari perspektif hukum agama atau Syari‘ah, perbuatan 

manusia atau hamba yang dibebani kewajiban dan perintah (mukallaf) ada tiga macam. Pertama, perbuatan 

yang hukumnya dibiarkan kekal sebagaimana asalnya (baqiya ‘alā al-aṣl), dikarenakan tidak disentuh dan 

tiada keterangan berupa dalil eksplisit  

maupun implisit yang menegaskan statusnya. Ini yang di dalam hadis Rasulullāh saw disebut mā sakata ‘anhu 

(‘apa-apa yang didiamkan’), seperti hukum daging kerbau. Kedua, perbuatan yang oleh agama diberikan 

pilihan (ṣarraḥa fīhi as-syar‘u bi’t-takhyīr), sehingga boleh dikerjakan oleh yang mau (in syi’tum fa’f‘alūhu) 

dan boleh juga ditinggalkan jika kita tidak mau atau tidak suka (wa in syi’tum fa’trukūhu) tanpa ada 

pengingkaran atau hukuman.
15 

Ketiga, perbuatan yang tidak ada pilihan begitu, akan tetapi ada keterangan 

dalil yang menyatakan bahwa tiada dosa jika dilakukan ataupun tidak dilakukan (dalla dalīl ‘alā nafy al-ḥaraj 

‘an fi‘lihi wa tarkihi), seperti sabda Nabi kepada seorang laki-laki yang bertanya apakah ia boleh mencukur 

rambut sebelum menyembelih hewan qurban: “Sembelihlah dan tidak dosa (idzbaḥ wa lā ḥaraj)” (HR Abu 

Dāwūd dari ‘Abdullāh bin ‘Amr).  

 
Selanjutnya, Imam al-Ghazālī mengemukakan teorinya bahwa kebolehan suatu perbuatan menurut hukum 

Syari‘ah itu didasari oleh salah satu dari tiga kemungkinan. Pertama, dibolehkan berdasarkan ketetapan 

(taqrīr) atau ketentuan dalil. Kedua, dibolehkan berdasarkan perubahan (taghyīr), baik karena penghapusan 

atau pembatalan hukum sebelumnya (naskh), pengkhususan atau pengecualian (takhṣīṣ), ataupun karena 

perubahan pada zatnya. Ketiga, dibolehkan berdasarkan pilihan (takhyīr), sebagaimana telah dijelaskan di 

atas.
16 

 

Berdasarkan uraian para ahli hukum Islam, perbuatan yang boleh (mubāḥ) itu ada tiga jenis.
17 

Pertama, 

mubāḥ yang tidak menimbulkan bahaya apa pun kepada seseorang apakah dia melakukan atau tidak 

melakukannya, seperti bepergian, berburu atau berjalan di udara segar. Kedua, mubāḥ yang tidak 

membahayakan meskipun pada dasarnya dilarang, seperti mengkonsumsi bangkai dalam kondisi kelaparan 

demi bertahan hidup atau menyelamatkan nyawa. Ketiga, mubāḥ sebelum kedatangan Islam atau sebelum 

pelakunya memeluk agama, meskipun hakikatnya dilarang dan pelakunya disuruh berhenti dan bertobat. 

Misalnya, minum arak (khamr) belum dilarang alias mubāḥ ketika Nabi masih di Mekkah sampai beliau 

hijrah ke Madinah, yakni apabila turun wahyu yang menyatakan itu dilarang (5:90). Namun, menurut 

sebagian ulama, istilah mubāḥ tidak dipakai untuk hal-hal  

yang terjadi atau dilakukan sebelum Islam, sebagaimana juga tidak disebut mubāḥ perbuatan anak kecil, 

orang gila, atau binatang yang melanggar Syari‘at.  

Di samping klasifikasi di atas, mubāḥ juga kerap dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan pelakunya. 

Pertama, mubāḥ bagi individu tetapi dianjurkan (mandūb) untuk masyarakat secara keseluruhan. Contohnya 

mengkonsumsi makanan vegetarian, daging sapi, kambing, dan sebagainya, adalah mubāḥ untuk individu, 

tetapi dianjurkan (mandūb) bagi masyarakat secara keseluruhan untuk memiliki dan menyediakannya di 

pasar. Kedua, mubāḥ bagi individu tetapi wājib bagi masyarakat secara keseluruhan. Contohnya, dalam 
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keadaan normal, makanan dan minuman serta pernikahan adalah mubāḥ bagi individu, tetapi wājib atas 

masyarakat dan pemerintah untuk memastikan ketersediaan atau fasilitasnya. Demikian pula halnya 

pekerjaan atau profesi, adalah mubāḥ bagi individu untuk memilih jenisnya, tetapi wajib bagi masyarakat 

dan pemerintah untuk memastikan kelestariannya. Ketiga, mubāḥ jika dikerjakan sesekali tetapi dilarang jika 

dikerjakan berkali- kali atau terus-menerus. Misalnya, sesekali menggunakan kata-kata kasar kepada 

seseorang memang tidak dilarang (mubāḥ), tetapi ‘dibenci’ (makrūh) jika dilakukan berkali-kali, dan dilarang 

(ḥarām) jika dilakukan setiap waktu.  

 

4. Definisi Haram  

Secara etimologis, istilah ḥarām berasal dari kata kerja ḥarama-yaḥrimu yang artinya melarang, mencegah 

atau menahan, dan ḥaruma-yaḥrumu yang artinya tertahan atau terlarang. Adapun secara teknis, istilah ḥarām 

berarti sesuatu yang dilarang oleh agama. Para ahli hukum mendefinisikan ḥarām sebagai segala sesuatu yang 

Allah dan Rasul-Nya suruh tinggalkan secara tegas dan paksa (mā ṭalaba as-syāri‘ tarkahu ‘alā wajh al-ḥatm 

wa’l-ilzām).
18 

Yang dimaksud dengan frasa “secara tegas” adalah pernyataan eksplisit seperti ungkapan 

ḥurrimat ‘alaykum (‘diharamkan atas kalian’) atau lā yaḥillu lakum (‘tidak halal bagi kalian’) serta kalimat 

imperatif positif maupun negatif semisal ijtanibū (‘jauhilah’) dan lā taqrabū (‘jangan dekati’), juga 

penyebutan sangsi pidana seperti fa-iqṭa‘ū aydiyahumā (‘maka potonglah tangan keduanya’) dan fa-ijidūhum 

(‘maka cambuklah’). Istilah lain untuk ḥarām yang sering digunakan adalah maḥẓūr (dihalangi), mamnū‘ 

(dilarang), manhiyy ‘anhu (dicegah darinya).  

Istilah ḥarām dengan demikian berlaku bagi perbuatan maupun benda (things) yang dilarang oleh al-Qur'an 

dan Sunnah. Jika diterapkan untuk perbuatan, maka ḥarām merupakan lawan dari wājib.
19 

Jika diterapkan 

untuk sesuatu benda seperti makanan, maka ḥarām adalah lawan dari ḥalāl. Artinya, melakukan ḥarām itu 

adalah pelanggaran dan durhaka kepada Allah dan pelakunya diancam hukuman, dan sebaliknya 

meninggalkan yang haram itu akan mendapat pahala (mā yu‘āqabu ‘alā fi‘lihi wa yutsābu ‘alā tarkihi).
20 

Demikian pendapat mayoritas fuqaha’. Para ulama mazhab Ḥanafi mengatakan jika dalil tekstual yang 

dijadikan dasar pengharaman tidak atau belum ‘putus’ (qaṭ‘ī) dari segi kesahihan (tsubūt) maupun 

kesimpulan (dalālah) atau maknanya, maka status hukumnya dapat diturunkan dari ḥarām qaṭ‘ī menjadi 

makrūh taḥrīmī (makrūh mendekati ḥarām).  

Al-Qur’an dan Hadis (Sunnah) telah memberikan cukup keterangan mengenai apa- apa yang ḥarām. 

Berkenaan dengan makanan yang dilarang, misalnya, surah al-Mā’idah ayat 3 telah menetapkan sepuluh 

jenis, yaitu “bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih tanpa atau dengan selain nama Allah, 

hewan yang telah dicekik, dibunuh, dipukul, mati karena jatuh, karena ditanduk, atau karena diterkam oleh 

binatang buas” semuanya adalah ḥarām. Aturan ini juga ditegaskan lagi dalam surah al-An‘ām ayat 145 dan 

surah al-Baqarah ayat 172. Minuman keras (khamr) juga telah dinyatakan terlarang (al- Mā’idah 90). Di 

samping ini, terdapat sejumlah hadis yang menerangkan makanan ḥarām, yaitu: bagian dari hewan yang 

dipotong dari tubuhnya dalam keadaan hidup (mā quṭi‘a min al-bahīmah wa hiya ḥayyah), daging keledai 

jinak, daging binatang buas atau karnivora yang bertaring (termasuk anjing, kucing, harimau dan 

sebagainya), daging burung yang berkuku tajam, daging hewan yang memakan kotoran (jallālah) atau 

bangkai, daging binatang yang diperintahkan membunuhnya yaitu burung gagak, elang, kalajengking, tikus, 

anjing dan binatang berbahaya, segala yang kotor, busuk atau menjijikkan (al-khabā’its).
21 

 

Haram dibagi menjadi dua jenis: (i) haram pada dasarnya (ḥarām li-dzātihi), seperti tindakan mencuri, 

membunuh, berzina, memakan bangkai, dan lain sebagainya, dan (ii) haram karena sesuatu yang lain (ḥarām 

li-ghayrihi), 
22 

meskipun pada asalnya tidak haram, seperti jual-beli yang mengandung unsur penipuan, 

puasa saban hari terus-menerus (ṣawm al-wiṣāl), nikah taḥlīl (di mana seorang pria menikahi wanita yang 

sudah ditalak tiga oleh suaminya semata-mata agar suami yang pertamanya itu boleh mengawininya 

kembali). Perbedaan antara keduanya adalah ḥarām li-dzātihi dari awalnya memang dilarang dan pada 

dasarnya dosa, sedangkan ḥarām li-ghayrih bila dikerjakan dosa dan hukumnya batil (tidak sah) alias fāsid 

(‘rusak’). Ḥarām jenis pertama (li-dzātihi) tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan genting (ḍarūrah), 

seperti kasus kelaparan atau kondisi kritis dapat menyebabkan hilang nyawa atau kematian.  

 

 

 

 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL APLIKASI SAINS DAN TEKNOLOGI (SENASTEK) 
“Integrasi Halal Science and Technology Dalam Penelitian dan Pengabdian untuk Peradaban Bangsa”  

Universitas Abdurrab Pekanbaru, 12 Desember 2018  

xvi 

 

5. Sebab-sebab Haram  

Kendati tidak semua yang dilarang oleh Syari‘ah dapat dijelaskan, para ahli hukum Islam telah 

mengidentifikasi beberapa perkara yang menjadi ratio legis dari perilaku maupun sesuatu yang haram sebagai 

berikut:  

a. Membahayakan  

Sesuatu yang haram itu dilarang karena membahayakan, menimbulkan kerugian, kerusakan, kecacatan, atau 

kehilangan, secara material, fisik, psikis ataupun nyawa. Ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Baqarah 

ayat 195 “wa lā tulqū bi-aydīkum ilā at-tahlukah (jangan kalian membinasakan diri sendiri)” dan surah an-

Nisā’ ayat 29 “wa lā taqtulū anfusakum (jangan kalian membunuh diri sendiri)”. Juga hadis Rasulullah saw 

yang mewanti-wanti agar tidak menimbulkan mudarat kepada orang lain dan tidak pula membalas kerusakan 

dengan kerusakan lantaran dendam: lā ḍarar wa lā ḍirār. Berdasarkan dalil-dalil ini maka mencuri, berzina 

dan homoseksual dilarang karena jelas merugikan dan membahayakan (seperti timbulnya penyakit syphilis, 

gonorrhea, infeksi HIV). Begitu juga konsumsi makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan dan 

mengandung racun (toxic) termasuk dalam kategori ini. Sebagian ulama yang mengharamkan rokok antara 

lain bertolak dari prinsip ini.  

b. Memabukkan  

Semua jenis yang menimbulkan efek mabuk (sakr), gangguan mental dan penurunan atau hilangnya 

kesadaran adalah khamr yang haram dikonsumsi. Ini termasuk semua minuman beralkohol
23 

segala bentuk 

dan merek (arak, tuak, ciu, sake, soju, liquor, wine, margarita, bir, whisky, vodka, absinthe, tequila) dan 

semua jenis narkotika (ganja, morfin, kokain, sabu), psikotropika (ekstasi, LSD dan STP, amfetamin, 

metilfenidat, umibal, buprenorsina, dan sebagainya) dan berbagai zat adiktif cair ataupun padat seluruhnya 

dilarang. Landasan hukumnya adalah dalil yang jelas dari al-Qur’an surah al-Mā’idah ayat 90 (innamā al-

khamr .. rijsun min ‘amal as-syayṭān fa-ijtanibūhu: sesungguhnya minuman keras .. itu buruk termasuk 

perbuatan setan maka jauhilah), dan hadis Nabi yang menyatakan bahwa “setiap yang memabukkan itu 

minuman keras dan semua minuman keras itu adalah haram (kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin 

ḥarāmun)”. Cakupan hukum hadis ini, dengan demikian, tidak hanya terbatas pada minuman keras, tetapi 

juga segala sesuatu yang mempunyai efek buruk terhadap akal dan jiwa.
24 

 

Sebagaimana kita ketahui, minuman keras itu mengganggu fungsi otak, karena alkohol bereaksi langsung 

pada sel-sel saraf pusat, hingga mempengaruhi rasionalitas, emosi, memori, dan prilaku. Konsentrasi alkohol 

dalam darah (BAC) dalam jumlah yang signifikan dapat menyebabkan kelesuan, kepasifan, 

ketidakseimbangan, kabur penglihatan, kacau pikiran, gangguan bicara, pening, mual, hilang kesadaran dan 

ingatan, depresi, dan  

sesak nafas.
25 

Karena itulah khamr disebut ḥarām li-dzātihi, terlepas dari kadar atau kuantitas yang 

digunakan, banyak maupun sedikit, murni ataupun dicampur dengan zat lain, kecuali campuran tersebut 

sedemikian rupa sehingga mengubah sifat substansi dan tidak lagi memabukkan - seperti ketika anggur 

berubah menjadi cuka. Maka alkohol tidak boleh digunakan untuk pengobatan jika masih ada cara lain, sesuai 

kesepakatan para ulama berdasarkan hadis Nabi saw: “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat untuk 

kalian pada hal-hal yang Ia haramkan atas kalian (inna Allāh lam yaj‘al syifā’akum fīmā ḥarrama 

‘alaykum)”.
26 

 

c. Kotor dan Najis  

Hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya acapkali disebut sebagai kotor (khabīts), busuk (rijs), 

jorok (najis), nista (fāḥisyah), dan durhaka (fisq). Di dalam al-Qur’an, perbuatan zina disebut nista (al-Isrā’ 

ayat 32), hubungan sesama jenis (homoseksual) disebut kotor (al- Anbiyā’ 74), daging babi itu menjijikkan 

(al-An‘ām 145) dan makan daging hewan yang tidak disembelih sesuai Syari‘at itu durhaka (al-An‘ām 145). 

Menurut ar-Raghib al-Iṣfahānī, pandangan negatif ini tidak hanya dari perspektif agama, tetapi juga dari 

sudut pandang fitrah kemanusiaan dan akal sehat. Sudah semestinya bangkai tidak dimakan, darah tidak 

dikonsumsi, dan daging babi dihindari. Darah hewan dalam bentuk cair maupun beku (dideh, saren atau 

marus), seperti sering dijumpai di warung-warung dan pasar-pasar tradisional, jelas mengandung hormon 

dan zat-zat sisa seperti urea, karbon dioksida, amonia, keratin hingga kuman dan virus yang berbahaya bagi 

kesehatan. Binatang jorok seperti tikus, kodok, bekicot, kecoa dan sebagainya serta binatang yang makan 

kotoran (coprophagia) termasuk kategori ini. Demikian pula air kencing dan lendir manusia tidak boleh 

dikonsumsi karena tergolong ini.  

d. Tidak sah  
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Jika bukan karena sebab-sebab tersebut di atas, sesuatu menjadi haram diambil, dikonsumsi atau dipakai 

karena cara memperolehnya tidak benar (bi-ghayri ḥaqq) atau tidak sah (bi’l- bāṭil). Menurut Imam al-

Ghazālī, sesuatu yang halal diambil, diterima, dimakan atau dipakai  

itu ada enam: (i) benda atau barang tak bertuan (mā yu’khadz min ghayri mālik) seperti ikan di laut, burung 

di udara, atau rusa di hutan dan bijih emas di gunung atau sungai; (ii) benda atau barang yang diambil dengan 

paksa dari pemiliknya yang kafir (mā yu’khadz qahran mimmā lā ḥurmata lahu) sebagai harta rampasan 

perang (fay’ atau ghanīmah); (iii) benda atau barang yang diambil dengan paksa dari pemiliknya yang muslim 

secara sah atas perintah Syari‘ah (mā yu’khadz qahran bi-istiḥqāq) yaitu harta zakat, nafkah keluarga dan 

wakaf; (iv) benda atau barang yang diambil atas dasar rela sama rela karena ada gantinya (mā yu’khadz 

tarāḍiyan bi-mu‘āwaḍah) seperti hasil jual beli atau barter; (v) benda atau barang yang diambil atas dasar 

suka rela meskipun tiada gantinya (mā yu’khadz ‘an riḍā min ghayri ‘iwaḍ) seperti sedekah, hadiah dan 

hibah; (vi) benda atau barang yang diperoleh tanpa usaha (mā yu’khadz min ghayr ikhtiyār).
27 

 

Maka selain dari enam kategori di atas, segala yang ada pada kita berupa makanan, minuman, atau barang 

apapun haram dikonsumsi atau dipergunakan. Termasuk dalam kategori ini benda atau barang hasil mencuri 

(sariqah), curang (ghisysy), korupsi (ghulūl), suap atau sogok (rasywah), menjambret dan merampok (nahb), 

bunga pinjaman (riba), dan hasil dari transaksi yang mengandung unsur judi (maysir), penipuan (gharar), 

pemalsuan (najasy), menimbun stok (iḥtikār), dan sebagainya. Semuanya jelas haram.  

 

6. Ramifikasi Haram  

Berdasarkan keterangan al-Qur’an dan Sunnah, para ulama uṣūl fiqh telah merumuskan beberapa prinsip 

umum sebagai panduan dalam menghadapi yang haram sebagai berikut.  

a. “Sesuatu yang mengantarkan kepada yang ḥarām juga menjadi ḥarām” (mā addā ilā al- ḥarām fa-huwa 

ḥarām).
28 

Contohnya, karena berzina, mencuri dan membunuh itu ḥarām, maka sarana dan atau tindakan 

yang memuluskan perzinaan, pencurian dan pembunuhan hukumnya ḥarām. Demikian pula, jika daging babi 

adalah ḥarām, maka berdagang, memproses, mengekspor, dan mempromosikannya juga haram. Menurut al-

Qarāfī, prinsip ini adakalanya tidak berlaku jika sarana tersebut juga dapat membawa kebaikan atau maslahat 

yang lebih besar (qad takūnu wasīlat al-muḥarram ghayra muḥarramah idzā afḍat ilā maṣlaḥah rājiḥah), 

semisal menanam anggur memang haram kalau tujuannya untuk produksi minuman keras, namun jika 

tujuannya bukan untuk dan mendatangkan manfaat bagi yang menanam dan masyarakat yang 

membutuhkannya maka dibolehkan. Begitu pula hukumnya riset-riset yang dilakukan untuk pengembangan 

teknologi pangan, militer, telekomunikasi dan sebagainya.  

b. “Apabila bercampur yang halal dan yang haram maka yang haram dimenangkan” (idzā ijtama‘a al-ḥalāl 

wa al-ḥarām, ghulliba al-ḥarām). Prinsip kehati-hatian ini berdasarkan riwayat ad-Dāruquṭnī bahwa 

Sayyidina ‘Utsmān bin ‘Affan r.a. ketika ditanya soal laki-laki yang mempunyai dua orang hamba sahaya 

wanita bersaudara (adik-kakak), di mana dua  

keterangan yang berlawanan, satu ayat membolehkan sementara ayat lain melarang mengawini kedua-

duanya, menjawab dengan bijak, “Lebih baik kami pilih yang mengharamkan (at-taḥrīm aḥabbu ilaynā)”. 

Prinsip juga sangat berguna ketika kita dihadapkan pada masalah rekayasa genetic seperti hewan hasil 

perkawinan atau pencampuran babi dan kambing. Dengan kaidah ini dapat kita putuskan bahwa hukumnya 

haram.  

c. “Sesuatu yang haram tetap haram dikonsumsi walaupun sedikit atau banyak kadarnya” berdasarkan hadis 

sahih yang mengharamkan minuman keras banyak maupun sedikit: mā askara fa-qalīluhu wa katsīruhu 

ḥarām. Prinsip ini juga berlaku untuk segala macam makanan yang jelas haram seperti darah, bangkai, dan 

lain sebagainya, maupun perbuatan maksiat seperti judi.  

d. “Sesuatu yang haram dikonsumsi maka haram pula diberikan kepada orang lain” (mā ḥurrima akhdzuhu 

ḥurrima i‘ṭā’uhu). Contohnya memberikan uang hasil riba, judi atau korupsi kepada orang lain, memberikan 

minuman keras paket lebaran kepada orang lain. Prinsip ini berdasarkan firman Allah yang melarang bahu-

membahu dalam dosa atau bersekongkol melakukan maksiat: wa lā ta‘āwanū ‘alā al-itsmi wa al-‘udwān.  

e. “Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram pula diusahakan” (mā ḥurrima fi‘luhu ḥurrima ṭalabuhu). Ini 

juga berarti jika sesuatu itu haram dilakukan maka mencarinya pun haram. Contohnya membuat lembaga 

layanan keuangan dengan sistim riba, menerima uang bayaran atau barang imbalan sebagai dukun 

paranormal, prostitusi, dan korupsi.  
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7. Syubhat  

Secara etimologis, syubhat artinya kesamaran dan ketidakjelasan (iltibās), ketidakpastian dan keraguan 

(syakk). Secara teknis, syubhat adalah status mengambang di antara halal dan haram. Sebagaimana dikatakan 

dalam hadis Rasulullah: “Yang haram sudah jelas, dan yang haram pun sudah jelas. Maka yang tinggal di 

antara keduanya adalah hal-hal yang tidak jelas (al-ḥalāl bayyin wa al-ḥarām bayyin, wa baynahumā umūr 

musytabihāt)”.
29 

Maka syubhat adalah yang “belum tentu halal” (sehingga boleh jadi haram) dan “belum 

tentu haram” (sehingga mungkin juga halal). Syubhat adalah status yang tidak pasti, tidak ada keputusan dan 

karenanya meragukan. Keraguan atau kesyubhatan suatu barang atau perbuatan disebabkan oleh tiga hal: (i) 

karena tiada dalil eksplisit ataupun implisit yang menghalalkan ataupun mengharamkannya, (ii) karena dalil 

yang ada belum disepakati kesahihannya, atau (iii) penerapan dalil tersebut pada barang atau kasus yang 

dimaksud masih diperselisihkan.  

Dalam soal ini para menyarankan prinsip kehati-hatian (iḥtiyāṭ), menahan diri (wara‘) dan menutup pintu 

pelanggaran (sadd ad-dzarā’i‘). Hal ini karena dalam hadis tersebut di atas pun Rasulullah sudah mewanti-

wanti: “Siapa yang menghindari syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan 

siapa yang terjerumus ke  

dalam syubhat, maka ia bisa terjatuh ke dalam yang haram (fa-man ittaqā as-syubuhāt istabra’ li-dīnihi wa 

‘irḍihi, wa man waqa‘a fi as-syubuhāt waqa‘a fī al-ḥarām)”. Di hadis lain, Nabi juga menyarankan agar kita 

meninggalkan apa-apa yang meragukan dan memilih yang Jelas tidak diragukan lagi (da‘ mā yurībuka ilā mā 

lā yurībuka)”. Di zaman kita sekarang, kesyubhatan muncul akibat perkembangan teknologi peternakan di 

mana sisa-sisa dari rumah pemotongan hewan seperti darah, kulit, bulu, tanduk, taring dan organ-organ dalam 

atau jeroan (paru, jantung, usus, ampela, plasenta) umumnya diolah kembali untuk menjadi berbagai produk 

lain seperti pakan hewan atau produk komersial seperti kosmetik, lem, cat, sabun, dan lain-lain. Bahkan ada 

beberapa produk sampingan dari hewan potong yang diolah kembali menjadi makanan manusia melalu 

serangkaian proses industri, seperti kolagen dari tulang yang diolah menjadi gelatin, biasanya untuk pengisi 

permen empuk; serta daging yang masih menempel pada tulang yang dikikis untuk menjadi bubur daging 

(meat slurry).
30 

Penggunaan berbagai hormon dan antibiotik juga menghadirkan kesulitan dalam 

memverifikasi apakah daging hewan yang disembelih itu halal atau haram. Insiden BSE (bovine spongiform 

encephalopathy) atau ‘penyakit sapi gila’ yang sering terjadi di Eropa akibat infeksi prion (protein abnormal 

pada hewan ternak) menjadikan masalah syubhat ini penting diperhatikan, juga kriteria ṭayyib (berkualitas 

baik), salīm (higenis) dan ṭāhir (suci bersih), di samping halal secara umum.  

 

8. Darurat  

Ada satu lagi konsep yang juga perlu dipahami yaitu ḍarūrat, yakni situasi gawat di mana seseorang terancam 

bahaya. Masyarakat kini sering menyalahpahami dan atau meyalahgunakan konsep ini untuk menghalalkan 

yang haram. Darurat dimaknai sendiri secara longgar sebagai terdesak atau terpaksa seolah-olah tiada pilihan. 

Pengertian darurat yang benar sesungguhnya telah diterangkan dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 173 

sebagai berikut. Pertama, seseorang dikatakan berada dalam situasi darurat apabila ia mengalami kelaparan 

(fī makhmaṣatin). Yang dimaksud tentu bukan lapar karena belum makan atau puasa, tetapi kelaparan 

(famine) yang dialami orang banyak dalam jumlah besar untuk jangka waktu yang cukup lama, akibat 

ketiadaan bahan makanan yang disebabkan oleh bencana alam, kemarau panjang, kemiskinan ataupun 

peperangan. Kedua, seseorang dikatakan dalam darurat sebagaimana dimakasud apabila –yakni dengan 

syarat– ia mengkonsumsi atau melakukan yang haram itu bukan karena suka atau sengaja (ghayra bāghin). 

Ketiga, seseorang dikatakan dalam darurat sebagaimana dimakasud apabila –yakni dengan syarat– ia 

mengkonsumsi atau melakukan yang haram itu ala kadarnya, tidak melampaui batas (wa lā ‘ādin). Artinya, 

pembolehan tersebut berlaku sementara dan terbatas kuantitas maupun durasinya, sekadar untuk 

menyelematkan nyawa karena memang tiada pilihan sama sekali. Wallahu a‘lam.  
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ABSTRACT 

Purpose : To know the exercise of skipping better thanon practice a jog in improving cardiovaskular endurance in son 

of. 

Methods : This research is quasi experimental to technique the sample collection by means of random sampling to know 

the effects of an exercise on an object exercise.Statistical test used is test t-test independent and t –test related.Value 

endurance cardiovaskular on an object the research was done the measurement of as much as two times. 

Results : Subject consist of  20 of son, 10 patients intervention group and 10 patients control group. There are improving 

cardiovaskular endurance ( VO2 Max ) on both groups. For the intervention group mean before intervention is : For the 

intervention group mean before intervention is : 33.221 ± 0.830 and mean after the intervention is 38.051 ± 0.706 and p 

values = 0.000. for the control group mean before is 33.380 ± 0.984 and mean after intervention is 37.306 ± 1.115 and 

p values = 0.000. As for the difference between the groups intervention with mean : 4.830 ± 0.658 and control group is 

3.926 ± 0.483 and p values = 0.003. 

Conclusion: exercise of skipping better than on practice a jog in improving cardiovaskular endurance in son of. 

 

Keywords: skipping exercise,a jog,cardiovaskular endurance. 

 

ABSTRAK 

Tujuan :Untuk mengetahui latihan Skipping lebih baik dari pada latihan Jogging dalam meningkatkan Endurance 

Kardiovaskular pada remaja putra. 

Metode : Penelitian ini bersifat Quasi eksperimental dengan teknik pengambilan sampel dengan cara random sampling 

untuk mengetahui efek dari suatu  latihan pada objek latihan. Uji statistik yang digunakan adalah uji T-test Independent 

dan uji T-test related. Nilai endurance kardiovaskular pada objek penelitian dilakukan pengukuran sebanyak 2 kali.  

Hasil : Sampel terdiri dari 20 remaja, 10 pasien dalam kelompok perlakuan dan 10 pasien pada kelompok kontrol. Ada 

peningkatan nilai daya tahan kardiovaskular pada kedua kelompok. Pada kelompok perlakuan, sebelum intervensi dengan 

mean : 33.221 ± 0.830 dan nilai mean sesudah intervensi adalah 38.051 ± 0.706 dan didapatkan nilai p = 0,000. Pada 

kelompok control sebelum intervensi dengan mean : 33.380 ± 0.984 dan nilai mean sesudah intervensi adalah 37.306 ± 

1.115 dan didapatkan nilai p = 0,000. Sedangkan untuk selisih antar kelompok perlakuan  dengan mean : 4.830 ± 0.658 

dan kelompok kontrol adalah 3.926 ± 0.483 dan didapatkan nilai p = 0,003.. 

Kesimpulan : latihan skipping lebih baik dari pada latihan jogging dalam meningkatkan endurance kardiovaskular pada 

remaja putra. 

 

Kata Kunci : Skipping, Jogging, Endurance Kardiovaskular 
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1. PENDAHULUAN 

Kebugaran sesorang dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu,faktor intenal maupun faktor eksternal. Faktor 

internal itu sendiri merupakan sesuatu yang sudah ada dalam tubuhnya sendiri sejak dulu dan sifatnya menetap 

misalnya umur,genaetik,dan jenis kelamin. Sedangkan faktor eksternal diantaranya aktivitas fisik,pola hidup 

(merokok,minum alkohol,begadang),sehingga dari kedua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat 

stamina atau kebugaran seseorang yang akan berdampak penurunan kemampuan fisik yang berujung terkenanya 

berbagai penyakit. Blain berpendapat daya tahan kardiorespiasi yang tinggi menunjukkan kemampuan untuk 

bekerja yang tinggi, yang berarti kemampuan untuk mengeluarkan sejumlah energi yang cukup besar dalam periode 

waktu yang lama ( Sharkey, 2010). 

Daya tahan seorang sendiri dapat diukur kemampuannya mereka dalam menjalani aktivitas mereka apakah 

mudah lelah atau tidak. Karena daya tahan sendiri akan mengalami kemunduran setiap tahunnya seperti yang 

dikutip “Daya tahan tersebut akan semakin menurun sejalan dengan bertambahnya usia, dengan penurunan 8-10% 

perdekade untuk individu yang tidak aktif, sedangkan untuk individu yang aktif penurunan tersebut 4-5% 

perdekade (Sharkey, 2010). VO2 Max, disebut juga kapasitas aerobik maksimum, digunakan sebagai tolak ukur 

daya tahan jantung-paru. VO2 Max merujuk kepada banyaknya jumlah oksigen selama eksersi (aktivitas fisik) 

maksimum. Semakin tinggi VO2 Max seseorang, semakin pula endurance kardiovaskular makin meningkat dan 

semakin lama seseorang itu merasakan kelelahan ketika bekerja atau beraktivitas. Dengan olahraga yang teratur, 

nilai endurance kardiovaskular seseorang dapat ditingkatkan. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh latihan skipping dan jogging untuk meningkatkan 

endurance kardiovaskular. Penelitian ini memberikan kontribusi secara ilmiah dan secara praktis. Kontribusi 

secara ilmiah dari penelitian ini yaitu memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan IPTEK tentang 

konsep jenis latihan oleh fisioterapi pada remaja yang mengalami masalah kebugaran. Disamping itu penelitian 

ini dapat dijadikan bahan kajian untuk pengembangan penelitian selanjutnya.  

 
 

2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Latihan Skipping  

1. Mekanisme latihan skipping terhadap peningkatan endurance   kardiovaskular. 

Pada saat seseorang melakukan latihan skipping efek fisiologi tejadi pada kardiovaskular dimana 

meningkatnya kontraksi jantung pada saat melakukan latihan skipping terjadi karena anggota tubuh bergerak 

semua, baik bagian dalam tubuh maupun luar yang harus melawan hukum gravitasi yang menyebabkan 

peningkatan HR secara bertahap yang diikuti dengan peningkatan volume darah dan aliran darah oleh karena 

adanya peningkatan stimulasi saraf simpatis. Dengan adanya hal tersebut maka menyebabkan terjadinya 

peningkatan stroke volume ( SV ). Kemudian pompaan darah dijantung akan bertambah semakin kuat ketika 

latihan skipping dan memberikan oksigen sehingga berdampak positif kepada nutrisi di jaringan tubuh. 

Pada sistem respirasi akan terjadinya pula perubahan akibat latihan skipping ini yaitu pada saat 

terjadinya peningkatan HR sistem respirasi merespon secara bersamaan dengan meningkatnya RR. Peningkatan 

RR menyebabkan O2 dalam paru meningkat sehingga proses difusi meningkat. Gerakan lengan dan shoulder 

pada skipping saat mengayunkan tali  mengakibatkan perluasan permukaan paru karena gerakan sangkar 

thorak. Gerakan ini terjadi pada saat memutar tali saat gerakan internal rotasi sehingga difusi menjadi optimal.  

Respirasi meningkat sehingga menyebabkan VO2 meningkat hingga batas maximal. Latihan skipping 

yang dilakukan secara teratur selama berminggu-minggu menyebabkan terjadinya adaptasi kronik pada 

kardiorespirasi antara lain terjadinya penurunan HR istirahat pada minggu ke 2 latihan karena jantung yang 

terlatih memompa lebih banyak darah setiap kali berdenyut, meningkatkan volume darah sehingga lebih banyak 

oksigen yang masuk ke dalam paru-paru dan otot serta lebih efisien. Meningkatnya COP dan difusi paru 

menyebabkan adaptasi kronis.  

Pada ketahanan kardiovaskular yang maksimal dengan latihan.Peningkatan daya tahan kardiovakular 

mulai terjadi pada minggu ke 3 latihan. Sirkulasi koroner meningkat, sehingga penyediaan nutrisi dan oksigen 

jaringan otot meningkat, dengan demikian lumen dan pembuluh darah koroner menjadi lebih baik dan konsumsi 

oksigen maksimal (VO2max) menjadi meningkat lalu dengan kata lain endurance kardiovaskular meningkat. 

Intensitas yang relative tinggi , dengan interval pemulihan yang pendek juga telah ditemukan dapat 

meningkatkan ambang laktat. Pada penelitian yang dilakukan Sperlich et all (2010) menemukan bahwa latihan 

skipping interval dengan intensitas sub maximal / anaerobic threshold dan latihan secara continous pada 

intensitas yang sama selama 5 minggu menghasilkan peningkatan VO2max yang signifikan.  
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2.2 Latihan Jogging  

1. Mekanisme Latihan Jogging terhadap Peningkatan Endurance Kardiovaskular 

Pada saat seseorang melakukan latihan jogging memacu kerja berbagai grup otot ekstremitas bawah 

antara lain calf muscle , m. hamstring, m. quadriceps femoris, m.tensor fascia latae, gluteus, dan hip 

abductor maupun hip adductor. “ Hip adduktor bekerja tanpa henti selama fase jogging. Gerakan dari otot 

– otot tersebut mengakibatkan respon suhu tubuh meningkat secara progresif yang akan menyebabkan PH 

darah menurun”. ( Jorge, 2011 ).   

Meningkatnya kontraksi jantung pada saat melakukan latihan jogging terjadi karena gerakan anggota 

tubuh terutama ekstremitas bawah sehingga menyebabkan peningkatan HR secara bertahap yang diikuti 

dengan peningkatan volume darah dan aliran darah oleh karena meningkatnya stimulasi saraf simpatis. 

Peningkatan HR tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan SV.  

Peningkatan HR dan SV pada saat latihan menghasilkan peningkatan COP secara bertahap hingga 20-

30 L/min, sehingga sistem respirasi merespon dengan meningkatkan asupan O2 ke jaringan otot-otot 

tungkai yang sedang aktif digunakan. Dengan terjadinya konsentrasi tersebut menyebabkan pembuluh 

darah otot dilatasi dan pembuluh darah organ-organ lainnya konstriksi sehingga aliran darah optimal ke 

serat otot dan mengakibatkan peningkatan BP. Peningkatan O2 ke jaringan menyebabkan VO2 meningkat 

hingga batas maksimal.   

Meningkatnya COP dan difusi paru menyebabkan adaptasi kronis pada VO2 max dengan latihan . 

Peningkatan endurance kardiovaskular mulai terjadi pada minggu ke 3 latihan. Sirkulasi koroner 

meningkat, sehingga penyediaan nutrisi dan oksigen jaringan otot meningkat, dengan demikian lumen dan 

pembuluh darah koroner menjadi lebih baik dan konsumsi oksigen maksimal (VO2max) menjadi 

meningkat. ( Sharkley, 2011 ). 

 

3. Metode Penelitian 

3.1   Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian quasi experiment dengan desain penelitian pre and post 

test. Sampel dalam penelitian ini yaitu 20 orang anak dengan masalah endurance kardiovaskular yang akan 

diberikan latihan skipping dan latihan jogging selama 4 minggu dengan intensitas 3 kali seminggu. 

3.2    Tempat dan waktu Penelitian 

   Penelitian ini dilaksanakan dilapangan futsal Universitas Esa Unggul yang dilakukan pada bulan   Juli 2013 

sampai agustus 2013. 

3.3 Tempat Pengambilan Sampel  

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik cluster sampling yaitu 

pemilihan sampel mengacu pada kelompok dengan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan. Melakukan 

random sejumlah sampel dari seluruh populasi berdasarkan kriteria inklusi.  

3.4 Pelaksanan penelitian  

Langkah-langkah yang diambil dalam prosedur penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: prosedur 

administrasi, prosedur pemilihan sampel dan Tahap pelaksanaan penelitian. 

1) Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian menyangkut: (1) Menyiapkan form pengukuran.  (2) Membuat 

jadwal pengambilan data sehingga waktu pelaksanaan dilaksanakan dengan tepat untuk melakukan 

pengukuran. (3) Intervensi dilakukan selama 4 minggu dengan intensitas 3 kali seminggu pada setiap 

sampel. (4) Persiapan latihan dengan memberikan stretching pada kedua ekstremitas bawah sampel (5) 

Setelah setiap sampel melakukan latihan dilakukan pengukuran VO2 Max. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil Pengukuran Nilai VO2 Max  

Untuk mengetahui nilai kemampuan Endurance cardiovaskular sebelum dan sesudah latihan pada kelompok 

perlakuan I dan kelompok perlakuan II digunakan VO2 Max tes Dari hasil pengukuran kelompok perlakuan I 

didapatkan peningkatan endurance cardiovaskular  dengan hasil pre test pada VO2 Max test, sampel terendah  

adalah 35,86dan tertinggi adalah 37,72 sedangkan post test pada VO2 Max sampel terendah adalah 37,51 dan 

tertinggi adalah 40,36 dengan selisih antara pre dan post terendah adalah 1,36 dan tertinggi adalah 3,29. 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL APLIKASI SAINS DAN TEKNOLOGI (SENASTEK) 
“Integrasi Halal Science and Technology Dalam Penelitian dan Pengabdian untuk Peradaban Bangsa”  

Universitas Abdurrab Pekanbaru, 12 Desember 2018  

4 

 

 

 

 

 

Grafik 3 Hasil VO2 Max Kelompok Pelakuan I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengetahui nilai kemampuan Endurance cardiovaskular sebelum dan sesudah latihan pada VO2 Max test. 

Dari hasil pengukuran kelompok perlakuan II didapatkan peningkatan endurance cardiovaskular  dengan hasil pre 

test pada VO2 Max test, sampel terendah  adalah 35,86 dan tertinggi adalah 38,58 sedangkan post test pada VO2 

Max sampel terendah adalah 37,08 dan tertinggi adalah 39,8 dengan selisih antara pre dan post terendah adalah 

1,15 dan tertinggi adalah 2,36. 

Grafik 4 Nilai VO2 Max Kelompok Perlakuan II 

 

Grafik 5 Selisih Nilai VO2 Max Kelompok Perlakuan I dan Kelompok Perlakuan II 

 

 
Karena jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang, maka uji normalitas data 

dilakukan dengan menggunakan uji Shapiro Wilk Test. Sedangkan untuk mengetahui varian dari kelompok 

perlakuan I dan kelompok perlakuan II, maka dilakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji Levene,s Test. 

Pada uji hipotesis I dengan mean  nilai VO2 Max Sampel terdiri dari 10 remaja, Ada peningkatan nilai daya tahan 

kardiovaskular pada kedua kelompok. Pada kelompok perlakuan, sebelum intervensi dengan mean : 33.221 ± 0.830 

dan nilai mean sesudah intervensi adalah 38.051 ± 0.706 dan didapatkan nilai p = 0,000. Pada uji hipotesis II dengan 

mean  Pada kelompok perlakuan II sebelum intervensi dengan mean : 33.380 ± 0.984 dan nilai mean sesudah 

intervensi adalah 37.306 ± 1.115 dan didapatkan nilai p = 0,000.. Berdasarkan hasil Paired Sample T-Test 

didapatkan nilai p = 0,000 dimana p<0,05, hal ini berarti H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa latihan 

jogging dapat meningkatkan endurance cardiovaskular pada remaja putra . Sedangkan pada uji hipotesis III dengan 

mean  Sedangkan untuk selisih antar kelompok perlakuan  dengan mean : 4.830 ± 0.658 dan kelompok kontrol 

adalah 3.926 ± 0.483 dan didapatkan nilai p = 0,003 dimana p<0,05, hal ini berarti H0 ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan pengaruh latihan skipping  dan jogging dalam meningkatkan endurance 

kardiovaskular pada remaja putra. 
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5. KESIMPULAN 

Latihan skipping lebih baik dari pada latihan jogging dalam meningkatkan endurance cardiovaskular pada remaja 

putra 
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ABSTRACT 

This study reveals the movement of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) from two perspectives that are essentially 

contradictory. These two points of view are related to the relationship between the distribution of capabilities between 

actors in the Middle East and ISIS movements. The first point of view sees that ISIS is a consequence of the distribution 

of capability of actors in the Middle East, while the second point of view sees that ISIS is a determinant of the distribution 

of capabilities in the Middle East. There are two main arguments to see the relationship between the distribution of actor 

capabilities in the current international system and the emergence and development of ISIS. First, the distribution of 

capability of actors in the international system (Middle East) caused ISIS to be borned and developed. Second, on the 

contrary, the movement and development of ISIS in the Middle East influenced the distribution of capability of related 

actors in the international system (Middle East and surrounding areas). The first thesis emphasizes that the distribution 

of capabilities and conditions of the international system in the Middle East triggered/motivated the birth of ISIS. In this 

case ISIS becomes dependent variable. Then, the second thesis emphasizes the influence of ISIS on the conditions of the 

international system. It means that, it is ISIS movement that influenced the distribution of capabilities among actors in 

the international system. The distribution of US power that decided to enter the Middle East [starting from the 

participation of the United States in the Gulf War, the invasion of Iraq, the Arab Spring, etc.] triggered the birth of 

protest movements which led to the Asymmetric War against terrorism. The participation of other major countries in the 

Middle East conflict contributed to the situation in the Middle East. The distribution of power in Iraq and Syria greatly 

affected the birth of ISIS. 

 

Keywords:  Islamic State of Iraq and Syiria, ISIS, Arab Spring, United States of America, Power Distribution 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini menyingkap pergerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dari dua sudut pandang yang pada dasarnya 

bertolak belakang. Dua sudut pandang tersebut berkaitan dengan relasi antara distribusi kapabilitas antar aktor di Timur 

Tengah dan pergerakan ISIS. Sudut pandang pertama melihat bahwa ISIS adalah konsekuensi dari distribusi kapabilitas 

para aktor di Timur Tengah, sedangkan sudut pandang yang kedua melihat bahwa ISIS merupakan determinan terhadap 

distribusi kapabilitas di Timur Tengah. Ada dua argumen utama untuk melihat relasi antara distribusi kapabilitas aktor 

pada sistem internasional saat ini dengan kemunculan dan perkembangan ISIS. Pertama, Distribusi kapabilitas aktor-

aktor di sistem internasional (Timur Tengah) menyebabkan ISIS lahir dan berkembang dan Kedua, sebaliknya, 

pergerakan dan perkembangan ISIS di Timur Tengah mempengaruhi distribusi kapabilitas para aktor [terkait] di sistem 

internasional (Timur Tengah dan sekitarnya). Tesis pertama menekankan bahwa distribusi kapabilitas dan kondisi sistem 

internasional di Timur Tengah memicu/melatarbelakangi lahirnya ISIS. Pada kasus ini ISIS menjadi variabel terikat 

(dependen). Kemudian, Tesis kedua menekankan pada pengaruh ISIS terhadap kondisi sistem internasional. Artinya, 

pergerakan ISIS lah yang mempengaruhi distribusi kapabilitas antar aktor pada sistem internasional. Distribusi kekuatan 

Amerika Serikat yang memutuskan “masuk” ke Timur Tengah [dimulai dari keikutsertaan Amerika Serikat pada Perang 

Teluk, Invansi Iraq, Arab Spring, dsb] memicu lahirnya gerakan protes yang berujung pada Perang Asimetris melawan 

terorisme. Keikutsertaan negara-negara besar lainnya di konflik Timur Tengah ikut memperparah situasi di Timur 

Tengah. Distribusi kekuatan di Iraq dan Suriah sangat mempengaruhi lahirnya ISIS. 

Kata Kunci: Negara Islam Irak-Suriah, ISIS, Arab Spring, Amerika Serikat, Distribusi Kekuatan. 
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1. PENDAHULUAN 

Lebih dari sepertiga dari jumlah Negara di seluruh dunia (anggota PBB) ternyata tidak mampu 

membumihanguskan ISIS di Timur Tengah. Lebih dari 7000 serangan udara3 tidak mampu menumpas ISIS hingga 

sampai ke akar-akarnya. Intervensi koalisi Negara-negara melawan ISIS semakin membuat konflik di Timur 

Tengah semakin kompleks. Arus pengungsi semakin deras menuju Eropa akibat daerah-daerah yang diserang lewat 

udara oleh koalisi Negara justru menambah kerusakan fisik dan non fisik di Timur Tengah. Thomas M. Sanderson 

dalam artikelnya, the Challenge of Deterring ISIS, mengatakan bahwa semakin dibombardirnya ISIS oleh koalisi 

global internasional justru membuat ISIS semakin berkembang karena “mati” adalah tujuan sekaligus penyemangat 

dan selebrasi bagi organisasi ini untuk terus berjuang4. Menurut Sanderson, koalisi justru membesarkan ISIS. 

Sampai saat ini, belum ada titik terang akhir dari War on Terrorism. Berita terbaru, enam tempat di daerah berbeda 

di Paris dihujani serangan tembakan dan ledakan bom yang menewaskan ratusan korban jiwa5. Media-media massa 

internasional memberitakan bahwa aksi terror ini telah diklaim ISIS sebagai tanggung jawabnya. Pengakuan ISIS 

ini dipublikasi dalam bentuk komunike berbahasa Arab, Inggris, dan Prancis di akun Islamic State’s Telegram dan 

kemudian didistribusikan lewat para pendukungnya di Twitter, lewat sebuah transkrip yang dilacak oleh SITE 

Intelligence Group. Penembak dan bomber ISIS menyerang beberapa tempat-tempat umum di Paris seperti concert 

hall, stadium olah raga dan juga restaurant6. 

Timur Tengah, bagi dunia internasional, menjadi semakin kompleks dari segi konflik dan implikasinya. 

Keterlibatan banyak aktor melawan satu entitas politik tidak mampu mencapai kata menang. Headline-headline 

berita-berita internasional masih saja menjadikan ISIS sebagai isu utama dengan terus mengeluarkan berita terbaru. 

Padahal, jumlah total Negara yang ikut serta dalam koalisi memerangi ISIS berjumlah lebih dari 60 negara yang 

juga terdiri dari Negara-negara besar, lebih dari sepertiga jumlah total Negara dunia, namun terorisme masih saja 

menjadi momok bagi Timur Tengah, dan dunia internasional. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 
Penelitian ini menggunakan teori Cause, Responses and Nature Change of Terrorism dari Viotti dan Kauppi untuk 

menjelaskan mengapa terorisme yang hanyalah sebuah entitas politik berkekuatan militer yang masih di bawah 

negara bisa muncul dan bertahan cukup lama. Selain itu juga tulisan ini melihat pandangan Bruce Hoffman tentang 

anomali perkembangan kekuatan teroris di tengah gempuran koalisi Negara-negara besar. Penulis menjadikan 

pandangan-pandangan ini sebagai pretext yang memberikan jawaban mengapa entitas kecil seperti ISIS dapat 

bertahan dan sulit untuk dikalahkan gabungan sepertiga dari jumlah total Negara-negara di dunia. 

 

3. METODE PENELITIAN PENDAHULUAN 

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data kualitatif interpretatif. J.W Creswell menerangkan bahwa 

interpretasi data dilakukan dengan cara mengartikan, menterjemahkan dan membuat data tersebut menjadi lebih 

mudah untuk dipahami melalui sudut pandang masyarakat yang diteliti.7 Terdapat setidaknya enam langkah 

menurut Craswell dalam melakukan Analisa penelitian kualitatif yaitu: pertama, mempersiapkan data yang akan 

digunakan; kedua, membaca secara keseluruhan seluruh data yang telah  dikumpulkan; ketiga, mengolah data untuk 

dibagi menjadi bagian-bagian yang akan 8dideskripsikan; keempat, mengaitkan seluruh hasil pembagian untuk 

kemudian dideskripsikan; kelima, menyajikan deskripsi dalam laporan kualitatif, dan keenam, menginterpretasikan 

makna dari data yang sudah disajikan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENDAHULUAN 

Amerika Serikat dan Koalisi Global terlalu egois dalam menyelesaikan permasalahan terorisme. Problem yang 

pertama, terletak pada kesalahan memahami ISIS dan terorisme. ISIS sering dianggap sebagai “musuh bersama” 

yang menjadi “penyebab” katastrop di Timur Tengah. Padahal, berdasarkan pemaparan penulis di awal, jelas 

terlihat bahwa ISIS sejatinya adalah “konsekuensi” yang harus diterima karena katastrop-katastrop yang terjadi di 
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Timur Tengah. Sistem yang koruplah yang melahirkan ISIS, bukan ISIS yang merusak sistem sosial. Keegoisan 

Amerika Serikat sebagai pemimpin Koalisi Global terlihat pada catatan sejarah dimana Amerika Serikat sendiri 

yang pada awalnya membiayai Al-Qaeda untuk mempertahankan keamanan Amerika Serikat di Afghanistan dari 

invasi Uni Soviet. Amerika Serikat tidak menyadari bahwa pembiayaan dan dukungan terhadap gerakan teroris ini 

justru melahirkan “monster” baru bagi peradaban manusia. 

Problem yang kedua, Amerika Serikat melihat ISIS dan terorisme dengan sudut pandang yang american-centric 

bukan problem-centric. Akhirnya, strategi menjadi tidak tepat sasaran, bahkan menjadi pemicu yang tetap 

membuat ISIS semakin berkembang dan bertahan. Demokratisasi dan Operasi Militer justru tidak berhasil 

menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Penulis melihat ada pergeseran pada Kantian Peace Triangle menjadi 

Neo-kantian War Triangle yang menjadi problem tersendiri dalam agenda menciptakan perdamaian di Timur 

Tengah. Konsep “interdependensi ekonomi” yang berubah menjadi “operasi militer” menandakan bahwa 

perdamaian akan semakin tidak mungkin terwujud dengan pendekatan militer. Timur Tengah tidak sedang berada 

di arah perdamaian. Operasi militer mungkin dapat mengalahkan atau membunuh seorang Abu Bakr al Baghdadi, 

namun operasi mliter tidak akan dapat pernah mencegah lahirnya Baghdadi-baghdadi yang lain baik di Timur 

Tengah ataupun dunia internasional. 

 

5. SIMPULAN 

Tulisan ini telah memaparkan sejumlah pertimbangan-pertimbangan tentang menyikapi eksistensi sebuah gerakan 

terorisme. ISIS adalah sebuah gerakan protes terhadap suprastruktur yang korup. Terorisme dan ISIS tidak lahir 

dari sebuah ketiadaan. Artinya, ada kondisi-kondisi yang disadari atau tidak, menjadi pemicu bom waktu yang saat 

ini telah meledak. Penulis menyimpulkan bahwa ketahanan ISIS justru diakibatkan oleh strategi Amerika Serikat 

dan Koalisi Global sendiri yang dinilai tidak tepat sasaran. 

Teori penyebab dan respon ideal terhadap terorisme ala Viotti dan Kauppi justru belum mampu menjadi teori ideal 

dalam menaklukkan ISIS. Sebaliknya, respon-respon yang digunakna oleh Koalisi Global yang dikorelasikan 

dengan teori Viotti dan Kauppi, justru menambah ketahanan (power) dari ISIS itu sendiri. Temuan terakhir yang 

penulis dapatkan adalah berlakunya Segitia Kantian yang konsep “Interndependensi Ekonomi” bergeser menjadi 

“Serangan/Operasi Militer”. Timur Tengah justru membuang “Interdependensi Ekonomi” dan menggantinya 

dengan Operasi-operasi militer yang sejatinya tidak akan mendekatakan pada kata damai. Kesalahan Koalisi 

Global yang paling signifikan adalah ISIS dianggap sebagai musuh yang harus dihancurkan karena ia dinilai 

sebagai penyebab krisis-krisis di Timur Tengah, padahal fakta menjelaskan bahwa ISIS bukanlah penyebab, 

melainkan konsekuensi atas krisis-krisis yang terjadi yang disebabkan oleh korupnya sistem di Negara-negara 

gagal Jazirah Arab. 
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ABSTRACT 

 Matoa (Pometia pinnata) is one of the plants that can be used as a medicinal plant. People use matoa on fruit only 

while other parts such as leaves are still little used. The purpose of this study was to determine the potential toxicity of 

methanol extract of matoa leaves on Artemia salina larvae using the BSLT method. The results obtained are analyzed by 

the probit table to determine the value of LC50 (Lethal Concentration 50) is 23 ppm. This shows that the extract is very 

toxic to the Artemia larval mortality test. 

 

Keywords : Leaf Matoa, Toxicity, Artemia salina, BSLT, LC50 

 

ABSTRAK 

Matoa (Pometia pinnata) adalah salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai tanaman obat. Orang menggunakan 

matoa pada buah saja sementara bagian lain seperti daun masih sedikit dimanfaatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui potensi toksisitas ekstrak metanol daun matoa terhadap larva Artemia salina menggunakan metode BSLT. 

Hasil yang diperoleh dianalisis oleh tabel probit untuk menentukan nilai LC50 (Lethal Concentration 50) adalah sebesar 

23 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak tersebut sangat toksik terhadap uji mortalitas larva Artemia. 

 

Kata kunci: Daun Matoa, Toksisitas, Artemia salina, BSLT, LC50 

 

1.  PENDAHULUAN  

Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat adalah matoa (Pometia pinnata). Matoa merupakan 

tanaman asli khas Papua dikenal dengan rasa buah yang manis dengan beraroma campuran antara rambutan, durian, atau 

kelengkeng, dan biasanya matoa dapat langsung dikonsumsi. Masyarakat memanfaatkan matoa pada buahnya saja 

sedangkan bagian lain seperti daun masih sedikit pemanfaatannya. Beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa ekstrak 

daun matoa mampu menghambat virus HIV-1 IN (Suedee, 2012), selain dari itu ekstrak daun matoa juga memiliki efek 

diuretik dan antihipertensi (Purwidyaningrum dan Dzakwan, 2015).  

Uji toksisitas pada ekstrak tanaman biasanya dilakukan untuk mengetahui tingkat keamanan suatu ekstrak dan salah satu 

prasyarat suatu tanaman dapat dikembangkan sebagai obat dan produk lainnya. Salah satu metode awal yang digunakan 

untuk mengetahui aktivitas toksisitas dari suatu ekstrak atau senyawa bahan alam adalah Brine Shrimp Lethality Test 

(BSLT). BSLT adalah metode yang mudah dikerjakan, murah, cepat, dan cukup akurat (Meyer dkk., 2010). Aktivitas 

toksik diketahui dari jumlah kematian larva Artemia salina karena pengaruh ekstrak atau senyawa bahan alam yang 

diketahui memiliki aktivitas toksik melalui metode BSLT (nilai LC50 < 1000 ppm).  

 

2.  KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Uji Toksisitas 

Uji toksisitas secara umum dibagi menjadi 2 bagian yaitu uji toksisitas in vitro dan uji toksisitas in vivo. Uji toksisitas in 

vitro adalah suatu uji untuk menentukan tingkat ketoksikan suatu bahan uji yang menggunakan media biakan bahan 

biologi tertentu. Uji toksisitas in vivo adalah suatu uji toksisitas yang dilakukan pada hewan coba untuk menentukan 

tingkat ketoksikan suatu zat terhadap perubahan fungsi fisiologis maupun patologis dalam kurun waktu tertentu (Meles, 

2010).  

 

2.2 Ekstraksi  
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Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun, berupa bahan 

yang telah dikeringkan. Simplisia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu simplisia nabati, simplisia hewani dan simplisia 

pelikan (Prasetyo dan Inoriah, 2013). Ekstrak merupakan sediaan pekat yang didapatkan dengan cara mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai dan diuapkan hingga pelarut menguap serta 

serbuk yang tersisa diperlakukan hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Ekstraksi adalah proses penarikan zat-

zat aktif dari simplisia (Yatim, 2007). 

Salah satu metode ekstraksi yang dapat digunakan adalah maserasi. Maserasi merupakan metode sederhana yang 

paling banyak digunakan. Maserasi merupakan proses ekstraksi simplisia menggunakan pelarut dengan beberapa kali 

pengocokan atau pengadukan pada suhu ruang. Maserasi termasuk ekstraksi dengan prinsip pencapaian keseimbangan 

konsentrasi (Agoes, 2007).  

 

2.3 Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) 

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) adalah pengujian yang sederhana didasari dengan kemampuan membunuh dari 

senyawa yang diuji pada organisme Artemia salina. BSLT digunakan secara luas untuk mengevaluasi toksisitas logam 

berat, pestisida, dan obat-obatan khususnya ekstrak tumbuhan. Hasil uji BSLT yang menunjukkan bahwa ekstrak 

tumbuhan bersifat toksik maka dapat dikembangkan ke penelitian lebih lanjut untuk mengisolasi senyawa sitotoksik 

tumbuhan sebagai usaha pengembangan obat alternatif antikanker (Kurniawan, 2012). 

 

2.4 Artemia salina Leach.  

Setelah ditempatkan dalam larutan air laut, telur-telur akan menetas dalam waktu 48 jam dan menghasilkan sejumlah 

larva. Larva Artemia salina ini dapat digunakan untuk mendeteksi senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas biologi. 

 

3. METODE 

3.1 Alat-alat dan bahan yang digunakan  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas, neraca analitik, seperangkat alat penetasan telur, lup, 

pipet tetes, aluminum foil, plat tetes, botol vial, mikropipet dan kertas saring. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak daun matoa, etil asetat, telur Artemia salina, air laut, HCl, 

logam magnesium, FeCl3 5%, akuades dan DMSO.  

 

3.2 Prosedur Kerja Uji Toksisitas Dengan Metode BSLT  

Telur Artemia salina ditetaskan dalam wadah pembiakan yang berisi air laut, digunakan setelah 48 jam setelah 

larva menetas. Pengujian dilakukan dengan konsentrasi 1000 ppm, 100 ppm, dan 10 ppm dengan pengulangan masing-

masing tiga kali. Sebanyak 0,1 g ekstrak dilarutkan dalam 10 mL metanol (larutan induk 10.000 ppm). Pembuatan 

konsentrasi 1000 ppm dengan cara pengenceran larutan 10.000 ppm sebanyak 2 mL ditambahkan etil asetat hingga 18 

mL maka diperoleh konsentrasi ekstrak uji 1000 ppm kemudian dipipet sebanyak 2 mL larutan ekstrak tersebut kedalam 

vial di tambahkan 18 mL didapat konsentrasi 100 ppm, dan untuk konsentrasi 10 ppm dibuat dari larutan uji 100 ppm 

dengan cara yang sama. 

Masing-masing vial yang mengandung ekstrak dibiarkan metanolnya menguap. Larutkan kembali ekstrak uji 

dengan DMSO sebanyak 50 µL, selanjutnya tambahkan air laut hingga batas kalibrasi (5 mL). Masukkan larva udang 

pada masing-masing vial sebanyak 10 ekor. Kemudian amati larva udang setelah 24 jam. Dari data yang dihasilkan 

dihitung LC50 dengan metode kurva menggunakan tabel probit. 

 Untuk kontrol DMSO sebanyak 50 µL dipipet dengan dengan menggunakan pipet mikro kedalam vial uji, dan 

ditambahkan air laut sampai 5 mL. Masukkan larva udang Artemia salina sebanyak 10 ekor. Masing-masing konsentrasi 

dibuat tiga kali pengulangan (Zou dkk., 2014). 

 

4.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Toksisitas ditentukan dengan melihat nilai LC50 yang dihitung berdasarkan tabel probit. Jika nilai LC50 ekstrak 

yang diuji kurang dari 1000 ppm maka dianggap menunjukkan adanya aktivitas biologi, sehingga pengujian ini dapat 

digunakan sebagai skrining awal yang diduga berkhasiat sebagai antikanker. Namun, apabila tidak bersifat toksik maka 

ekstrak tersebut dapat diteliti kembali untuk mengetahui khasiat lainnya.  

Hasil uji toksisitas menunjukkan konsentrasi ekstrak daun matoa dapat membunuh larva Artemia salina secara 

berturut-turut dengan konsentrasi 10 ppm, 100 ppm dan 1000 ppm. Jumlah larva tiap vial adalah 10 ekor dan tiap 

konsentrasi dilakukan tiga kali pengulangan. Jumlah total larva Artemia salina yang digunakan adalah 100 ekor larva. 
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Larva yang digunakan berumur 48 jam, karena pada umur ini anggota tubuh larva sudah lengkap. Dalam mengamati 

pertumbuhan dan perkembangan larva sampai pada pengujian toksisitas, digunakan alat bantu untuk yaitu kaca pembesar. 

 

 

Tabel 1. Aktivitas Toksisitas Ekstrak Daun Matoa (Pometia pinnata) 

 
 

Gambar 1. Grafik Nilai Probit Toksisitas Ekstrak Daun Matoa  

(Pometia pinnata) 

𝑦 = 5 

5 =  0,545𝑥 + 4,253 

𝑥 =  
5 − 4,253

0,545 
 

   =  
0,747

0,545
 

   =  1,3706 

LC50 = antilog (1,3706) = 23 ppm. 

 

5.  Kesimpulan dan Saran  

5.1  KESIMPULAN  

 Pada penelitian uji fitokimia diperoleh hasil bahwa pada ekstrak etil asetat daun matoa (Pometia pinnata) positif 

mengandung senyawa golongan fenolik dan flavonoid. Hasil penelitian pada uji toksisitas dapat disimpulkan bahwa 

ekstrak etil asetat daun matoa (Pometia pinnata) diperoleh nilai LC50 23 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak sangat 

toksik terhadap uji kematian larva Artemia salina.  
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ABSTRACT 

In order to reduce the impact of disability when accidents in the school environment, there is a component of UKS that 

is promoted by the government, namely health education, health services. One form of program or access to information 

provision can be done through peer education, namely peer-led education is an approach where young people, through 

partnerships, can determine and address the needs of the youth themselves. In the concept of peer education, teens play 

a role as peer educators and peer counselors, work in pairs, male and female teams, to provide information, advice and 

material / materials that have been provided to fellow teenagers. The purpose of this service activity is to increase the 

knowledge of female students about first aid in emergency cases and can form a special group that understands how to 

do first aid in emergency cases in a UKS container. The target of this activity is all female students at SMA 1 Perhentian 

Raja Kampar. This service was held for 2 days in the form of training for groups of adolescents who were made as peer 

educators. In this training using the method of discussion, as well as simulation. This training was held on Thursday 

September 6, 2018 and September 11, 2018. The training was attended by students enthusiastically, the dedication team 

received many questions about the theme given. On the second day of the training a peer educator group was formed: 

Emergency response youth who numbered five people. 

 

ABSTRAK 

Guna mengurangi dampak kecacatan ketika kecelakaan di lingkungan sekolah, terdapat komponen UKS yang digalakkan 

oleh pemerintah yakni terdapat pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk program atau akses dalam 

pemberian informasi dapat dilakukan melalui peer education, yakni Pendidikan yang dipimpin teman sebaya merupakan 

suatu pendekatan dimana orang-orang muda, melalui kemitraan,dapat menentukan dan mengatasi kebutuhan remaja itu 

sendiri.Dalam konsep peer education, remaja yang berperan sebagai peer educator (pendidik sebaya) dan peer counselor 

(konselor sebaya), bekerja dalam tim berpasangan, laki-laki dan perempuan, untuk memberikan informasi, nasihat dan 

materi/ bahan yang sudah disediakan untuk sesama remaja. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah Menambah 

pengetahuan siswa siswi tentang pertolongan pertama pada kasus kegawat daruratan dan dapat membentuk sebuah 

kelompok khusus yang paham tentang cara melakukan pertolongan pertama pada kasus kegawat daruratan dalam wadah 

UKS. Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh siswa siswi yang ada di SMA 1 Perhentian Raja Kampar. Pengabdian ini 

dilaksanakan selama 2 hari dalam bentuk pelatihan kepada kelompok remaja yang dijadikan sebagai peer educator. 

Dalam pelatihan ini menggunakan metode diskusi, serta simulasi. Pelatihan ini dilakukan pada hari kamis tanggal 6 

September 2018 dan tanggal 11 September 2018. Pelatihan ini diikuti oleh siswa siswi dengan antusias, tim pengabdi 

banyak mendapatkan pertanyaan seputar tema yang diberikan. Pada hari kedua pelatihan ini terbentuk kelompok peer 

educator: Remaja tanggap darurat yang berjumlaj lima orang. 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi kecelakaan yang menimpa seseorang atau sekelompok orang. 

Kecelakaan bisa terjadi dimana saja, dirumah, jalan, tempat kerja atau ditempat lainnya. Umumnya kecelakaan 

terjadi tanpa diduga sebelumnya dan akibat yang ditimbulkan bervariasi, bisa berupa cidera ringan, sedang, berat 

bahkan sampai meninggal dunia . 

Berdasarkan jumlah korban, kecelakaan bisa terjadi dengan satu korban, banyak korban (musibah) atau sangat 

banyak korban (bencana). Ada beberapa factor yang mempengaruhi nasib atau akhir derita korban, antara lain : 

keparahan cedera, waktu antara kejadian sampai pelayanan P3K, keterampilan petugas P3K, jarak tempuh ke rumah 

sakit, ketersediaan alat transportasi kerumah sakit dan adanya komunikasi ke rumah sakit tujuan. Apabila semua 

factor ini berfungsi dan tersedia dengan baik maka dampak dari cidera bisa diperkecil dan kerugian yang lebih besar 

bisa dihindari. 
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Siswa Sekolah Menengah Atas  yang berkisar antara usia 14 sampai 17 tahun adalah kelompok usia yang 

masih mempunyai keinginan untuk selalu bergerak karena pada masa itu anak mempunyai kelebihan energi 

sehingga disalurkan melalui bergerak. Sering didapatkan ketika bermain terjadi suatu kecelakaan besar maupun 

kecil sehingga kadang-kadang menyebabkan kepanikan bagi pihak sekolah. Untuk itu guru atau pun Siswa siswi 

harus mengetahui bagaimana melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) sebagai orang pertama yang 

bertagungjawab 2 diharapkan mampu memberikan suatu pertolongan pertama agar tidak terjadi akibat yang lebih 

buruk [2] 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mencanangkan konsep sekolah sehat atau Health Promoting 

School ( sekolah yang mempromosikan kesehatan). Health Promoting School melibatkan semua pihak yang 

berkaitan dengan masalah kesehatan sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan aman, memberikan 

pendidikan kesehatan di sekolah, memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan, ada kebijakan dan upaya 

sekolah untuk mempromosikan kesehatan dan berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan di masyarakat [3] 

Menurut penelitian WHO tentang kejadaian kecelakaan pada anak sekolah didapatkan data bahwa 34 % 

kematian disebabkan kendaraan bermotor, 5 % oeh jatuh, 4 % oleh kebakaran, 21% oleh cidera tidak sengaja. 

Badan kesehatan duna (who) mencatat tahun 2011 lebih dari 5,6 orang meninggal dikarenakan kecelakan dan 1.3 

mengalamin kecacatan fisisk [3] 

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) merupakan usaha-usaha untuk menangani korban segera 

mungkin ditempat kejadian sebelum tenaga medis mengambil alih penanganan, macam-macam tindakan yang 

dilakukan dalam pertolongan pertama, seperti memindahkan korban pada tempat yang aman dan lapang untuk bisa 

memberikan pertolongan lebih lanjut kepada korban sewaktu mengalami kecelakaan [4] 

Tetapi banyak kita temui siswa yang mengalami suatu kecelakaan baik itu berupa patah tulang, pingsan, 

terkilir, dan lain-lain diberikan perlakuan yang sama bahkan ada kesalahan dalam memberikan pertolongan. 

Kondisi ini tentu saja sangat membahayakan apabila berakibat memperparah keadaan penderita. Hal tersebut tentu 

saja tidak sesuai dengan prinsip penanganan kecelakaan [5].  

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan upaya pendidikan kesehatan. Salah satu metode yang 

digunakan adalah pendekatan yang melibatkan pendidik sebaya. Peer Education menurut WHO (2010) adalah 

upaya sistematis yang dilakukan para ahli untuk mempengaruhi dan menyebarkan pengalaman serta pengetahuan 

mereka kepada kaum muda melalui perwakilan kaum muda yang telah memperoleh pendidikan atau pelatihan. 

Salah satu strategi yang digunakan dalam metode pendidikan sebaya adalah diskusi kelompok yaitu strategi 

pendidikan dengan membahas suatu topik dengan cara bertukar pikiran antara dua orang atau lebih, dalam 

kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan tertentu (Fitriani, 2011).Kegiatan dari peer education adalah 

memberikan pendidikan kesehatan dan menjadi narasumber dari latar belakang dan usia yang sama dengan 

kelompok target untuk menyampaikan sebuah pesan yang bersifat mendidik (Suwarjo, 2008) Konsep pendidikan 

sebaya ini menurut Imron (2012) merupakan pemberikan informasi menggunakan bahasa yang kurang lebih sama 

sehingga informasi yang diperoleh dapat mudah dipahami oleh teman sebayanya. Teman sebayanya juga dapat 

dengan mudah mengemukakan pikiran dan perasaannya kepada peer educator sehingga pesan-pesan sensitif dapat 

disampaikan secara lebih terbuka dan santai. Hal ini membuat pengetahuan remaja terutama masalah pertolongan 

pertama pada korban kecelakaan bertambah, sehingga nanti kita akan menghasilkan remaja-remaja yang tanggap 

terhadap kasus kegawat daruratan. 

Guna mengurangi dampak kecacatan ketika kecelakaan di lingkungan sekolah, terdapat komponen UKS 

yang digalakkan oleh pemerintah yakni terdapat pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk 

program atau akses dalam pemberian informasi dapat dilakukan melalui peer education, yakni Pendidikan yang 

dipimpin teman sebaya merupakan suatu pendekatan dimana orang-orang muda, melalui kemitraan,dapat 

menentukan dan mengatasi kebutuhan remaja itu sendiri.Dalam konsep peer education, remaja yang berperan 

sebagai peer educator (pendidik sebaya) dan peer counselor (konselor sebaya), bekerja dalam tim berpasangan, 

laki-laki dan perempuan, untuk memberikan informasi, nasihat dan materi/ bahan yang sudah disediakan untuk 

sesama remaja. 

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah  

a. Menambah pengetahuan siswa siswi tentang pertolongan pertama pada kasus kegawat daruratan 

b. Dapat membentuk sebuah kelompok khusus yang paham tentang cara melakukan pertolongan pertama 

pada kasus kegawat daruratan dalam wadah UKS. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Peer Education 
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Pendidikan sebaya(Peer education)merupakan suatu proses komunikasi, informasi dan edukasi yang 

dilakukan oleh dan untuk kalangan yang sebaya yaitu kalangan satu kelompok seperti kelompok pelajar, 

mahasiswa, sesama rekan profesi dan jenis kelamin (BKKBN,2009). Peer education adalah berbagai 

kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang atau 

sekelompok orang yang dilakukan oleh dari dan untuk kalangan mereka yang sebaya ( Widaninggar, 

2007). 

Peer education  bertujuan untuk mengantisipasi gejala profesionalisme, dimana proses belajar, 

pemberian informasi dan pemecahan masalah melalui tenaga ahli (profesional) (Marni,2012). Kegiatan 

ini dipandang sangat efektif dalam KIE untuk perubahan perilaku remaja.Hal serupa juga di kemukakan 

oleh Kim dan Free (2008) yang menyatakan  peer education (pendidikan sebaya) dapat mempengaruhi 

perilaku sosial melalui peran peer educator sebagai role model yang kredibel atau sebagai inovator. 

Pendidikan yang dipimpin teman sebaya merupakan suatu pendekatan dimana orang-orang muda, melalui 

kemitraan,dapat menentukan dan mengatasi kebutuhan remaja itu sendiri. 

 

3. METODE 

Pengabdian ini dilaksanakan selama 2 hari dalam bentuk pelatihan kepada kelompok remaja yang dijadikan 

sebagai  peer educator. Dalam pelatihan ini menggunakan metode diskusi, serta simulasi. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum Masyarakat Sasaran 

Siswa-siswi yang ada di SMA 1 Perhentian Raja, merupakan siswa-siswi yang aktif pada saat pelatihan 

berlangsung. SMA 1 Perhentian raja merupakan SMA negeri yang sudah terakreditasi dengan akreditasi A. Pada 

saat pembetukan kelompok khusus remaja tanggap darurat banyak yang berminat untuk masuk pada kelompok ini. 

Di SMA 1 Perhentian Raja ini sudah terbentuk Unit Kesehatan Sekolah (UKS), tapi dalam proses penjalanannya 

hanya sebatas menolong siswa siswi yang sakit pada saat upacara bendera pada hari senin. UKS di sekolah ini, 

sudah ada ruangan UKS lengkap dengan fasilitas tempat tidur dan alat P3K untuk pertolongan pertama, hanya saja 

UKS di sekolah ini tidak pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus tentang bagaimana UKS ini berfungsi 

dengan semestinya. Pada saat tim kami ingin melakukan pengabdian di sekolah ini kepala sekolah beserta siswa 

siswi disini antusias dalam menyambut kami. 

2. Potensi Pengembangan (Pemberdayaan) Masyarakat. 

Potensi pengembangan disekolah ini sangat besar ini dibuktikan dengan adanya ruangan UKS beserta fasilitas yang 

sudah ada, kemudian ditambah antusiasnya siswa siswi dalam pelatihan remaja tanggap darurat. Setelah terbentuk 

kelompok remaja yang tanggap darurat dibawah UKS di SMA ini mereka berharap, jika ada pengabdian lainnya 

mereka bersedia menyediakan waktu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seputar kesehatan khususnya atau yang 

lainnya.  

3. Solusi pengembangan (Pemberdayaan) Masyarakat 

Solusi yang diharapkan dari pengabdian masyarakat ini adalah agar kelompok khusus remaja tanggap darurat yang 

sudah terbentuk ini agar selalu aktif dan mengaplikasikan ilmu yang sudah diperolehnya. Diharapkan kelompok 

peer educator: Remaja tanggap darurat tetap terus menguprade atau menambah ilmu pengetahuan maupun 

wawasan tentang bagaimana menjadi remaja yang peduli akan kondisi gawat darurat baik disekolah maupun diluar 

lingkungan sekolah. Diharapkan kepada sekolah lebih memperhatikan UKS yang ada disekolah ini pada umumnya 

dan khususnya kepada kelompok remaja tanggap darurat ini untuk tetap eksis mejalankan kegiatannya, kemudian 

diharapkan juga kepada kepala sekolah bekerja sama dengan puskesmas setempat dalam upaya memberikan 

pelatiha-pelatihan seputar kegawat daruratan untuk kelompok khusus ini. 

4. Tingkat Ketercapaian Sasaran Program 

Tingkat ketercapaian program pengabdian ini adalah : sudah terbentuknya kelompok peer educator yang paham 

akan kondisi gawat darurat. Diharapkan kelompok ini bisa memberikan contoh pada siswa siswi yang lainnya 

sehingga nantinya akan tercapai remaja yang tanggap darurat pada seluruh siswa yang ada di SMA ini. Kelompok 

peer educator ini terdiri dari lima orang siswa yang merupakan tim UKS sekolah ini. 
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KESIMPULAN 

a. Para siswa siswi 80% mampu mempraktekkan bagaimana tentang menangani kondisi gawat darurat. 

b. Evaluasi didapatkan, 90% siswa siswi dapat menjawab pertanyaan yang telah dilontar kan oleh tim pengabdi  

c. Terbentuknya kelompok peer educator :Remaja Tanggap Daruarat. 
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ABSTRACT 

This research analyzes civil-military relations under Jokowi’s administration. This issue is of crucial to be discussed due 

to the fact that the establishment of democratic civilian control is basic requirement for democratic consolidation. This 

research particularly tries to explain why indonesian military has involved in activities outside its main function dealing 

with defense and security issues especially external threats. One of findings in this research is that Jokowi’s political 

stance in his early administration is not strong enough in the middle of power configuration after presidential election 

in 2014. Initially Jokowi seeks millitary’s support to enhance its power to face opposition parties because political 

support from his coalitional parties is unreliable. After he consolidated his power base, he is able to control the military. 

 

Keywords: civil-military relations, civilian control, Jokowi, democracy 

  

ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis hubungan sipil dan militer pada masa pemerintahan Joko Widodo. Hubungan sipil dan militer 

penting untuk didiskusikan mengingat supremasi dan kontrol sipil atas militer menjadi syarat utama untuk terbangunnya 

konsolidasi demokrasi. Penelitian ini khususnya mencoba untuk menemukan jawaban atas persoalan mengapa pada 

pemerintahan Jokowi militer kembali melakukan tugas-tugas yang berada diluar fungsi utamanya dalam 

mempertahankan kedaulatan Indonesia dari ancaman eksternal. Salah satu temuan yang diperoleh adalah posisi Jokowi 

yang tidak begitu kuat dalam konfigurasi kekuatan politik nasional pasca pemilu 2014. Pada mulanya, Jokowi mencari 

dukungan militer untuk memperkuat posisi politiknya dalam berhadapan dengan kekuatan pihak oposisi. Setelah Jokowi 

berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya, dia kemudian mampu melakukan kontrol efektif atas militer. 

 

Kata kunci: hubungan sipil-militer, kontrol sipil, Jokowi, demokrasi 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Terpilihnya Joko Widodo – lebih sering disebut Jokowi – sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia memberikan 

ekspektasi terhadap menguatnya supremasi sipil yang turut berimplikasi terhadap konsolidasi demokrasi. Hubungan sipil 

dan militer dalam hal ini menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan mengingat hal ini terkait persoalan 

tentang bagaimana supremasi pemerintah sipil atas militer sebagai manifestasi atas prinsip demokrasi tetap terjaga. 

Dukungan rakyat yang besar terhadap Jokowi merupakan bentuk legitimasi pemerintah sipil yang terpilih secara 

demokratis untuk menjalankan kontrol efektif terhadap militer dalam rangka mewujudkan prajurit profesional. 

Melemahnya supremasi sipil dan kembalinya personel militer kepada politik praktis tentu memberikan efek serius 

terhadap kualitas demokrasi Indonesia. 

Diskursus tentang hubungan sipil dan militer pada masa pemerintahan Jokowi memperlihatkan trend keterlibatan TNI 

dalam ranah sipil yang cukup intensif. Hal pertama yang dapat dilihat dengan jelas adalah perluasan peran TNI pada 

tugas-tugas non-militer yang mencakup keterlibatan TNI untuk membangun dan melindungi infrastruktur pemerintah 

yang dianggap penting, partisipasi TNI dalam program swasembada beras yang dicanangakan pemerintah, keikutsertaan 

TNI dalam penegakan hukum, dan sejumlah Memoranda of Understanding (MoU) antara TNI dan beberapa lembaga 

pemerintah untuk fungsi diluar pertahanan (IPAC 2015). MoU tersebut dipandang memiliki potensi untuk meniru pola 

kerja Orde Baru yang melibatkan TNI pada urusan-urusan publik [2]. 
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2. KAJIAN PUSTAKA 

Pembahasan mengenai kontrol sipil atas militer di negara demokrasi baru merupakan hal yang menarik untuk ditelaah 

dengan seksama. Hal ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator penilaian tentang reformasi sektor keamanan yang 

telah dilaksanakan dan prospek konsolidasi demokrasi di masa mendatang. Hubungan sipil dan militer pada negara yang 

baru saja melakukan transisi dari otoriter ke demokrasi tidak hanya berkutat pada persoalan optimalisasi kekuasaan sipil 

dan pencegahan upaya kudeta militer atas pemerintah, tetapi juga institusionalisasi lembaga politik yang menyediakan 

kerangka manajemen institusi militer dan kebijakan pertahanan yang efektif. Hubungan sipil dan militer tidaklah terjadi 

pada kondisi vacuum, interaksi antara struktur dan aktor (agency) akan menentukan pola hubungan sipil-militer di negara 

yang bersangkutan [3]. Penelitian ini menggunakan pendekatan kontrol sipil atas militer yang diinisiasi oleh Aurel 

Croissant dan David Kuehn (2009). Mereka berargumen bahwa kontrol sipil merujuk pada kemampuan pemerintah dan 

parlemen yang terpilih secara demokratis untuk memutuskan seluruh kebijakan publik termasuk isu keamanan dan 

pertahanan tanpa adanya intervensi dari pihak militer. Pada hal ini, kontrol sipil menjadi syarat utama bagi konsolidasi 

demokrasi [5]. Untuk melihat sejauh mana kontrol sipil atas militer telah terbangun dengan efektif dan hambatan-

hambatan yang menyertainya, menurut Croissant dan Kuehn analisis dapat dilakukan pada tiga hal, yaitu rekrutmen elit 

dan keseluruhan kebijakan publik (elite recruitment and overall public policy), pertahanan nasional (national defense), 

dan keamanan internal (internal security) [4]. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Data dalam penelitian ini dianalisis secara qualitatif interpretatif. Peneliti pada tahap awal mempersiapkan data-data yang 

akan ditelaah secara komprehensif untuk kemudian dipilah-pilah ke dalam beberapa bagian. Peneliti mencari keterkaitan 

yang terdapat pada data untuk kemudian dideskripsikan menjadi laporan kualitatif. Pada tahap akhir peneliti kemudian 

melakukan interpretasi atas data yang telah disajikan pada laporan penelitian [6]. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kecenderungan kembalinya militer terlibat pada isu sosial dan politik yang berada di luar fungsi utama mereka sebagai 

benteng pertahanan dan keamanan dari ancaman eksternal merupakan hasil konfigurasi kekuatan politik sipil pasca 

pemilihan umum 2014. Joko Widodo yang memperoleh suara sebesar 53,15 % menghadapi tiga realitas. Pertama, 

komposisi partai pendukung Jokowi yang menempati posisi minoritas di parlemen dibandingkan partai-partai pendukung 

Prabowo Subianto yang berhasil menguasai mayoritas posisi krusial di DPR. Kedua, Jokowi tidak memiliki kontrol penuh 

atas partai politik yang mengusungnya yang berguna sebagai basis kekuatan dalam berhadapan dengan veto players baik 

partai politik maupun militer. Ketiga, Jokowi pada masa awal pemerintahannya juga berjuang dalam sistem yang 

didominasi oleh kekuatan oligarkis dan aktor lain dengan kepentingan besar[7]. Posisi Jokowi yang lemah terhadap DPR 

dapat memunculkan hambatan berupa penentangan atas kebijakan Jokowi ataupun potensi impeachment presiden oleh 

legislatif. Kondisi ini yang mendorong Jokowi untuk mencari rekan dengan basis kekuatan yang besar yang berguna 

untuk dijadikan sebagai perisai kekuasaannya dari ancaman impeachment dan sabotase kebijakan yang ia rumuskan dan 

putuskan, yaitu militer. 

Interkasi antar politisi berupa konflik maupun konsensus memiliki pengaruh besar dalam menentukan bentuk hubungan 

sipil dan militer di Indonesia pasca reformasi 1998 [8]. Ketika elit politik melihat dukungan partai politik tidak dapat 

begitu diandalkan dan adanya potensi impeachment yang dimotori oleh pihak oposisi, mereka mencari dukungan militer 

sebagai partner yang bisa digunakan menaikan posisi bargaining mereka terhadap elit pihak oposisi. Dinamika politik di 

parlemen mulai menguntungkan Jokowi ketika ia berhasil memanfaatkan konflik internal Partai Golkar dan PPP untuk 

meninggalkan Koalisi Merah Putih Prabowo Subianto dan bergabung ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah [9]. 

Komposisi partai pendukung Jokowi di legislatif pun meningkat dari 37 % menjadi 69 %.  Bergabungnya Golkar, PAN 

dan PPP ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah menjadi modalitas berharga bagi Jokowi untuk melakukan 

konsolidasi kekuasaan eksekutifnya yang mampu menopang stabilitas pemerintahannya hingga 2019. Keadaan ini juga 

yang meningkatkan confidence Jokowi ketika berhadapan dengan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo yang pada 

tataran tertentu berhasil memperoleh popularitas dan simpati publik  untuk ambisi politiknya[10] dengan mengeksploitasi 

kelemahan Jokowi. Hadi Tjahyanto dari TNU AU kemudian diangkat menjadi Panglima TNI mengantikan Gatot 
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Nurmantyo yang telah memasuki masa pensiun. Pengangkatan Hadi yang diketahui memiliki loyalitas terhadap Jokowi 

menginformasikan secara eksplisit bahwa militer sepenuhnya berada dalam kendali ataupun kontrol pemerintahan 

Jokowi. 

 

5. SIMPULAN 

Pembahasan diatas menyiratkan dua hal penting untuk diperhatikan. Pertama, partai politik memiliki posisi krusial dalam 

menentukan posisi elit politik dan stabilitas pemerintahannya. Kedua, ketika dukungan partai politik tidak dapati 

diandalkan dan elit pemerintah melihat adanya kemungkinan impeachment yang diinisiasi oleh oposisi, dukungan militer 

menjadi alternatif bagi elit pemerintah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa meskipun peran TNI di panggung politik 

telah dilarang, kontrol sipil atas militer tidak sepenuhnya terinstitusionalisasi.  
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ABSTRACT 

The implementation of community service is an activity to improve the quality of the community itself, especially in the 

field of information technology where to create capabilities in the field of information technology. Especially for students 

in carrying out community service. The implementation of this service is for students of class XII or third year SMK 1 

TUALANG and SMK YAMATU, where vocational schools have a curriculum based on expertise and competence in the 

field of information technology, especially the Department of Computer Engineering (TKJ) with the number of students. 

For this reason, students are expected to be able to create capabilities in the field of information technology in a position 

still in education. In this service phase training will be provided for making line follower robots, where line follower 

robots are types of robots that have a working principle that follows the line. Lines are paths that are passed by line 

follower robots and lines in the form of straight lines, turns and other lines. The training is expected to enable students 

to understand and be able to apply further with the development of other robots. 

 

Keywords:  keyword1, keyword2, keyword3, keyword4, keyword5 

 

ABSTRAK  

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas masyarakat itu 

sendiri, terutama dibidang teknologi informasi dimana untuk menciptakan kemampuan dibidang teknologi informasi. 

Khususnya kepada siswa-siswi dalam melaksanakan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan pengabdian ini untuk siswa-

siswi SMKN 1 TUALANG dan SMK YAMATU kelas XII atau kelas tahun ke tiga, dimana sekolah kejuruan mempunyai 

kurikulum yang berbasiskan keahlian dan kompetensi dibidang teknologi informasi terutama jurusan Teknik Komputer 

Jaringan (TKJ) dengan jumlah siswa. Untuk itu para siswa-siswi ini diharapkan bisa menciptakan kemampuan dibidang 

teknologi informasi dalam posisi masih menjalankan pendidikan. Dalam tahapan pengabdian ini akan diberikan pelatihan 

pembuatan robot line follower, dimana robot line follower merupakan jenis robot yang mempunyai prinsip kerja yang 

mengikuti garis. Garis merupakan jalur jalan yang dilewati oleh robot line follower dan bentuk garis berbentuk garis 

lurus, berbelok dan bentuk garis yang lainnya. Pemberian pelatihan ini diharapkan siswa-siswi mampu untuk memahami 

dan bisa diterapkan lebih lanjut dengan pengembangan robot yang lain. 

 

Kata Kunci: Robot Line Follower; Arena; Pelatihan. 

 

1. PENDAHULUAN   
Perkembangan teknologi telah maju dengan pesat dalam perkembangan dunia elektronika, khususnya dunia 

mikroelektronika. Penemuan silikon menyebabkan bidang ini mampu memberikan sumbangan yang amat berharga 

bagi perkembangan teknologi modern. 

Dilihat dari struktur dan fungsi fisiknya robot terdiri dari dua bagian, yaitu non-mobile robot dan mobile robot. 

Kombinasi keduanya dapat menghasilkan kelompok kombinasi konvensional (mobile dan non-mobile) dan 

kelompok non konvensional. Kelompok pertama sengaja diberi nama konvensional karena nama yang sudah 

umum, seperti mobile manipulator, climbing robot (robot pemanjat), walking robot (misal : bi-ped robot) dan 

nama-nama lain yang sudah populer. Sedangkan kelompok non-konvensional dapat berupa robot humanoid, 

animaloid, extra-ordinary, atau segala bentuk inovasi penyerupaan yang bisa dilakukan. Robot bawah air dan robot 
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terbang lebih banyak dikembangkan sebagai peralatan untuk membantu penelitian yang berkaitan dan untuk proyek 

pertahanan atau mesin perang. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA   
Pengertian Dasar Robot dan Sistem Robotika 

Definisi Robot 

Kata robot berasal dari bahasa Czech, robota yang berarti pekerja, mulai menjadi populer ketika seorang penulis 

berbangsa Czech (Ceko), Karl Capek, membuat pertunjukan dari lakon komedi yang ditulisnya pada tahun 1921 

yang berjudul RUR (Rossum’s Universal Robot) [1]. 

 

Robot Pengikut Garis (Line Follower / Line Tracer Robot) 

Line follower atau Line tracer robot adalah robot yang bisa bergerak mengikuti jalur panduan garis. Garis pandu 

yang di gunakan dalam hal ini adalah garis putih yang di tempatkan pada permukaan berwarna gelap, atupun 

sebaliknya, garis hitam yang ditempatkan pada permukaan berwarna putih. Sedangkan untuk elektronik robot yaitu 

sebuah robot robot yang meliputi adanya rangkaian pengendali utama (main controller), rangkaian sensor, dan 

rangkaian driver. Dan sistem yang penting dalam pembuatan robot line follower yaitu bahasa pemrogram 

(software). 

 

Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah suatu mikroprosesor plus. Mikrokontroler adalah otak dari susatu sistem elektronika seperti 

halnya mikroprosesor sebagai otak komputer. Kemampuannya yang programmable, fitur yang lengkap (ADC 

internal, EEPROM internal, port I/O, komunikasi serial, dll.), dan juga harga yang terjangkau memungkinkan 

mikrokontroler digunakan di berbagai sistem elektronis, seperti pada robot, automasi industri, sistem alarm, 

peralatan telekomunikasi, hingga perlatan rumah tangga [2] 

 

Mikrokontroler ATMega8535 

Mikrokontroller AVR (Alf and Vegard’s Risc processor) memiliki arsitektur RISC 8 bit, dimana semua instruksi 

dikemas dalam kode 16-bit (16 bits word) dan sebagian besar instruksi dieksekusi dalam 1 siklus clock, berbeda 

dengan MCS51 yang membutuhkan 12 siklus clock. Tentu saja itu terjadi karena kedua jenis mikrokontroler 

tersebut memiliki arsitektur yang berbeda. AVR berteknologi RISC (Reduced Instruction Set Computing), 

sedangkan seri MCS51 berteknologi CISC (Complex Instruction Set Computing) [3]. Berikut ini Gambar 

Mikrokontroler ATMega8535 

 

Sensor 

Dari sudut pandang robot, sensor dapat diklasifikasikan dalam duakategori , yaitu sensor lokal (on-board) yang 

dipasang di tubuh robot, dan sensorglobal, yaitu sensor yang diinstal di luar robot tapi masih dalam lingkungannya 

(environment) dan data sensor global ini dikirim balik ke robot melaluikomunikasi nirkabel. 

Sensor garis adalah jenis sensor yang berfungsi menedeteksi warna garisumumnya yang sering digunakan yaitu 

hitam dan putih. Rangkaian sensor garis ini umumnya terdiri dari dua komponen pembentuk utama yaitu sensor 

photodioda dan LED [4].  

 

Motor DC Servo 

Motor DC servo (DC-SV) pada dasarnya adalah motor DC-MP dengan kualifikasi khusus yang sesuai dengan 

aplikasi “servoing” di dalam teknikkontrol. Dalam kamus Oxford istilah “servo” diartikan sebagai “a mechanism 

that control a large mechanism”.  

 

Scale Likert 

Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok 

mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh 

peneliti. Skala ini merupakan suatu skala psikometrik yang biasa diaplikasikan dalam angket dan paling sering 

digunakan untuk riset yang berupa survei, termasuk dalam penelitian survei deskriptif. 

 

3. METODE PENELITIAN  

Tempat Pelaksanaan Pengabdian 
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 Program pengbdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di sekolah menengah atas dan sederajat yakni SMKN 1    

 TUALANG DAN SMK YAMATU.  

 Prosedur pelaksanaa pengabdian dalam pemeberian pelatiahan kontruksi perancangan robot line follower ini 

terdapat 3   

 tahapan yaitu tahapan identifikasi, pelaksanaan dan tahapan akhir. 

1. Identifikasi 

Dalam tahapan ini akan mensurvei lokasi untuk proses pengabdian kepada masyarakat dan mengurus surat 

perijinan untuk Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian mempersiapkan materi pelatihan, 

membuat media belajar, serta mempersiapkan alat dan bahan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan peserta 

pelatihan, membuat lembar observasi, soal tes dan angket untuk respon peserta pelatihan. 

2.  Praktek dan Pendampingan 

Memberikan pelatihan kepada masyarakat dengan bentuk praktek dan pendampingan. 

3.  Evaluasi 

Tahapan evaluasi ini akan melihat hasil yang telah diberikan selama pengabdian dan waktu evaluasi dilakukan 

satu bulan setelah pemberian pelatihan.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN [Times New Roman, 10, bold, normal] [isi singkat padat tepat] 

Gambaran Umum Masyarakat Sasaran 

Pelaksanaan di sekolah SMKN 1 Tualang dan SMK Yamatu Tualang. 

 

Tabel 1. Gambaran Umum Masyarakat 

No Sekolah Jumlah 
Jenis kelamin 

L P 

1. SMKN 1 Tualang 32 12 20 

2. SMK Yamatu Tualang 36 17 19 

 

 
 

Gambar 1. Pemberian Pelatihan 

 

 

Potensi Pengabdian 

Sasaran dalam pengabdian ini adalah sekolah tingkataan SMA sederajat, maka secara potensi sangat tepat dan tentu 

dengan tema pengabdian yang berbasiskan teknologi berupa robot. Dimana potensi yang lihat berikunya adalah 

siswa akan melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang lebih tinggi, maka siswa sangat tertarik dan berguna dalam 

kegiatan belajar. 

Solusi Pengabdian 

Pemberian pengabdian tentu berkelanjutan untuk melihat kemajuan dari yang telah diberikan dalam bentuk 

pelatihan. Untuk peningkatan yang maksimal tentu dengan cara berikut ini : 

1. Memperbanyak referensi dan panduan yang mudah dipahami, agar siswa dapat mengetahui lebih cepat 

dan mudah. 

2. Memberikan pelatihan yang berkelanjutan untuk mengukur ketercapain siswa dari pelatihan. 

Tingkat Ketercapaian Sasaran Program 

Dari hasil pemberian pelatihan dapat dijelaskan berikut ini :  

1. Ketercapaian dari pelatihan dapat dilihat dari ketertarikan siswa dari presentasi dan pratikum. 

2. Ketercapaian berikut dapat dari hasil kuisioner online yang telah diberikan kepada siswa setelah 

pelatihan 
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Hasil Kuisioner Pelatihan Robot Line Follower. 

 

 

 

 

 

Rekap gabungan kuisioner sekolah SMKN 1 Tualang dan SMK Yamatu 

 

NO

. 
PERNYATAAN 

SKOR JAWABAN 
TOTA

L 

SISWA 

ST

B 

T

B 

C

B 
B 

S

B 

1 2 3 4 5 

1 

Kemampuan siswa terhadap materi yang diberikan saat 

pelatihan 
      5 22 27 

2 Tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelatihan 
    1 

1

0 
16 27 

3 

Tingkat kemampuan siswa untuk 

mengingat semua materi yang diberikan dalam pelatihan. 
    2  5 20 27 

4 Tingkat ketersediaan fasilitas penunjang program pelatihan       8 19 27 

5 

Keinginan Siswa untuk melanjutkan ke pendidikan yang 

sesuai dengan tema pelatihan 
      

1

4 
13 27 

JUMLAH 
    3 

3

7 
90   

 

Pengukuran Scale Likert 

Scale Likert 

 STB  = Sangat Tidak Bagus 

 TB = Tidak bagus 

 CB = Cukup Bagus 

 B = Bagus 

 SB = Sangat Bagus 

Jumlah Responden  

Jumlah responden sebanyak 27 dengan 2 sekolah yang ada di Sekolah SMKN1 Tualang dan SMK Yamatu. 

 

Dari data yang didapat diatas kemudian diolah dengan cara mengkalikan setiap point jawaban dengan bobot yang 

sudah ditentukan dengan tabel bobot nilai. 

      Maka Hasil Perhitungan jawaban responden sebagai berikut :   

1)   Responden yang menjawab sangat setuju   

      (5) = 90 x 5 = 450 

2)   Responden yang menjawab  setuju (4) =  

      37 x 4 = 148 

3)   Responden yang menjawab netral (3) = 3 x  

      3 = 9 

4)   Responden yang menjawab tidak setuju (2)  

      = 0 x 2 = 0 

5)   Responden yang menjawab tidak sangat  

      setuju (1) = 0 x 1 = 0 

Total Skor = 450 + 148 + 9 + 0 + 0 = 607 

Untuk mendapatkan hasil interpretasi, harus diketahui dulu skor tertinggi (X) dan angka terendah (Y) untuk item 

penilaian dengan rumus sebagai berikut : 

Y = Skor tertinggi likert x jumlah responden (Angka Tertinggi 5) "Perhatikan Bobot Nilai" X = Skor terendah 

likert x jumlah responden (Angka Terendah 1) "Perhatikan Bobot Nilai" 

Jumlah skor tertinggi untuk item SANGAT SETUJU ialah 5 x 130 = 650, sedangkan item SANGAT TIDAK 

SETUJU ialah 1 x 130 = 130. Jadi, jika total skor responden di peroleh angka 607, maka penilaian interpretasi 
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responden terhadap Silmulasi Pemrograman tersebut adalah hasil nilai yang dihasilkan dengan menggunakan 

rumus Index %. 

Rumus Index %  =  Total Skor / Y x 100 

Maka penyelesaian akhir dari contoh kasus : 

= Total Skor / Y x 100 

= 607/650 x 100 

= 93% Kategori Sangat Bagus 

 Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa responden Sangat Bagus Pemberian Pelatihan Perancangan 

Robot Line Follower dan dapat dipahami. 

 

5. SIMPULAN  

Dengan telah berlangsung pemberian pelatihan ke siswa SMKN 1 Tualang dan SMK Yamatu Tualang dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Siswa mampu menerima dan memahami pelatihan dengan baik. 

2. Pemberian pelatihan robot line follower mampu menciptakan minat siswa terhadap robotika. 

3. Perhitungan dengan skala linkert dapat mengukur hasil setelah pemberian pelatihan robotika. 
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ABSTRACT  

particle board the without adhesive synthetic have developing  replacing the particleboard of synthetic, utilizing the 

waste of empty oil palm bunches and pine bark waste into particle board, it is interesting and new. Merkussi pine bark 

powder used as a add on this research with a fiber matrix an empty fruit bunches (EFB). The composition of the particle 

board is EFB 70% and pine bark powder 30% with 5-6% moisture content, dry-based. EFB fibres length 0.1-2.0 cm and 

particle size of pine bark is 30, 40, 50 mesh. Hot pressing time was 10, 15, 20 minutes. The standard reference of particle 

board and bending test is SNI 03-2105-2006 and ASTM D1037. The test results showed that pine bark particle size effect 

on the mechanical properties of particle board, 50 mesh particle size is obtained MoR, MoE and IB the best. Moisture 

content, density, MoR and IB the particle board meet the standard. 

Keywords:  particle size, pine bark, EFB, particle board. 

 

ABSTRAK 
Papan partikel tanpa perekat sintetis saat ini berkembang menggantikan papan pertikel berperekat sintetis, memanfaatkan 

limbah tkks dan limbah kulit pinus menjadi papan partikel tanpa perekat sintetis suatu hal yang menarik dan baru. Serbuk 

kulit Pinus merkussi digunakan sebagai bahan tambah pada penelitian ini dengan matrik serat tandan kosong kelapa 

sawit. Komposisi papan partikel adalah 70% tkks dan 30% serbuk kulit pinus merkussi dengan kadar air 5-6%, berbasis 

kering. Panjang serat tkks 0,1-2,0 cm dan ukuran serbuk pinus merkussi adalah 30, 40, 50 mesh. Waktu kempa panas 

adalah 10, 15, 20 menit. Standar yang menjadi acuan papan partikel dan uji lentur adalah SNI 03-2105-2006 dan  ASTM 

D1037. Hasil pengujian menunjukan bahwa ukuran partikel kulit kayu pinus merkussi berpengaruh terhadap sifat 

mekanik papan partikel, pada ukuran partikel 50 mesh diperoleh MoR, MoE dan IB yang terbaik.  Kadar air, kerapatan,  

MoR, dan IB memenuhi standar papan partikel. 

Kata Kunci: ukuran partikel, kulit pohon pinus, tkks, papan partikel. 

 
1. PENDAHULUAN 

Semenjak tahun 1984 pemakaian perekat berbahan formaldehyde atau bersifat sintetis mulai dikurangi[1] dan tahun 2015 

formaldehyde tidak digunakan lagi.  Mengsikapi penggunaan formaldehyde pada pembuatan komposit papan partikel,  

peneliti mengembangkan perekat pengganti formaldehyde yang ramah lingkungan yaitu perekat organik. Bahan organik 

yang telah diteliti untuk komposit papan partikel yaitu  mahoni, biomassa jagung, batang padi, buah jarak, kayu akasia, 

kayu pinus, batang pohon sawit[2]. Pada industry kayu lapis yang mengolah kayu pinus, menyisakan kulit pinus yang 

tidak digunakan dan hanya menjadi limbah[3]. Menjadikan limbah kulit pinus sebagai bahan tambah pada pembuatan 

papan partikel berbahan tkks menjadi hal yang menarik karena belum ada peneliti yang memanfaatkannya untuk papan 

partikel yang ramah lingkungan[4][5].  

Ukuran partikel kulit pinus dan temperature kempa panas merupakan dua parameter yang berperan dalam pembuatan 

papan partikel pada penelitian ini. The chemical composition of the EFB is 57.17% cellulose, lignin, 5.68% hemiselulose 

31.89%, holoselulose 62.87%[6], Pine bark that has elements of tannin-containing compound complex of polyphenols 

(Cl2HgN2. H2O), yield point temperature 101,6 °C. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Papan partikel tanpa perekat telah berkembang dan diteliti sampai sekarang, terutama menggunakan bahan-bahan yang 

banyak tumbuh dibumi Indonesia, sejumlah bahan yang telah diteliti untuk papan partikel tanpa perekat sintetis. Papan 

partikel berbahan tandan kosong kelapa sawit dengan bahan tambah kulit kayu pinus merkusii sangat berpeluang 

menggantikan perekat sintetis, hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu 

terhadap serat alam yaitu sekam padi, serat sabut kelapa dengan perbandingan lem kopal sabut kelapa 1:5 diperoleh 

MoR:24 N.mm-2 [7], komposisi 10 % serat batang pisang diperoleh MoE: 16.19 N.mm-2[8], batang kelapa sawit dan 

gambir diperoleh MoR: 14.42 N.mm-2[9], batang sawit, ranting,  lidi sawit, daun yaitu berurutan MoR: 12.9 N.mm-2, 8.4 

mailto:asfarizals@gmail.com
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N.mm-2, 8.52 N.mm-2 dan 6.1 N.mm-2 [10]. Mengacu pada standar SNI 03-2105-2006, harga  MoR yang diperbolehkan: 

8.0 N.mm-2  untuk tipe 8. Masih banyak serat lain yang belum diteliti sebagai bahan tambah atau bahan utama papan 

partikel tanpa perekat sintetis.. 

3. METODE PENELITIAN 

Bahan EFB diperoleh dari PT. AMP Plantation di Kabupaten Agam, 110 km dari kota Padang dan Kulit pinus merkussi 

didatangkan dari perkebunan di Batu Sangkar 100 km dari kota Padang. EFB  dicuci dalam bejana dengan air yang 

mengalir selama 2 jam kemudian dikeringkan. Pengeringan dilakukan dengan sinar matahari, sampai kadar air 5-6% 

berbasis kering. Selanjutnya serat dipotong sampai ukuran 0,1-2 cm. Kulit pinus merkussi dikeringkan sampai kadar air 

5-6%, pengeringan dilakukan dengan sinar matahari. Kulit pinus dipotong halus (penampangnya 0,3-0,5 cm2 dilanjutkan 

dengan penggilingan (ball milling). Setelah digiling halus serbuk kulit pinus disaring, ukuran saringan adalah 30, 40 dan 

50 mesh, serbuk kulit pinus yang lolos saringan digunakan sebagai bahan tambah. Komposisi serat EFB dan serbuk kulit 

pinus yaitu 70:30 % berat. Papan partikel yang dibuat berukuran 30 x 30 x 1,1 cm, variabel ukuran partikel kulit pinus: 

30, 40 dan 50 mesh dan waktu kempa panas : 10, 15 dan 20 menit, temperatur kempa panas 180o.  Papan partikel yang 

dihasilkan didinginkan selama tiga hari, kemudian dilakukan pengujian. Digunakan standar papan partikel SNI 03-2105-

2006 dan uji lentur ASTM D3107. Uji lentur dilakukan dengan Universal Testing Mechine (UTM) tipe UH-300 kN. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kerapatan dan Kadar air 
Gambar 1 menunjukan hasil uji kerapatan papan partikel setelah didinginkan selama tiga hari pada temperatur kamar, 

kerapatan bervariasi dan berada pada rentang 7,6-8,5 g/cm2. Ukuran partikel kulit pinus merkussi teramati tidak 

berpengaruh terhadap kerapatan,  Kerapatan yang bervariasi menunjukan adanya pengaruh waktu kempa panas dan 

kurang meratanya distribusi serat di seluruh penampang. Distribusi serat yang kurang merata diduga akibat 

penyebarannya dilakukan secara manual. Kempa panas memicu penguapan air (H2O) diseluruh permukaan papan 

partikel, namun hal ini terhalang oleh plat pemanas dikedua sisi atas dan bawah, jalur penguapan H2O yang terbuka 

adalah kesamping kiri dan kanan. Tentu permukaan paling tepi (dekat) ke udara bebas lebih cepat menguap dibandingkan 

pemukaan dibagian tengah. Hal tersebut salah satu penyebab kadar air yang bervariasi seperti ditunjukan pada gambar 2, 

pada sisi lain waktu kempa panas yang meningkat akan memperkecil nilai kadar air (7,2-9,8%). Standar papan partikel 

kerapatan sedang dan kadar air memenuhi nilai yang disyaratkan SNI 03-2105-2006 yaitu kerapatan 0,4-0,9 g/cm3 dan 

kadar air kecil dari 14%[11] 

 

               
 
 

MoE dan MoR 
Gambar 3. Menunjukan kurva optimal MoE dengan dua variabel yaitu waktu kempa panas dan ukuran partikel kulit pinus 

merkussi. Kedua variabel berpengaruh terhadap nilai MoE, nilai MoE meningkat terhadap semakin halus ukuran partikel 

kulit pinus merkussi. Demikian juga waktu kempa panas, waktu kempa panas meningkat, nilai MoE juga meningkat. 

Nilai MoE terbaik diperoleh pada ukuran partikel kulit pinus yang lolos 50 mesh dengan waktu kempa panas 16-20 menit, 

nilai MoE terbaik yaitu 610 Mpa, nilai MoE ini sedikit dibawah nilai papan partikel yang terbuat serat kayu sawit: 910 

Mpa[10]. Standar Nasional Indonesia 03-2105-2006 mensyaratkan nilai MoE 2001 Mpa. Jadi, papan partikel tanpa 

perekat sintetis yang diproduksi ini belum memenuhi standar.  

MoR pada gambar 4 menunjukan ukuran partikel serbuk kulit pinus 45-50 mesh (0,25-0,50 mm) memiliki nilai terbaik 

yaitu 8,5-9,5 Mpa dengan waktu kempa panas 15-20 menit. Nilai ini lebih baik dari yang diperoleh Fauziah [12] Nilai 

MoR yang disyaratkan SNI 03-2105-2006   untuk papan partikel kerapatan sedang adalah 8.02 Mpa. 

 

30 mesh 

Gambar 1. Kerapatan (g/cm2) papan partikel Gambar 2. Kadar air (%) papan partikel 
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Nilai MoR yang terbaik dari penelitian ini memenuhi persyaratan papan partikel kerapatan sedang. Gambar 4 juga 

menunjukan partikel serbuk kulit pinus lolos saringan 45 dan 50 mesh memiliki nilai MoR yang tinggi, partikelnya yang 

kecil mampu berintegrasi dengan serat EFB dan perekatannya baik. hal yang sama juga ditemukan pada penelitian 

M.Yemele[13]. Sewaktu kempa panas pada temperatur 180°C unsur tanin yang terdapat pada kulit pinus meleleh (titik 

leleh tanin 102°C) dan mengikat selulosa (titik leleh selulosa 260-270°C) yang terdapat pada serat EFB.  

Internal Bonding 
Hasil pengujian ditunjukan pada gambar 5, parameter waktu dan ukuran partikel kulit pinus berpengaruh terhadap nilai 

internal bonding, semakin kecil ukuran partikel kulit pinus dan meningkatnya waktu kempa panas juga meningkatkan 

nilai internal bonding papan partikel.  
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Gambar 3. Modulus of Elastisity (MoE) Gambar 4. Modulus of Rupture (MoR)  

Gambar 5. Internal Bonding (IB) 
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Nilai IB terbaik diperoleh 1,2 Mpa pada ukuran partikel kulit pinus lolos 50 mesh dan waktu kempa panas 20 menit. Nilai 

IB yang disyaratkan untuk papan partikel kerapatan sedang adalah 0,15 Mpa. Nilai IB yang diperoleh  dengan ukuran 

partikel serbuk kulit kayu pinus merkusii 30, 40 dan 50 mesh dan waktu kempa panas 10, 15 dan 20 menit memenuhi 

SNI 03-2105-2006.  Harga IB juga lebih baik dari yang diperoleh dari hasil penelitian J.Hunt[14].     

5. SIMPULAN 

Dari pembahasan data-data percobaan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ukuran partikel kulit kayu pinus 

merkussi berpengaruh terhadap karakter papan partikel berbahan serat tandan kosong kelapa sawit. Densitas(ρ), kadar 

air (φ), modulus pecah (MoR) dan ikatan dalam (IB) memenuhi standar papan partikel kerapatan sedang. 
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ABTSRACT  

Response time is the time it takes a patient to have help that is in accordance with urgent disease since entering the 

emergency room.It have a standar that have to be done ≤ 5 minute. The purpose of this research is to know the old 

relationship work and training with the timeliness of the response of the patient in the installation of the Emergency 

Hospital Harapan Bunda Batam. The methodology used the observational analytic, design cross sectional. Research on 

sampling techniques, namely the total sampling with a total of 20 samples. The study is done at 09-11 October 2017. 

Technique analysis data using test fisher .The results of the study was obtained from 20 nurses who work in emergency 

room Hospital Harapan Bunda, by a majority of new work as many as 13 nurse (65,0%) , by a majority of nurse no one 

is training 12 nurse (60,0%) and by a majority of time response proper as many as 12 nurse ( 60,0 % ). Obtained the 

value of p that is long work 

(0.015) and training (005) with α 0.05. It means that there are long work and training with promptness respond. 

 

Keywords : Long Working, Training, Response Time 

 

ABSTRAK  

Waktu tanggap adalah waktu yang dibutuhkan pasien untuk mendapatkan pertolongan yang sesuai dengan 

kegawatdaruratan penyakit sejak memasuki pintu IGD, dimana standar waktu tanggap di instalisasi gawat darurat (IGD) 

harus ≤ 5 menit. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan lama kerja dan pelatihan dengan ketepatan waktu tanggap 

pasien di instalasi Gawat darurat Rumah Sakit Harapan Bunda Batam. Metoda penelitian menggunakan observasional 

analitik dengan rancangan cross sectional. Teknik pengambilan sampel pada penelitian yaitu total sampling dengan 

jumlah 20 sampel,penelitian ini dilakukan pada 09-11 Oktober 2017. Teknik analisis data menggunakan fisher. Hasil 

penelitian didapatkan dari 20 orang perawat yang bekerja di IGD Rumah Sakit harapan Bunda, sebagian besar baru 

bekerja sebanyak 13 perawat (65,0%), dengan sebagain besar perawat tidak ada pelatihan 12 Perawat (60%) dan sebagian 

besar waktu tanggap yang tepat sebanyak 12 perawat (60,0%). Didapat nilai p lama kerja (0,015) dan pelatihan (0,005) 

dengan α 0.05, berarti ada hubungan lama kerjadan pelatihan dengan ketepatan waktu tanggap. Disarankan untuk 

meningkatkan pelayanan di rumah sakit, terutama perawat dalam melaksanakan ketepatan waktu tanggap penanganan 

pada pasien di Instalasi Gawat Darurat dan mengikutsertakan perawat dalam berbagai pelatihan untu mutu pelayanan 

yang lebih baik.  

 

Kata kunci : Lama kerja, Pelatihan, Waktu Tangga 
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1. PENDAHULUAN  

Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan area di dalam sebuah rumah sakit yang dirancang dan digunakan untuk 

memberikan standar perawatan gawat darurat untuk pasien yang membutuhkan perawatan akut atau mendesak. 

(Queensland Health ED, 2012). Keberhasilan pertolongan atau waktu tanggap perawat dapat dilihat sejak pasien 

datang sampai dilakukannya penanganan, dimana standar waktu tanggap di Instalasi Gawat Darurat (IGD) harus ≤ 

5 menit (Kepmenkes,2009).  

Beberapa penelitian membuktikan bahwa masih banyak rumah sakit yang lambat dalam waktu tanggap terhadap 

pasien.Menurut Maatilu (2014) waktu tanggap perawat di IGD RSUP.Dr.D.Kandou Manado rata-rata lambat > 5 

menit. Sedangkan penelitian yang dilakukan Sabriyati (2012) memperlihatkan angka jauh lebih lama waktu tanggap 

pasien IGD RSUP.Dr.Wahidin Sudirihusodo dengan waktu 8,20 detik. Bila dilihat dari ketiga Rumah Sakit tersebut 

maka dapat disimpulkan waktu tanggap perawat bervariasi dan jauh dibawah standar indicator yang  ditetapkan 

oleh Kepmenkes (Kementrian Kesehatan,2009). 

Mengingat pentingnya peran perawat IGD dalam menyelamatkan kehidupan seseorang yang sedang dalam 

kegawatan, maka harus adannya perawat yang kompeten berada dirungan tersebut. Hal ini  mengingatkan  pada  

kondisi dimana pasien dapat kehilangan nyawa hanya dalam hitungan menit saja. Apabila terjadi henti nafas selama 

2-3 menit pada manusia dapat menyebabkan  kematian  yang fatal (Sutawijaya, 2009 ).   

Tolak ukur faktor yang mempengaruhi waktu tanggap sangat banyak sehingga stndarnya yang diterapkan dirumah 

sakit berbeda-beda. Hasil penelitian yang dilakukan Mahyawati (2014) di IGD RS PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta yang memperngaruhi waktu tanggap adalah tingkat kegawatan pasien, lama bekerja dan 

pendidikan.Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Maatilu (2014) di RS Kandaou Manado faktor yang 

mempengaruhi waktu tanggap dilihat dari pendidikan, pengetahuan, lama bekerja dan pelatihan. 

Beberapa penilitian diatas ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi waktu tanggap seorang perawat dalam 

malukan tindakan keperawatan. Menurut Ranupendoyo dan Saud (2005), semakin lama seseorang bekerja pada 

suatu organisasi maka akan semakin berpengalaman orang tersebut sehingga kecakapan kerjanya semakin baik. 

Menurut Pangabean (2004) Pelatihan  dapat  didefinisikan  sebagai suatu cara yang digunakan untuk memberikan 

atau meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan sekarang.maka dengan demikian 

orang yang telah lama bekerja maka perawat akan sering terpapar dengan masalah keperawatan sehingga dengan 

pelatihan-palatihan yang ada akan lebih memperkuat pengetahuan dan pengelaman perawat serta keterampilan 

perawat Gawat darurat. Oleh sebab itu pelitian ini bertujuan untuk melihat adakah hubungan lama kerja dan 

pelatihan dengan ketepatan waktu tanggap pasien di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Harapan Bunda Batam 

Tahun 2017 

 

2. KAJIAN PUSTAKA  

Response time (waktu tanggap) pada sistem realtime, didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian (internal atau 

eksternal) sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi, disebut dengan event response time. 

Sasaran dari penjadwalan ini adalah meminimalkan waktu tanggap Angka keterlambatan pelayanan pertama gawat 

darurat/emergency response time rate (WHO-Depkes;1998 dalam Nafri, 2009). 

Penanganan gawat darurat ada filosofinya yaitu Time Saving it’s LiveSaving, artinya seluruh tindakan yang 

dilakukan pada saat kondisi gawat darurat haruslah benar-benar efektif dan efisien. Hal ini  mengingatkan  pada  

kondisi  tersebut  pasien  dapat kehilangan nyawa hanya dalam hitungan menit saja. Berhenti nafas selama 2-3 

menit pada manusia dapat menyebabkan  kematian  yang fatal (Sutawijaya, 2009 ).    

Waktu tanggap merupakan kecepatan dalam penanganan pasien, dihitung sejak pasien datang sampai dilakukan 

penanganan (Suhartati et al, 2011). Standar IGD sesuai Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2009 bahwa indikator 

waktu tanggap di IGD adalah  harus ≤ 5 menit(Kepmenkes, 2009). 

Menurut Ranupendoyo dan Saud (2005), semakin lama seseorang bekerja padasuatu organisasi makaakan semakin 

berpengalaman orang tersebut  sehingga kecakapan kerjanya semakin baik. 

Menurut Simamora (2004), pelatihan kerja  diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan 

mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. 

 

3. METODE PENELITIAN  

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan atau desain penelitian observasional 

analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di IGD Rumah Sakit Harapan Bunda Batam 

pada tanggal 09–11 Oktober 2017. Populasi seluruh perawat IGD Rumah Sakit Harapan Bunda Batam yang 
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berjumlah 20 orang perawat dengan Teknik pengambilan sampel yaitu total sampling. Instrument penelitian pada 

variabel independen menggunakan kuesioner untuk melihat lama kerja dan pelatihan, sedangkan varabel dependen 

menggunakan lembar observasi untuk mengukur ketepatan waktu tanggap. Uji statistik ini untuk melihat hubungan 

lama kerja dan pelatihan dengan ketepatan waktu tanggap penanganan pasien di IGD Rumah Sakit Harapan Bunda 

Batam, data dianalisis dengan mengunakan uji Fisher Test dengan α=0,05 dengan ρ≤ 0,05. Jika ρ> 0.05 Ho 

\diterima (tidak ada hubungan yang bermakna), sebaliknya jika ρ< 0.05 Ho ditolak maka Ha yang diterima (ada 

hubungan yang bermakna). Analisis data menggunakun analisis univariat dan bivariat yang mana hasilnya 

menunjukkan 60,0% % responden memiliki waktu tanggap ≤ 5menit. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENDAHULUAN 

Hasil penelitian data univariat didapatkan sebagian besar perawat 65% termasuk kategori perawat baru dimana 

masa kerjanya yang ≤ 3 tahun. Distribusi frekuensi pelatihan didapatkan sebagian besar perawat 60% tidak ada 

pelatihan yang diikuti atau yang didapatkan.sedangkan pada waktu tanggap perawat di IGD sebagian besar 60% 

telah melakukan waktu tanggap ≤ 5 Menit.  

Hasil Analisa Bivariat yang dilakukan didapatkan 7dari 20 perawat  terdapat 13perawat dengan baru bekerja 

(65,0%), dengan Perawat tidak tanggap (40,0%) dan 5 perawat tanggap (25,0%). Lama bekerja berjumlah 7 perawat 

dengan tidak ada yang tidak tanggap dan yang tanggap berjumlah 7 orang (35,0%). Hasil uji statistik dengan uji 

fisher test diperoleh bahwa nilai p= 0,005 atau nilai p< 0,05 Ha diterima sedangkan Ho ditolak, hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Hubungan Pelatihan Dengan Ketepatan Waktu Tanggap 

Penanganan Pasien Di IGD Rumah Sakit Harapan Bunda Batam 2017. 

Hasil penelitian ini menunjukan dari 20 orang perawat yang baru bekerja ≤ 3 tahun berjumlah berjumlah 13 orang 

( 65,0%). Dan terdapat 7 orang (35,0%) yang lama bekerja > 3 tahun. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang di lakukan oleh Oda Debora, (2017) dengan judul Hubungan Lama Kerja Dengan Professional 

Quality Of Life Perawat Di Instalasi Gawat Darurat Rsud Dr. Iskak Tulung Agung, penelitian ini menggunakan 

rancangan cross sectional, hasil penelitian ini mendapatkan,perawat yang baru bekerja sebanyak 32 perawat 

(65,3%), dan perawat yang sudah lama bekerja sebanyak 17 perawat (34,7%). Hasil penelitian ini sejalan dengan 

yang dikemukakan Oleh Handoko, (2007). Lama bekerja adalah suatu kurun waktu atau lamanya tenaga kerja itu 

bekerja di suatu tempat.  Lama bekerja adalah lamawaktu untuk melakukan suatu kegiatan atau lama waktu 

seseorang sudah bekerja (Tim penyusun KBBI 2010). Menurut Rivai, (2007: 256) Ada suatu keyakinan yang 

meluas bahwa kinerja merosot sejalan dengan makin tuanya usia seseorang. Tetapi hal itu tidak terbukti, karena 

banyak orang yang sudah tua tapi masih enerjik. Memang diakui bahwa pada usia muda seseorang lebih produktif 

dibandingkan katika usia tua. Masa kerja yang lebih lama menunjukkan pengalaman yang lebih seseorang 

dibandingkan dengan rekan kerja lainnya, sehingga sering masa kerja/pengalaman kerja menjadi pertimbangan 

sebuah perusahaan dalam mencari pekerja. Berdasarkan hal diatas maka peneliti beramsumsi bahwa perawat yang 

bekerja di IGD Rumah sakit harapan Bunda Batam sebagian besar merupakan perawat dengan kategori lama kerja 

≤ 3 tahun.Pelatihan Hasil pengeolaan kuesioner didapatkan 12 orang perawat (60,0%) yang tidak ada pelatihan 

seperti pelatihan PPGD, BLS, BTCLS dan lain-lain. Dan 8 orang perawat (40,0%) yang ada pelatihan yaitu 

pelatihan Pertolongan Pertama pada Gawat Darurat (PPGD). Pertolongan Pertama pada Gawat Darurat (PPGD) 

adalah serangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat dalam rangka 

menyelamatkan pasien dari kematian (Kemenkes 2011). Setelah mengikuti pelatihan PPGD, peserta memiliki 

kompetensi :Dasar-Dasar PPGD, Airway, Breathing, Circulation, Drug (ABCD) problem dan   Management. 

Resusitasi Jantung Paru, Pembuatan dan Penilaian EKG, Pengenalan Defibrilator. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang di lakukan oleh Ace Sudrajat (2014) dengan judul Hubungan Pengetahuan Dan Pengalaman 

Perawat Dengan Keterampilan Triase Pasien Di IGD RSCM, penelitian ini menggunakan rancangan cross 

sectional, dengan perawat yang pernah mengikuti pelatihan BHD, BTCLS sebanyak 11 orang perawat, dan 49 

orang perawat yang tidak pernah mengikuti pelatihan. Menurut Pangabean (2004) Pelatihan  dapat  didefinisikan  

sebagai suatu cara yang digunakan untuk memberikan atau meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan pekerjaan sekarang. Berdasrkan hal diatas peneliti berasumsi bahwa perawat igd yang tidak memiliki 

pelatihan dikarenakan kurangnya biaya dan kurangnya program dari rumah sakit khususnya untuk perawat IGD 

untuk mengikuti pelatihan seperti PPGD, BTCLS, dan BHD. kasus kegawatdaruratan di iGD. Waktu Tanggap 

Hasil pengolahan lembar observasi didapatkan didapatkan 12 orang perawat (60,0%) dengan waktu tanggap ≤ 5 

menit, dan 8 orang perawat (40,0%) dengan waktu tanggap > 5 menit. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nailatul Fadhilah (2013) dengan judul penelitian  Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Waktu 

Tanggap pada Pelayanan KasusKecelakaan Lalu Lintas di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat Dr. 
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M. Djamil Padang Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode cross sectional, dengan perawat yang waktu 

tanggap tepat ≤ 5 menit sebanyak 42 orang perawat(70,0%) dan perawat yang waktu tanggap tidak tepat sebanyak 

18 orang perawat (30,0%). sejalan dengan yang dikemukakan oleh WHO - Depkes ; (1998) dalam Nafri, (2009) 

Response time (waktu tanggap) pada sistem realtime, didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian (internal atau 

eksternal) sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi, disebut dengan event response time. 

Hubungan Lama Kerja Dengan Ketepatan Waktu Tanggap Penanganan Pasien Di IGD Rumah Sakit 

Harapan Bunda Batam Hasil Analisa uji statistik dengan uji Fisher Test diperoleh Nilai p= 0,005 < 0,05. Hal ini 

berarti ada Hubungan yang signifikan antara lama bekerja dengan ketepatan waktu tanggap penanganan pasien di 

IGD Rumah Sakit Harapan Bunda Batam Tahun 2017. Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian yang di 

lakukan oleh Nazwar Hamdani Rahil ( 2012) dengan judul Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Lama Waktu 

Tanggap Perawat Pada Penanganan Asma Di Instalasi Gawat Darurat Rsud Panembahan Senopati Bantul,dengan 

rancangan cross sectional didapatkan hasil penelitian nilai P  = (ρ 0.018) < α 0,05 dengan demikian uji hipotesis 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lama kerja dengan ketepatan waktu tanggap. Hasil 

penelitian ini didukung teori yang dikemukakan oleh Sastrohadiwiryo (2002) dalam bukunya mengenai manajemen 

tenaga kerja Indonesia bahwa semakin lama seseorang bekerja semakin banyak kasus yang di tanganinya sehingga 

semakin meningkat pengalamannya, sebaliknya semakin singkat orang bekerja maka semakin sedikit kasus yang 

ditanganinya. Hubungan Pelatihan Dengan Ketepatan Waktu Tanggap Penanganan Pasien Di IGD Rumah 

Sakit Harapan Bunda Batam Tahun 2017. Hasil Analisa uji statistik dengan uji Fisher Test diperoleh Nilai p = 

0,005 < 0,05. Hal ini berarti ada Hubungan yang signifikan antara pelatihan dengan ketepatan waktu tanggap 

penanganan pasien di IGD Rumah Sakit Harapan Bunda Batam Tahun 2017. Menurut Simamora (2004), pelatihan 

kerja  diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna 

meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. hasil penelitian yang di lakukan oleh Vitrise Maatilu 

( 2016) dengan judul Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Response Time Perawat Pada Penanganan Pasien 

Gawat Darurat Di Igd Rsup Prof. Dr . R. D. Kandou Manado,dengan rancangan cross sectional didapatkan hasil 

penelitian nilai P Value = (ρ 0.255) > α 0,05. perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Vetrise 

dkarenakan sampel pada penelitian yang dilakukan oleh vettrise lebih banyak dibandingkan penelitian ini dan pada 

penelitian vetrise didapatkan hasil bahwa perawat yang mempunyai pelatihan dasar lebih lambat dalam melakukan 

ketepatan waktu tanggap.  

 

5. SIMPULAN  

Lama kerja perawat IGD Rumah Sakit Harapan Bunda Batam, dengan mayoritas baru bekerja ≤ 3 tahun, berjumlah 

13 orang perawat (65,0%). Pelatihan perawat IGD Rumah Sakit Harapan Bunda Batam, dengan mayoritas tidak 

ada pelatihan, berjumlah 12 orang perawat (60,0%). Waktu tanggap perawat IGD Rumah Sakit Harapan Bunda 

Batam, mayoritas  dengan waktu tanggap ≤ 5menit, berjumlah 12 orang perawat (60,0%). Dari hasil uji statistik 

diperoleh bahwa nilai p= 0,015 atau nilai p < 0,05 bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Hubungan 

Lama Kerja Dengan Ketepatan Waktu Tanggap Penanganan Pasien Di IGD Rumah Sakit Harapan Bunda Batam. 

hasil uji statistik pelatihan diperoleh bahwa nilai p= 0,005 atau nilai p < 0,05 terdapat hubungan yang signifikan 

antara Hubungan Pelatihan Dengan Ketepatan Waktu Tanggap Penanganan Pasien Di IGD Rumah Sakit Harapan 

Bunda Batam. 
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ABSTRACT 

Motor development is the development of controlling body movement through coordinated activities between nervous, 

muscle and brain structures. Disorders of motor development are caused by a lack of stimulation that is appropriate for 

the child's age. Stimulation is an activity to stimulate a child's basic abilities in optimizing their growth and development. 

One way that can be used to stimulate children's motor development is motoric or playing. The benefits of playing for 

children are creating movement skills and eye, hand and foot coordination, developing physical, social and intellectual 

trust. The benefits of playing with children for mothers are increasing bonding, releasing endorphins, serotonin, 

dopamine and oxytocin which are hormones that regulate mood, prevent depression and pain relief. This community 

service activity aims to provide knowledge of motor development to 35 mothers and 5 cadres in the Dahlia’s integrated 

service post (Posyandu Dahlia), Aliantan Village, Kabun District, Rokan Hulu Regency, Riau Province. The benefits of 

activities are mothers who have children under five get an understanding of the stages of child motor development and 

provide motoric games stimulation training. The results of the activity concluded that there was an increase in maternal 

understanding of children's motor development, namely the average value before = 60% and the average value after = 

80%. It was concluded that knowledge of children's motor development is important for mothers and prospective mothers 

to support children's growth and development. 

words: Growth and Development, Pediatrics, Motor Development, Stimulation, Motoric Games, Physiotherapy 

 

ABSTRAK 

Perkembangan motorik merupakan perkembangan pengendalian gerak tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara 

susunan saraf, otot dan otak. Gangguan perkembangan motorik disebabkan kurangnya stimulasi yang sesuai dengan usia 

anak. Stimulasi merupakan suatu kegiatan merangsang kemampuan dasar anak dalam mengoptimalkan tumbuh 

kembangnya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memberikan stimulasi perkembangan motorik anak yaitu 

permainan motorik atau bermain. Manfaat bermain bagi anak yaitu menciptakan keterampilann gerakan dan koordinasi 

mata, tangan dan kaki, mengembangkan kepercayaan fisik, sosial dan intelektual. Manfaat bermain bersama anak bagi 

ibu yaitu meningkatkan bonding, melepaskan hormon endorphin, serotonin, dopamin dan oksitosin yang merupakan 

hormon yang mengatur suasana hati, mencegah depresi dan penghilang rasa sakit. Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini bertujuan memberikan pengetahuan perkembangan motorik pada 35 orang  ibu dan 5 orang Kader di 

Posyandu Dahlia, Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Manfaat kegiatan yaitu ibu 

yang memiliki anak balita mendapatkan pemahaman tentang tahap perkembangan motorik anak serta memberikan 

pelatihan stimulasi permainan motorik. Hasil dari kegiatan disimpulkan adanya peningkatan pemahaman ibu terhadap 

perkembangan motorik anak yaitu nilai rata-rata sebelum = 60% dan nilai rata-rata setelah = 80%. Disimpulkan bahwa 

pengetahuan perkembangan motorik anak merupakan hal penting bagi ibu dan calon ibu untuk mendukung tumbuh 

kembang anak. 

 

Kata Kunci: Tumbuh Kembang, Pediatri, Perkembangan Motorik, Stimulasi, Permainan Motorik, Fisioterapi 
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1. PENDAHULUAN 
Kemampuan anak mengalami perkembangan yang pesat pada periode emas (golden period) yaitu usia anak di 

bawah lima tahun. Golden period adalah proses anak mengalami perkembangan otak mencapai 80% dan terjadi sekali 

seumur hidup. Pembinaan yang tepat sangat berpengaruh terhadap perkembangan baik secara emosional, mental, 

sosial, intelektual dan juga moral.  

Kebiasaan lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Pada saat ini seiring berkembangnya teknologi, banyak sekali yang berpengaruh pada anak salah satunya adalah 

penggunaan gadget. Gadget sangat mudah sekali menarik perhatian dan minat anak dan sudah menjadi hal biasa jika 

anak-anak sudah memakai gadget dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak pada saat ini lebih sering bermain dengan 

menggunakan gadget daripada melakukan permainan bersama orangtua, keluarga atau teman sebaya. Fenomena ini 

terjadi dalam beberapa tahun terakhir karena kini orangtua lebih senang anaknya bermain dengan gadget daripada 

bermain di luar atau melakukan aktifitas bermain dengan teman sebaya. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan 

aktiftas fisik pada anak yang melibatkan berbagai struktur organ yang semestinya memberikan stimulus terhadap 

perkembangan fisik anak. 

Perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangam motorik anak. Depkes RI (2006) menyatakan 

bahwa 16% balita Indonesia mengalami ganguan perkembangan, baik perkembangan motorik halus dan kasar, 

gangguan pendengaran, kecerdasan kurang dan keterlambatan bicara. Pada tahun 2010 di RSU Dr. Soetomo di 

Surabaya dijumpai 133 kasus pada anak dan remaja dengan gangguan perkembangan motorik kasar maupun halus 

(Suryawan, 2010). 

Pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara sinkron pada setiap individu dan tergantung pada tindakan 

stimulasi ibu yang sangat berpengaruh besar untuk pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pada perkembangan 

motorik kasar anak. Dampak jika stimulasi kurang dapat mengakibatkan gangguan tumbuh kembang seperti saat bayi 

berusia anatara 8 – 12 bulan, bayi belum mampu duduk tanpa pegangan, berdiri dengan pegangan, bangkit untuk 

berdiri, berdiri dua detik dan belum mampu berdiri sendiri (Soetjinigsih, 2005). 

Apabila fisik mengalami gangguan atau hambatan dalam perkembangannya, maka kemampuan motorik akan 

ikut terhambat.Perkembangan fisik meliputi empat aspek yaitu sistem saraf, otot, kelenjar endokrin, dan struktur tubuh 

atau fisik. Perkembangan motorik merupakan perkembangan pengendalian gerak tubuh melalui kegiatan yang 

terkoordinir antara susunan saraf, otot dan otak. Apabila fisik mengalami gangguan dalam perkembangannya, maka 

kemampuan motorik anak akan ikut terhambat. Gangguan perkembangan motorik disebabkan oleh kurangnya 

stimulasi yang sesuai dengan usia anak.  

Stimulasi merupakan suatu kegiatan merangsang kemampuan dasar anak dalam mengoptimalkan tumbuh 

kembangnya. Stimulasi harus dilakukan secara rutin dan disertai komunikasi timbal balik dengan anak. Cara yang 

dapat digunakan untuk memberikan stimulasi perkembangan motorik anak yaitu permainan motorik atau bermain. 

Bermain merupakan naluri yang melekat pada diri anak semenjak bayi. Manfaat bermain bagi anak yaitu memberikan 

manfaat pada aspek motorik yaitu menciptakan gerakan dan koordinasi mata, tangan dan kaki yang baik. Melalui 

stimulasi bermain, anak dapat mengembangkan kepercayaan fisik, sosial, keterampilan dan intelektual. Jika aktifitas 

bermain dilakukan bersama keularga terutama ibu akan meningkatkan bonding ibu dan anak, melepaskan hormon 

endorphin, serotonin, dopamin dan oksitosin yang merupakan hormon yang mengatur suasana hati, mencegah depresi 

dan penghilang rasa sakit. 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Posyandu Dahlia, Desa Aliantan, 

Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sasaran kegiatan ini yaitu 35 orang ibu yang mempunyai 

anak balita dan 5 orang Kader Posyandu di lingkungan Posyandu Dahlia, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, 

Provinsi Riau. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman ibu 

tentang tahap perkembangan motorik anak balitanya saat ini dan tahap perkembangan motorik anak balita secara 

umum, memberikan pengetahuan perkembangan motorik pada ibu yang memiliki anak balita. Selain itu kegiatan ini 

juga bertujuan untuk melakukan identifikasi stimulasi ibu yang tepat sesuai dengan usai dan tahap perkembangan 

motorik anak balita. Manfaat kegiatan ini yaitu ibu yang memiliki anak balita mendapatkan pemahaman tentang tahap 

perkembangan motorik anak serta memberikan pelatihan stimulasi permainan motorik dari ibu untuk mendukung 

perkembangan motorik anak, serta memberikan rujukan bagi tenaga kesehatan di tingkat pelayanan primer di Posyandu 

tentang stimuasi perkembangan motorik untuk mendukung perkembangam motorik anak balita. 
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2. KAJIAN PUSTAKA 
Pemahaman tentang tumbuh kembang anak bagi orangtua dapat mendorong untuk mengembangkan dan 

mempelajari informasi dalam menetapkan langkah-langkah edukasi yang diambil untuk menanggulangi situasi tertentu 

pada tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Pengetahuan tentang tumbuh kembang anak bagi orang tua, para 

guru, dan para profesional di pelayanan kesehatan dapat membantu untuk memberi pelayanan edukasi secara optimal. 

Menurut Wijaya (2008), perkembangan motorik sangat erat dengan kegiatan fisik. Motorik merupakan 

perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otak dan spinal 

cord. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua yaitu perembangan motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar 

adalah aspek yang berhubungan dengan peregrakan dan sikap tubuh. Motorik halus adalah aspek yang berhubungan 

dengan kemampuan anak untuk mengamati sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu 

dan dilakukan otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang cepat (Ariyana, 2009). 

Keluarga merupakan lingkungan primer yang menjadi media  pembelajaran pertama anak pada usia awal 

kehidupan. Keluarga primer terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ibu merupakan orang yang melahirkan, merawat serta 

membesarkan anak, sedangkan ayah merupakan kepala dari suatu keluarga yang mempunyai tugas utama untuk 

mencari nafkah untuk keluarga. Baik ayah maupun ibu memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan pekembangan 

anak. Anak yang usia kurang dari satu tahun dapat mengenali orang yang dekat dengannya sehingga akan merasa 

nyaman  bila orang terdekat seperti ayah atau ibunya berada di dekat dan bermain dengan anak (Soetjiningsih, 2012). 

Kurangnya stimulasi terhadap motorik kasar dan halus dikarenakan masih banyak ibu yang belum memberikan 

stimulasi secara optimal dikarenakan faktor lingkungan dan budayanya. Budaya tersebut diantaranya seperti ibu 

melahirkan tidak rutin membawa bayinya ke pelayanan Posyandu di wilayah tersebut. Sehingga ibu belum 

mendapatkan edukasi secara optimal tentang tubuh kembang dan anak tidak mendapatkan deteksi secara rutin tentang 

tahap tumbuh kembangnya. 

Stimulasi motorik dengan cara bermain merupakan salah satu cara buntuk memberikan stimulus terhadap 

perkembangan motorik anak yang dapat dilakukan dalam keluarga. Bermain merupakan aktivitas penting dimasa anak-

anak. Karena usia anak-anak belum memungkinkan untuk “belajar” seperti orang dewasa. Melalui aktifitas permainan 

anak dapat mengenal gerakan, bunyi, bau, benda, warna dan sentuhan. 

Aktifitas bermain merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan bagi anak, meskipun hal tersebut tidak 

mengahasilkan komoditas tertentu. Bermain merupakan bentuk infantile dari kemampuan orang dewasa untuk 

menghadapi berbagai macam pengalaman dengan cara menciptakan model situasi tertentu dan berusaha untuk 

menguasainya melalui eksperimen dan perencanaan. Fungsi bermain bagi anak yaitu merangsang perkembangan 

sensori motorik, perkembangan kognitif, sosialisasi, kreatifitas, kesadaran diri, nilai-nilai moral, nilai terapeutik. 

Menurut Abu Ahmadi (2003) menegaskan setiap anak akan menyajikan jaringan intelektualnya, lingkungan rumah 

merupakan unsur terpenting dalam pembentukan jaringan tersebut, dalam keadaan yang menyenangkan akan mampu 

memahami konsep-konsep dan pengertian secara alamiah. Aktivitas bermain mampu menghubungkan aspek-aspek 

yang dikembangkan dalam pendidikan yaitu : jasmani, kognitif, psikomotorik, dan spiritual (Kusumaningtyas, 2016) 

Tindakan stimulasi ibu kepada anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan peran serta 

petugas pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan di tingkat primer untuk menekan frekuensi gangguan 

motorik kasar pada anak dengan melakukan promosi kesehatan dalam bentuk penyuluhan kepada ibu dan pemeriksaan 

langsung untuk mendapatkan gambaran nyata tentang perkembangan motorik anak. 

 

3. METODE 
Penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan hasil 

akhir kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan survey melalui kuisioner. Dalam rangka mencapai tujuan yang 

tercantum di atas, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau untuk pengajuan izin melaksanakan 

Pengabdian Kepada Masyarakat di Puskesmas Kabun. Kemudian surat izin pelaksanaan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Dinas Kesehatan Rokan Hulu diserahkan kepada Kepala Puskesmas Kabun untuk menentukan 

Posyandu tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan identidfikasi permasalahan 

pemahaman perkembangan motorik anak balita oleh Ibu yang memilki anak Balita. Bersama dengan Bidan Desa 

untuk mendata jumlah ibu yang mempunyai anak balita di Posyandu Dahlia, Desa Aliantan, Kecamatan Kabun 

b. Menyelenggarakan edukasi kepada Ibu yang mempunya anak balita dan Kader Posyandu tentang tahap-tahap 

perkembangan motorik anak balita  
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c. Melakukan survey terhadap pemahaman Ibu yang mempunyai anak balita tentang perkembangan motorik anak 

dan stimulasi motorik yang dapat dilakukan Ibu untuk mendukung perkembangan motorik anak sesuai dengan 

usia anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Tim Pengabdi Universitas Abdurrab  

di Posyandu Dahlia, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil survey melalui kuisoiner tentang tahap perkembangan motorik anak saat ini sesuai usia dan tahap 

perkembangan motorik secara umum terhadap sasasaran kegiatan yaitu  35 orang ibu dan 5 orang Kader Posyandu 

sebelum dan sesudah pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Hasil survey ditunjukkan pada tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1 Hasil Survey terhadap Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat 

Hasil Survey tingkat pemahaman tentang tahap perkembangan motorik 

anak saat ini sesuai usia  dan tahap perkembangan motorik secara umum 

Sebelum Setelah 

60 % 80 % 

 

Berdasarkan hasil survey pada Tabel 1 didapatkan selisih peningkatan pemahaman sararan kegaitan yaitu 

sebesar 20%. Terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan dan perkembangan bagi anak. Pertumbuhan 

lebih mengandunng unsur kuantitatif, yaitu adanya penambahan ukuran fisik pada unsur tubuh. Anak menjadi lebih 

besar secara fisik dan organ-organ tubuh menjadi bertambah panjang, bertambah besar, dan bertambah berat. 

Pertumbuhan ini berimplikasi pada perkembangan organ yang mengalami pertumbuhan sehingga terjadi 

pertambahan fungsi yang sifatnya kualitatif terhadap mental anak. Pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang 

mengantarkan anak pada periode selanjutnya yaitu remaja, puber, dewasa dan seterusnya. 

Gangguan perkembangan motorik dapat disebabkan karena kurangnya stimulasi yang sesuai dengan usia anak. 

Stimulasi merupakan suatu kegiatan merangsang kemampuan dasar anak dalam mengoptimalkan tumbuh  

kembangnya. Stimulasi ini dapat diberikan oleh keluarga karena tidak memerlukan teknik khusus untuk 

melakukannya. Stimulasi harus dilakukan secara rutin dan disertai dengan komunikasi timbal balik dengan anak. 

Hasil ini mendukung data sebelumnya yang dilakukan oleh Kholifah di Surabaya pada tahun 2014, tenaga 

kesehatan yang melakukan promosi langsung ke ibu di Surabaya dapat menekan angka keterlambatan perkembangan 

anak. Hal ini diduga karena stimulasi dari ibu sebagai orang terdekat anak memenuhi prinsip stimulasi sehingga 

stimulasi yang diberikan pada anak bersifat terarah dan dapat menunjang perkembangan anak secara optimal 

(Kholifah, 2014). 

 

5. SIMPULAN 
Berdasarkan hasil survey sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat didapatkan 

selisih peningkatan pemahaman sararan kegaitan yaitu sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan peran 

serta dari petugas pelayanan kesehatan primer dan pihak terkait untuk mengambil peran dalam upaya edukasi dan 

promosi kesehatan tentang perkembangan motorik anak balita agar peningkatan pemahaman ibu dan calon ibu 

tentang pemantauan perkembangan motorik anak dapat lebih optimal untuk mencapai generasi yang sehat secara 

fisik, mental dan spiriyual. Selain itu peran serta institusi pendidikan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat perlu dilakukan berkesinambungan sebagai upaya kontribusi akademis bagi pengembangan dan 
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penerapan IPTEK tentang konsep perkembangan motorik pada anak melalui stimulasi yang diberikan ibu berupa 

permainan yang dapat memberikan stimulasi terhadapperkembangan motorik  anak balita. 
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ABSTRACT 

Background : The hazard risk faced by workers is the danger of accidents and occupational diseases, due to a 

combination of various factors, namely labor and the work environment. One of them is the driver who is a type of 

informal sector job that has the risk of health problems in the form of a muscle disorder. Where disorders of the muscles 

that often arise due to sitting too long and not paying attention to its position when sitting. The position of bending or 

often leaning on one side of the body also causes high pressure on the nerves found in the spine. Your back muscles will 

start to fatigue after sitting for 15 till 20 minutes, if there is no tolerance for activity then lower back pain will begin. 

Purpose: The purpose of this research aim to know the relation of sitting duration toward the high risk of scoliosis 

lumbal. Benefit: This research provides information about sitting duration and wrong position toward scoliosis lumbal 

risk. Research method: This was an observational research using descriptive analysis. It uses cross sectional research 

design. Which non experimental research studies the correlation of factors risk or the effect based on the illness or 

healthy status by taking variable data. It takes once in the same time. Data analysis use descriptive analysis, statistic 

analysis, and correlation test. Result: Based on statistic analysis, the p-value for sitting duration variable is 0,036, p-

value found in 0,05 so the alternative hypothesis is acceptable. Conclusion: There is a relation in sitting duration toward 

scoliosis lumbal risk. 

 

Keyword : sitting duration, scoliosis lumbal risk.  

 
ABSTRAK 

Latar Belakang: Risiko bahaya yang dihadapi  oleh tenaga kerja adalah bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, 

akibat kombinasi dari berbagai faktor yaitu tenaga kerja dan lingkungan kerja. Salah satu diantaranya yaitu pengemudi 

yang merupakan jenis pekerjaan sektor informal yang mempunyai risiko gangguan kesehatan berupa gangguan pada otot. 

Dimana gangguan pada otot yang sering muncul dikarenakan duduk yang terlalu lama dan kurang memperhatikan 

posisinya saat duduk. Posisi membungkuk atau sering menyandarkan tubuh pada salah satu sisi tubuh juga menimbulkan 

tekanan tinggi pada saraf yang terdapat di tulang belakang. Otot punggung akan mulai letih setelah duduk selama 15 

sampai 20 menit, jika tidak ada toleransi kegiatan maka mulai terjadi nyeri punggung bawah. Tujuan:  untuk mengetahui 

hubungan  durasi duduk dengan risiko terjadinya Scoliosis lumbal. Manfaat: Dapat memberikan informasi tentang 

hubungan duduk lama dan postur yang salah terhadap risiko terjadinya Scoliosis  lumbal. Metode: Jenis penelitian 

merupakan penelitian observasional dengan menggunakan deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian Cross Sectional. Cross Sectional merupakan penelitian noneskperimental dalam mempelajari korelasi faktor 

risiko dengan efek berupa penyakit atau status kesehatan dengan pengambilan data variabel dilakukan sekali waktu pada 

saat bersamaan. Analisa data menggunakan analisa deskriptif, Analisa Statistik, serta uji hubungan. Hasil:  Berdasarkan 

hasil analisis statistik didapatkan nilai p-value untuk variabel durasi duduk (tahun) adalah 0,036. Didapat p-value <0,05 

sehingga Ha diterima. Kesimpulannya adalah terdapat hubungan durasi duduk dengan risiko terjadinya scoliosis lumbal. 

Simpulan: Ada hubungan durasi duduk dengan risiko terjadinya scoliosis lumbal.  

 
Kata kunci :  durasi duduk, risiko terjadinya scoliosis. 
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1.    PENDAHULUAN  

Di era globalisasi menuntut pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di setiap tempat kerja, baik di sektor 

formal maupun informal. Risiko bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja adalah bahaya kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja, akibat kombinasi dari berbagai faktor yaitu tenaga kerja dan lingkungan kerja1.  

Salah satunya yaitu pada supir taksi. Dimana gangguan pada otot yang sering muncul dikarenakan duduk yang 

terlalu lama dan kurang memperhatikan posisinya saat duduk. Posisi membungkuk atau sering menyandarkan tubuh pada 

salah satu sisi tubuh juga menimbulkan tekanan tinggi pada saraf yang terdapat ditulang belakang. Otot punggung akan 

mulai letih setelah duduk selama 15 sampai 20 menit,  jika tidak ada toleransi kegiatan maka mulai terjadi nyeri punggung 

bawah2. 

Otot-otot punggung akan bekerja keras menahan beban anggota gerak atas yang sedang melakukan pekerjaan, yang 

mengakibatkan beban kerja bertumpu di daerah pinggang sehingga dapat menyebabkan otot pinggang sebagai penahan 

beban utama akan mudah mengalami kelelahan dan selanjutnya akan terjadi nyeri pada otot sekitar pinggang atau 

punggung bawah. Selain itu, bisa juga mempengaruhi keadaan vertebra yang dikarenakan oleh pembebanan yang 

berlebihan di daerah pinggang atau punggung bawah3.  

     

2.     KAJIAN PUSTAKA 

Duduk adalah meletakkan tubuh atau terletak tubuhnya dengan bertumpu pada pantat. Sedangkan, durasi adalah 

lamanya sesuatu berlangsung4. Jadi durasi duduk adalah lamanya seseorang melakukan aktifitas meletakkan tubuh 

dengan bertumpu pada pantat. Duduk dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan terjadinya berbagai 

keluhan. Keluhan yang timbul antara lain berupa nyeri punggung bawah yang bisa mengarah pada perubahan kurva 

vertebra lumbal  karena pembebanan yang terus terjadi saat duduk lama. Apalagi diikuti dengan posisi duduk yang tidak 

sesuai dengan posisi yang seharusnya yaitu pada saat duduk punggung harus tegak dan tidak boleh membungkuk ke 

depan atau lunglai sesuai dengan tradisi militer5.  

Bagi para pekerja yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mengemudi terutama pada sopir taksi yang durasi 

kerjanya rata-rata >7 jam/hari, dengan lamanya waktu dalam sekali menyetir >30 menit, duduk merupakan suatu hal 

yang paling sering dilakukan. Posisi duduk yang tidak alamiah atau tidak ergonomis akan menimbulkan kontraksi otot 

secara isometris (melawan tahanan) pada otot-otot utama yang terlibat dalam pekerjaan. Akibatnya beban kerja bertumpu 

di daerah pinggang dan menyebabkan otot pinggang sebagai penahan beban utama akan mudah mengalami kelelahan. 

Pada saat terjadi pembebanan, cedera tulang belakang akan dipengaruhi oleh tipe dan besar gaya yang ditopang pada 

tulang belakang. Jika penekanan beban meningkat maka tekanan dalam diskus juga meningkat sehingga dapat 

menyebabkan menonjolnya diskus3. 

Pada saat terjadi pembebanan, cedera tulang belakang akan  dipengaruhi oleh  tipe dan besar gaya yang ditopang 

pada tulang belakang. Jika penekanan beban meningkat maka tekanan dalam diskus juga meningkat. Kompresi tegak 

lurus pada permukaan bagian atas vertebra dari segmen pergerakan akan menekan diskus dan menyebabkannya 

menonjol6. 

Tipe kerusakan ini dimodifikasi bila tulang belakang dibebani pada posisi fleksi atau ekstensi. Fleksi akan 

cenderung menyebabkan kolapsnya end plate anterior, struktur tulang vertebra yang terlemah. Tipe kedua pembebanan 

adalah tegangan. Pada tulang belakang, ligamen dibebani  oleh  tegangan. Sebagai contoh, saat ekstensi, ligamen anterior 

diregangkan, saat fleksi ligamen posterior diregangkan. Regangan berlebihan pada setiap ligamen akan menyebabkan 

terjadinya ruptur serabut ligamen atau seluruh ligamen yang dinamakan sprain6. 

Ruptur serabut ligamen tersebut dapat menyebabkan ligamen yang bersangkutan di daerah vertebra lumbal 

kehilangan kemampuan untuk menopang vertebra lumbal sesuai dengan bentuk kurva yang seharusnya. Hal ini 

mengakibatkan pergeseran kurva pada vertebra lumbal kearah lateral baik kiri maupun kanan. Pada normalnya ekstensi 

vertebra  lumbal mempunyai rentang luas gerak 300 dan dibatasi oleh ligamen  longitudinal  anterior. Fleksi ke depan 

mempunyai rentang luas gerak untuk vertebra lumbal 450, yang terjadi paling besar (75%) di ruang antara L5-S1. Lateral 

fleksi dibatasi 200 hingga 300 6. 

 

3.    METODE 

Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian merupakan penelitian observasional dengan menggunakan deskriptif analitik. Penelitian ini 

menggunakan rancangan penelitian Cross Sectional. Alat ukur pada penelitian ini menggunakan skoliometer for 

smartphone. 
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Tempat dan Waktu  

Penelitian ini bertempat di kota Surakarta. Sampel yang akan diteliti adalah sopir taksi Surakarta. Waktu  Penelitian 

dilaksanakan pada 29 Juni 2015 - 5 Juli 2015. 

Teknik Pengambilan Sampel 

Penentuan jumlah sampel yang menjadi sampel penelitian menggunakan teknik simple random sampling dengan 

penentuan sampel minimum pada masing-masing populasi dilakukan secara proporsional sampling. Penentuan sampel 

minimal melalui simple random sampling dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. Kemudian sampel yang di pilih 

menjadi subjek penelitian diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sampel yang bersedia 

menjadi subjek diminta untuk mengisi informed consent.  

Teknik Pengumpulan Data 

1. Tahap Persiapan 

Menyerahkan surat permohonan penelitian dari kampus kepada Perusahaan taksi Surakarta. Melakukan observasi 

pada Perusahaan taksi Surakarta. Menjelaskan manfaat dan tujuan penelitian terhadap sampel. Memberikan lembar 

informed consent yaitu suatu lembar persetujuan pemeriksaan fisioterapi mengikuti program penelitian yang di berikan 

kepada sampel. sampel memenuhi kriteria inklusi, eksklusi, dan telah mengisi informed consent. Kemudian dilakukan 

pemeriksaan postur pada daerah pinggang atau punggung bawah sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan. 

 

2. Tahap Penelitian 

Penelitian ini hanya dilakukan satu fase pengamatan. Pada fase ini dilakukan pengamatan durasi duduk dan 

pemeriksaan postur. Data baseline yang didapat akan digunakan sebagai data awal dan data akhir dari penelitian.  

3. Tahap Analisa Data 

Pada tahap ini dilakukan uji normalitas data dan uji hubungan. 

 

4.    HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di berbagai armada taksi di Surakarta pada sopir taksi, pada 29 Juni 

2015 - 5 Juli 2015, didapatkan sampel sebanyak 281 orang sopir taksi. Sampel yang bersangkutan memiliki rentang usia 

35-66 tahun. Sampel merupakan sopir taksi yang menghabiskan sebagian waktu kerjanya >7 jam/hari, serta telah bekerja 

sebagai sopir taksi >2 tahun dengan frekuensi durasi mengemudi >30 menit perhari. 

Uji Hubungan 

Tabel 4.1  Hasil Chi Square Analisa Durasi Duduk Kerja (Jam/Hari) Dengan Risiko Scoliosis Lumbal 

 

 

B 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji Chi-Square diketahui bahwa nilai p-value untuk variabel durasi duduk (jam/hari) adalah 

0,025. Dan OR yaitu 2, ini berarti durasi duduk lama (jam/hari) lebih besar memiliki risiko terjadinya scoliosis 

lumbal 2 kali lipat dibandingkan durasi duduk tidak lama.  

Tabel 4.2  Hasil Chi Square Analisa Hubungan Durasi Duduk Kerja (tahun)  Dengan Risiko Scoliosis Lumbal 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji Chi-Square diketahui bahwa nilai p-value untuk variabel durasi duduk (tahun) adalah 

0,036. Dan OR yaitu 2, ini berarti durasi duduk lama (tahun) lebih besar memiliki risiko terjadinya scoliosis lumbal 

2 kali lipat dibandingkan durasi duduk tidak lama. 

Hubungan Durasi Duduk Dengan Risiko Terjadinya Scolisosis Lumbal 

 Derajat lumbal 
Total    P.value OR 

Non scoliosis scoliosis 

Tidak lama 115 (40,9%) 68(24,2%) 183 (65,1%)  

0,025 2 Lama  48 (17,1%) 50 (17,8%) 98 (34,9%) 

Total  163 (58,0%) 118 (42,0%) 281 (100%) 

 Derajat lumbal 
Total P value OR 

Non scoliosis scoliosis 

Tidak lama 131(46,6%) 82(29,2%) 213(75,8%) 

0,036 2 Lama 32(11,4%) 36(12,8%) 68(24,2%) 

Total 163(58,0%) 118(42,0%) 281(100,0%) 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, rata-rata yang mengalami scoliosis lumbal yaitu pada sampel 

yang telah bekerja >2 tahun dan lamanya durasi kerja dalam sehari >12 jam/hari. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Hariyono dan Fitriningsih (2011)7 bahwa pengemudi angkutan kota di Kabupaten Wonosobo yang positif 

menderita nyeri punggung rata-rata mengemudikan kendaraannya dengan waktu lebih dari 12 jam/hari sebanyak 24 orang 

(40%). Seseorang yang menghabiskan lebih banyak waktunya dalam mengemudikan kendaraan tiga kali lebih mudah 

mengalami pembengkokan tulang karena tekanan yang terjadi antar ruas tulang dari pada yang tidak mengemudi. 

Berdasarkan hasil uji menggunakan uji chi-square, didapatkan hasil dengan p-value 0,025  <0,05 dan OR yaitu 2 

untuk durasi jam/hari. Sedangkan hasil dengan p-value 0,036 <0,05 dan OR yaitu 2 untuk durasi tahun, dimana durasi 

duduk lama baik jam/hari dan tahun memiliki risiko terjadinya scoliosis lumbal 2 kali lipat lebih besar daripada durasi 

duduk yang tidak lama.  

Orang yang duduk tegak lebih cepat letih karena otot-otot punggungnya lebih tegang sementara orang yang duduk 

membungkuk kerja otot lebih ringan namun tekanan pada bantalan saraf lebih besar. Orang yang duduk pada posisi 

miring atau menyandarkan tubuh atau salah satu sisi tubuh akan menyebabkan ketidak seimbangan tonus otot yang  

menyebabkan terjadinya skoliosis2. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa sopir taksi yang mengalami scoliosis 

lumbal sebanyak 118 orang, dengan ketentuan dikatakan scoliosis jika hasil pengukuran yang didapat >50. Dan yang 

dikatakan non scoliosis sebanyak 163 orang dengan hasil pengukuran 10-50. Dari data yang diperoleh dapat dijelaskan 

bahwa durasi duduk lama ada hubungannya dengan terjadinya scoliosis lumbal dan dapat menyebabkan kelelahan pada 

otot-otot disekitar punggung belakangnya. Salah satu bentuk tes yang digunakan untuk mengetahui derajat scoliosis 

adalah dengan menggunakan skoliometer for smartphone.  

Dari 281 sampel secara keseluruhan di tes dengan menggunakan skoliometer for smartphone menunjukkan bahwa 

yang positif mengalami scoliosis lumbal sebanyak 118 sampel dengan derajat >50. Dengan klasifikasi derajat 6 sebanyak 

99 sampel rata-rata berusia 35-45 tahun, dan untuk klasifikasi derajat 7 sebanyak 19 sampel rata-rata berusia 46-65 tahun. 

Dilihat dari karakteristik kedua sampel scoliosis tersebut, masing-masing memiliki durasi lama bekerja lebih tinggi 

dibandingkan dengan sampel non scoliosis. Karena mereka memiliki durasi kerja dan tahun kerja yang lama.  

 

5.     SIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil analisis data dan perhitungan uji statistik dapat disimpulkan bahwa ada hubungan durasi 

duduk dengan risiko terjadinya scoliosis lumbal. 
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ABSTRACT 

Purpose : To find out the addition of the application of kinesio taping to caudal mobilization interventions and scapular 

stabilization exercise it improves shoulder functional motion better in the case of SIS.. 

Methods : This research is quasi-experimental, using a pretest-posttest control group design. The sample consisted of 

16 SIS patients who came to the poly physiotherapy at BLUD Serang District Hospital which was adjusted to the inclusive 

criteria. The sample was divided into two groups selected randomly. The first group consisted of 8 people given 

interventions for caudal mobilization and scapular stabilization exercise and was called a control group. The second 

group consisted of 8 people given the addition of the application of kinesio taping to the intervention and referred to as 

the treatment group. Results : Hypothesis test results in the control group with paired sample t-test p value = 0,0001 

which means that the caudal mobilization intervention and scapular stabilization exercise have a significant effect on 

functional shoulder enhancement in the SIS. In the treatment group with paired sample t-test p value = 0.001 which 

means the intervention of kinesio taping, caudal mobilization and scapular stabilization exercise had a significant effect 

on functional improvement of the shoulder in the SIS. The independent t-test results show the value of p = 0.421, which 

means the application of kinesio taping, caudal mobilization and scapular stabilization exercise are as good as caudal 

mobilization and scapular stabilization exercise in increasing shoulder functional motion in the case of SIS. 

Conclusion: The addition of the application of kinesio taping to caudal mobilization interventions and scapular 

stabilization exercise is equally good in improving shoulder functional motion in cases of subacromial impingement 

syndrome (SIS). 

Keywords: kinesio taping, mobilisasi caudal, scapular stabilization exercise, subacromial impingement syndrome. 

 

ABSTRAK 

Tujuan : Untuk mengetahui penambahan penerapan kinesio taping pada intervensi mobilisasi caudal dan scapular 

stabilization exercise meningkatkan gerak fungsional bahu lebih baik pada kasus SIS. 

.Metode : Penelitian ini bersifat quasi experimental, dengan menggunakan desain penelitian pretest-posttest control 

group design. Sampel terdiri dari 16 orang pasien SIS yang datang ke poli fisioterapi BLUD RSUD Kabupaten Serang 

yang disesuaikan dengan kriteria inklusif. Sampel dibagi menjadi dua kelompok yang dipilih secara random (acak). 

Kelompok pertama terdiri dari 8 orang diberi intervensi mobilisasi caudal dan scapular stabilization exercise dan disebut 

dengan kelompok kontrol. Kelompok kedua terdiri dari 8 orang diberi penambahan penerapan kinesio taping pada 

intervensi tersebut dan disebut dengan kelompok perlakuan. Hasil : Hasil uji hipotesis pada kelompok kontrol dengan 

paired sample t-test didapatkan nilai p=0,0001 yang berarti intervensi mobilisasi caudal dan scapular stabilization 

exercise berpengaruh signifikan pada peningkatan fungsional bahu pada SIS. Pada kelompok perlakuan dengan paired 

sample t-test didapatkan nilai p=0,001 yang berarti intervensi kinesio taping, mobilisasi caudal dan scapular stabilization 

exercise berpengaruh signifikan pada peningkatan fungsional bahu pada SIS. Pada hasil t-test independent menunjukkan  

nilai p = 0,421 yang berarti penerapan kinesio taping, mobilisasi caudal dan scapular stabilization exercise sama baiknya 

dengan mobilisasi caudal dan scapular stabilization exercise dalam meningkatkan gerak fungsional bahu pada kasus SIS. 
Kesimpulan : Penambahan penerapan kinesio taping pada intervensi mobilisasi caudal dan scapular stabilization 

exercise tidak lebih baik dibanding intervensi mobilisasi caudal dan scapular stabilization exercise saja dalam 

meningkatkan gerak fungsional bahu pada kasus subacromial impingement syndrome (SIS).  

Kata Kunci : kinesio taping, mobilisasi caudal, scapular stabilization exercise, subacromial impingement syndrome 

(SIS). 
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1. PENDAHULUAN 

Subacromial Impingement Syndrome (SIS) adalah gangguan pada bahu yang terjadi akibat penyempitan 

subacromial. Thompson (2012) menggambarkan ruang subacromial, sebagai konstruksi yang terdiri dari caput 

humeri pada bagian inferior, pada bagian tepi anterior dan dibawah permukaan sebelah anterior yang terdiri dari 

acromion, ligamentum coracoacromial serta sendi acromioclavicular di superiornya. Ketinggian yang normal 

antara caput humeri dan acromion berkisar antara 1 – 1,5 cm, sela diantara struktur kedua osseous ini terdiri dari 

tendon rotator cuff, tendon biceps caput longum, bursa subdeltoidea dan ligamentum coracoacromial. Setiap 

kelainan yang mengganggu hubungan konstruksi subacromial ini maka akan terjadi gangguan yang dikenal dengan 

impingement. 

Menurut Michener (2003), dari sejumlah kasus nyeri bahu, sebanyak 44-65% adalah jumlah kejadian yang 

diakibatkan oleh SIS.  Aktivitas olah raga dengan mengayunkan putaran tangan melewati kepala secara intensif dan 

berulang yang mengakibatkan repetitive injury, misalnya berenang, bulutangkis, voli, sepeda down hill, dan masih 

banyak lagi menjadi prevalensi tertinggi penyebab sindrom ini.  

Melihat fakta ini, maka Fisioterapi diharapkan bisa lebih intens lagi untuk menangani kasus ini. Dalam 

beberapa tinjauan ilmiah telah dipublikasikan bahwa intervensi fisioterapi berupa latihan dan manual terapi terbukti 

lebih efektif dalam penurunan nyeri dan peningkatan fungsional sendi bahu akibat sindrom ini, walaupun fakta ini 

masih dalam perdebatan (Michener, 2004). 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Baskurt (2011) menyimpulkan bahwa scapular stabilization exercise 

disarankan dalam menangani kasus SIS. Pemberian exercise ini bersamaan dengan stretching dan strengthening 

akan lebih efektif dalam meningkatkan kekuatan otot, mengembangkan Joint Position Sense (JPS) dan mengurangi 

scapular dyskinesis. 

 Munculnya kinesio taping sebagai salah satu metode yang bisa terbilang baru, juga dianggap sebagai modalitas 

fisioterapi tambahan yang menjanjikan dan menjadi spesial treatment pada kasus ini. Dalam sebuah penelitian 

yang dilakukan oleh Simsek (2012) menyimpulkan bahwa penambahan kinesio taping pada program latihan akan 

menjadi lebih efektif jika dibandingkan dengan program latihan tanpa penambahan kinesio taping dalam 

penanganan kasus SIS. 
  

2. KAJIAN PUSTAKA 

2.3 Penurunan Kemampuan Fungsional Gerak Bahu 

Pada kondisi ini, nyeri yang timbul akibat shoulder impingement biasanya dirasakan pada daerah bahu 

menyebar ke region deltoid. Ciri khasnya adalah ditandai dengan nyeri pada gerakan bahu 60º-120º ke arah 

abduksi elevasi atau yang lebih dikenal dengan istilah painful arc syndrome.  Inilah yang menyebabkan 

menurunnya gerakan fungsional bahu sehingga terjadilah gangguan aktivitas fungsional bahu sehari-hari 

seperti: mandi, menyisir, adanya gangguan reaching (menggunakan lengan untuk menggapai sesuatu terutama 

yang letaknya agak di atas kepala), lifting (mengangkat benda), putting down objects (menurunkan benda), dan 

throwing (melempar). 

2.4 Mobilisasi Caudal 

2. Definisi 

Mobilisasi sendi bahu yang berupa traksi, merupakan salah satu komponen arthrokinematika dari 

sendi glenohumeral. Traksi adalah gerak tarikan terhadap satu permukaan sendi secara tegak lurus terhadap 

permukaan sendi pasangannya ke arah menjauh. Dalam hal ini, traksi yang diberikan untuk mengurangi 

shoulder impingement adalah traksi statik ke arah caudal. 

6. Efek Terapeutik 

a. Efek fisik 

Pemberian traksi shoulder dapat merangsang aktivitas biologis sendi melalui gerakan cairan sinovial. 

Gerakan cairan sinovial dapat meningkatkan proses pertukaran nutrisi ke permukaan kartilago sendi 

dan fibrokartilago, sehingga cairan sinovial meningkat.  

b. Efek neurologis 

Traksi dapat merangsang reseptor sendi yaitu mekanoreseptor yang dapat menginhibisi pengiriman 

stimulus nociceptif pada medula spinalis melalui modulasi level spinal. 

c. Efek stretching 

Traksi dapat meregang atau mengulur kapsul ligamen tanpa nyeri melalui pelepasan abnormal cross 

link antara serabut-serabut kolagen sehingga terjadi perbaikan lingkup gerak sendi sampai mencapai 
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tahap fungsional dari sendi dan dapat memelihara ekstensibilitas dan kekuatan tegangan dari sendi dan 

jaringan periarticular. 

d. Efek arthrokinematik 

Traksi dapat meregangkan dan mengarahkan gerak fisiologis. 

e. Efek mekanik 

Distraksi dengan amplitudo kecil pada sendi akan menyebabkan terjadinya pergerakkan cairan 

sinovium yang akan membawa nutrisi pada bagian yang bersifat avaskular dari kartilago sendi dan 

fibrokartilago, menurunkan nyeri dan efek degenerasi statis saat nyeri dan tidak dapat melakukan 

gerakan dalam lingkup gerak sendi. 

2.5 Scapular stabilization exercise 

Latihan stabilisasi adalah latihan kontraksi otot dinamik dan statik dengan prinsip co-contraction exercise, 

resistance yang digunakan berasal dari tubuh dan beban eksternal. Tujuan dari latihan stabilisasi adalah untuk 

meningkatkan kekuatan (strength), meningkatkan daya tahan (muscular endurance), meningkatkan tenaga 

(power) dan hasilnya akan membentuk stabilitas pada shoulder dan mengurangi resiko terjadinya cedera 

berulang. 

 

2.6 Kinesio taping 

Taping adalah sejenis plester yang digunakan untuk berbagi keperluan di dalam penanganan cidera/ 

gangguan muskuloskeletal. Pada kasus subacromial impingement syndrome, kinesio taping memiliki fungsi 

fisiologis diantaranya: 

a. Mengurangi nyeri atau rasa tidak nyaman dari kulit dan otot. 

b. Membantu otot rotator cuff dalam pergerakan. 

c. Mengalirkan endapan cairan limfatik dibawah kulit. 

d. Meningkatkan jarak di ruang subacromial. 

 

3. METODE 

3.2 Jenis Penelitian  

Penelitian ini bersifat quasi experimental, dengan menggunakan pretest-posttest control group design sebagai 

desain penelitiannya, dimana dalam desain ini, sampel dibagi menjadi dua kelompok yang dipilih secara 

random (acak). Kelompok pertama diberi intervensi mobilisasi caudal dan scapular stabilization exercise dan 

disebut dengan kelompok kontrol. Kelompok kedua diberi penambahan pemasangan kinesio taping pada 

intervensi tersebut dan disebut dengan kelompok perlakuan. Nilai kemampuan fungsional bahu diukur dan 

dievaluasi dengan menggunakan instrumen pengukuran quick Disability of Arm, Shoulder and Hand (DASH) 

questionnaire, kemudian hasilnya akan dianalisa antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan sebelum 

dan sesudah dilakukan intervensi. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di BLUD RSUD Kabupaten Serang yang beralamat di jalan rumah sakit no. 1, Serang-

Banten. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2014. 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah sampel yang diambil dari populasi terjangkau yaitu pasien subacromial 

impingement syndrome yang datang ke poli fisioterapi BLUD RSUD Kabupaten Serang yang bersedia 

mengikuti program penelitian ini, yaitu mendapat intervensi sebanyak 6 kali dengan frekuensi 3 kali seminggu, 

yang disesuaikan dengan kriteria inklusif.  

3.6 Pelaksanan penelitian  

Langkah-langkah yang diambil dalam prosedur penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: prosedur 

administrasi, prosedur pemilihan sampel dan tahap pelaksanaan penelitian. 

2) Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian menyangkut: (1) Menyiapkan form pengukuran.  (2) Membuat jadwal 

pengambilan data sehingga waktu pelaksanaan dilaksanakan dengan tepat untuk melakukan pengukuran. 

(3) Intervensi dilakukan sebanyak 6 kali dengan frekuensi 3 kali seminggu. (4) Persiapan latihan dengan 

memberikan mobilisasi caudal, scapular stabilization exercise dan pemasangan kinesio taping. (5) 

Pengukuran kemampuan fungsional bahu dinilai dengan alat ukur quick DASH questionnaire yang 

dilakukan pada awal penelitian sebelum intervensi dan disetiap selesai intervensi.  
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Hasil quick DASH questionnaire 

1)   Kelompok kontrol 

 

 

Grafik 4.1.1 

Nilai pengukuran quick DASH sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok kontrol 

 
Uji beda nilai quick DASH sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok kontrol, dianalisis dengan 

menggunakan paired sample t-test. Dari uji tersebut didapatkan nilai p = 0,001 (p < 0,05). 

Penurunan nilai quick DASH yang sangat signifikan yang terjadi pada kelompok kontrol, menunjukkan 

bahwa disabilitas mengalami penurunan yang berarti pula peningkatan gerak fungsional bahu mengalami 

peningkatan antara sebelum dan sesudah pemberian mobilisasi caudal dan scapular stabilization exercise. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mobilisasi caudal dan scapular stabilization exercise meningkatkan 

gerak fungsional bahu pada kasus subacromial impingement syndrome (SIS). 

 

 

3) Kelompok Perlakuan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.1.2 

Nilai pengukuran quick DASH sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok perlakuan 

 

Uji beda nilai quick DASH sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok perlakuan, dianalisis dengan 

menggunakan paired sample t-test. Dari uji tersebut didapatkan nilai p = 0,001 (p < 0,05). 

 Penurunan nilai quick DASH yang sangat signifikan yang terjadi pada kelompok perlakuan, menunjukkan 

bahwa disabilitas mengalami penurunan yang berarti pula peningkatan gerak fungsional bahu mengalami 

peningkatan antara sebelum dan sesudah pemberian kinesio taping, mobilisasi caudal dan scapular stabilization 

exercise. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinesio taping, mobilisasi caudal dan scapular stabilization 

exercise meningkatkan gerak fungsional bahu pada kasus subacromial impingement syndrome. 

 

4.2 Pembahasan 

Hasil analisis nilai rata-rata quick DASH sesudah intervensi pada kelompok kontrol adalah 11,95 dengan 

standar deviasi 8,20. Nilai rata-rata quick DASH sesudah intervensi pada kelompok perlakuan adalah 9,11 

dengan standar deviasi 5,18. Dari hasil uji statistik menggunakan t-test independent  didapatkan nilai p = 0,421 

(p >0,05), yang berarti pada kelompok perlakuan sama baiknya dibanding kelompok kontrol terkait dengan 

peningkatan gerak fungsional bahu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan kinesio taping, mobilisasi 
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caudal dan scapular stabilization exercise sama baiknya dengan mobilisasi caudal dan scapular stabilization 

exercise dalam meningkatkan gerak fungsional bahu pada kasus subacromial impingement syndrome. 

 

7. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, intervensi fisioterapi baik mobilisasi caudal dan scapular 

stabilization exercise maupun penambahan kinesio taping, mobilisasi caudal dan scapular stabilization exercise 

dapat meningkatkan gerak fungsional bahu pada kasus subacromial impingement syndrome (SIS). 

Namun penambahan kinesio taping pada mobilisasi caudal dan scapular stabilization exercise tidak lebih baik dari 

mobilisasi caudal dan scapular stabilization exercise saja dalam meningkatkan gerak fungsional bahu pada kasus 

subacromial impingement syndrome (SIS). 
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ABSTRACT 
The term Dairy ASI is the right technique for breastfeeding so that the supply of baby's nutritional needs is 

met if the mother is in a separate condition from her baby. Conditions such as when the mother returns to 

work, studies, travels for a long time, and when the mother's breasts experience problems such as swollen 

breasts or ASI dams require the mother to give milk through her milk. The purpose of this study was to 

determine the relationship between the knowledge and attitudes of milk mother milk (ASIP) on exclusive 

breastfeeding for working mothers in Pekanbaru City in 2018. This research was a quantitative analytical 

study with a cross sectional approach. some working mothers have babies aged 0-6 months as many as 80 

people. This study was analyzed by univariate and bivariate. The results of the study based on the chi 

square test obtained a value of <0,000 means that there is a relationship between mother's knowledge of 

breast milk to exclusive breastfeeding and Chi-square results obtained in the value of> 0,000 means that 

there is no relationship between maternal attitudes about breast milk to exclusive breastfeeding. The aim of 

the implementation of breastfeeding for mothers is to work so that the baby continues to get good nutrition, 

be protected from infection, and succeed in giving exclusive breastfeeding. 

 

Keywords: Knowledge, Attitude, Breast Milk, Exclusive Breastfeeding 

 
ABSTRAK 

Istilah ASI Perah merupakan teknik pemberian ASI yang tepat agar suplai kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi 

apabila ibu dalam kondisi terpisah dari bayinya. Kondisi seperti saat ibu kembali bekerja, menuntut ilmu, 

bepergian lama, dan saat payudara ibu mengalami masalah seperti payudara bengkak maupun bendungan 

ASI mengharuskan ibu memberikan ASI melalui ASI perah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan hubungan pengetahuan dan sikap tentang Air Susu Ibu Perah (ASIP) terhadap ASI Eksklusif pada 

ibu pekerja di kota pekanbaru tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian ibu bekerja yang memiliki bayi usia 

0-6 bulan sebanyak 80 orang. Penelitian ini dianalisa secara univariat dan bivariat. Hasil penelitian 

berdasarkan uji chi square diperolah nilai Pvalue<0,000 artinya ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang 

ASI Perah terhadap pemberian ASI Eksklusif dan Chi-square diperoleh hasil Pvalue >0,000 artinya tidak 

ada hubungan antara sikap ibu tentang ASI Perah terhadap pemberian ASI Eksklusif. Tujuan pelaksanaan 

pemberian ASI pada ibu bekerja agar bayi tetap mendapatkan nutrisi yang baik, terlindungi dari infeksi, dan 

menyukseskan pemberian ASI eksklusif  

 

Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap, ASI Perah, ASI Eksklusif 
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1. PENDAHULUAN 

 
Kini semakin banyak ibu menyusui yang masih harus beraktivitas di luar rumah. Ibu bekerja merupakan 

salah satu faktor penyebab kegagalan ASI eksklusif. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia 

meningkat dari tahun ke tahun disebabkan dorongan untuk menambah penghasilan keluarga. Pada bulan Februari tahun 

2012 jumlah tenaga kerja wanita di Indonesia tercatat sebesar 30,9% dari total pekerja (International Labour 

Organization, 2013). 

Istilah ASI perah merupakan teknik pemberian ASI yang tepat agar suplai kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi apabila 

ibu dalam kondisi terpisah dari bayinya. Kondisi seperti saat ibu kembali bekerja, menuntut ilmu, bepergian lama, dan 

saat payudara ibu mengalami masalah seperti payudara bengkak maupun bendungan ASI mengharuskan ibu memberikan 

ASI melalui ASI perah. Tujuan pelaksanaan pemberian ASI pada ibu bekerja agar bayi tetap mendapatkan nutrisi yang 

baik, terlindungi dari infeksi, dan menyukseskan pemberian ASI eksklusif (Australia GoS, 2010). 

Beberapa penelitian melaporkan bahwa manfaat memerah ASI memberikan perlindungan yang sama seperti halnya 

menyusui langsung dari payudara ibu. Bayi yang disusui dengan ASI perah sepertiga lebih kecil terserang infeksi dari 

pada bayi yang diberikan susu olahan. Manfaat ASI perah telah terbukti secara signifikan dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif (parameter Intelligence Quotient/ IQ), yang diukur pada anak umur 7‒8 tahun, sehingga tidak ada 

lagi keraguan untuk memberikan ASI perah yang merupakan solusi asupan nutrisi terbaik berikutnya setelah menyusui 

langsung dari payudara ibu sendiri ( PO Ukegbu, 2013; Horwood, 2001). 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

ASI adalah makanan yang terbaik bagi bayi pada 6 bulan pertama kehidupannya. Semua kebutuhan nutrisi yaitu 

protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral sudah tercukupi dari ASI. ASI awal mengandung zat kekebalan tubuh 

dari ibu yang dapat melindungi bayi dari penyakit penyebab kematian bayi diseluruh dunia seperti diare, ISPA dan radang 

paru-paru. Dimasa dewasa terbukti, bahwa bayi yang diberi ASI memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit 

degenerative seperti penyakit darah tinggi, diabetes tipe 2 dan obesitas (Fikawati, 2015). 

Istilah ASI perah merupakan proses pengeluaran ASI secara fisik dari payudara baik menggunakan tangan ibu 

sendiri, mesin yang disarankan seperti breast pump, atau dengan kombinasi pemerahan tangan dan breast pump (Keating, 

2013). Proses pemerahan dan penyimpanan merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam tatalaksana pemberian 

ASI perah pada bayi. Teknik pemerahan dan penyimpanan yang tepat dapat dijadikan hal utama untuk menghindari 

permasalahan kegagalan pemberian ASI eksklusif (Setegn, 2012). Komposisi ASI berpotensi terkontaminasi bakteri 

patogen karena proses pemerahan, penyimpanan, dan transportasi (Heymann, 2013). Kualitas komponen ASI sangat 

tergantung dari teknik pemerahan dan penyimpanan yang dilakukan (Ismail, 2012). 

Penyimpanan ASI tidak dapat dihindari dalam manajemen ASI perah (Handayani, 2013). Setelah ASI diperah, ASI 

dapat disimpan pada suhu ruangan, kulkas, freezer, maupun cooler bag yang dilengkapi dengan ice gel pack dan dapat 

dibawa saat keluar rumah atau mengirimkan ASI ( Asutralia GoS, 2010; American Breastfeeding Medicine, 2010). 

Cara menggunakan kembali ASI perah yang telah disimpan dalam jangka waktu tertentu perlu diperhatikan. 

Pemberian kembali yang salah dapat menjadikan kerusakan unsur nutrisi ASI dan kontaminasi bakteri. Gunakan ASI 

yang lebih dulu disimpan pada alat penyimpan ASI (first in first out). Bayi boleh minum ASI yang dingin dalam kondisi 

suhu ruangan atau yang telah dihangatkan. (American Breastfeeding Medicine, 2010). 

Cairkan ASI dengan cara meletakkan dalam lemari pendingin satu malam sebelum digunakan, kemudian aliri dengan 

air hangat atau letakkan di wadah yang berisi air hangat. Pencairan ASI beku menggunakan microwave tidak 

direkomendasikan karena suhu pada microwave yang sulit diatur mengakibatkan pemanasan ASI tidak merata dan dapat 

menurunkan kualitas antiinfeksi ASI. Sebelum ASI yang beku dicairkan selama 24 jam, tidak dianjurkan meninggalkan 

pada suhu ruangan selama lebih dari berjam–jam. Hal ini dapat menurunkan pertumbuhan bakteri penghambat. 

Membekukan kembali ASI yang telah dicairkan tidak direkomendasikan karena aktifitas bakterisidal pada ASI menurun 

saat proses pencairan. Sangat dianjurkan untukmembuang sisa ASI yang telah 1–2 jam diminum bayi. Sesaat setelah bayi 

mulai minum ASI perah, ASI akan terkontaminasi sejumlah bakteri yang berasal dari mulut bayi. ASI yang tampak 

muncul serabut, kotor, atau busuk seperti bernanah tidak boleh diminumkan ke bayi, hal ini mengindikasikan pencemaran 

bakteri patogen dengan jumlah tinggi pada ASI (American Breastfeeding Medicine, 2010). 
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3. METODE PENELITIAN 

Data yang digunakan adalah data primer dengan wawancara dan  menyebarkan kuesioner. Penelitian dilakukan 

di Kecamatan Tampan. Data diolah  dengan cara editing, coding, processing, cleaningdan tabulating sesuai dengan 

kateristik dan kategori data, kemudian dimasukkan kedalam komputer dengan menggunakan program komputer. 

Analisis data terbagi atas dua yaitu analisis univariat dan bivariat. Analisis Univariat meliputi distribusi frekuensi 

dengan ukuran persentase proporsi, analisis bivariat menggunakan uji Chi-square.  

 

4. HASIL PENELITIAN  

4.1.1 Analisa Univariat 

Tabel 1 Distribusi variabel Independen dan Dependen tentang Hubungan Pengetahuan dan Sikap 

tentang Air Susu Ibu Perah (ASIP) terhadap ASI Eksklusif pada ibu bekerja di Kota Pekanbaru tahun 

2018 

 

Variabel  
Jumlah 

           (n=80)           (100%) 

Pengetahuan 

Tinggi 

Rendah 

 

36 

44 

 

45 

55 

Sikap 

Positif 

Negatif 

 

40 

40 

 

50 

50 

ASI Eksklusif  

Ya 

Tidak  

 

41 

39 

 

51,2 

48,8 

 

Berdasarkan analisis univariat pada tabel 1 menunjukkan bahwa dari 80 responden terdapat sebanyak 

55% ibu berpengetahuan rendah, sikap ibu tentang ASIP positif sebanyak 50% dan negatif sebanyak 50% dan 

mayoritas memberikan ASI Eksklusif sebanyak 41%. 

 

4.1.1 Analisa Bivariat 

Tabel 2 Hubungan Pengetahuan dan Sikap tentang Air Susu Ibu Perah (ASIP) terhadap ASI 

Eksklusif pada ibu bekerja di Kota Pekanbaru tahun 2018 

 

Variabel Independen  

dan Kategori 

ASI Eksklusif Jumlah 

Pvalue 

OR 

(95% CI) 

 

Ya Tidak 
n  (%) 

n (%)      N (%) 

Pengetahuan 

   Tinggi 

   Rendah 

 

Sikap  

   Positif 

   Negatif 

23 

18 

 

 

22 

19 

(63,9) 

(40,9) 

 

 

(55.0) 

(47.5) 

 

13 

26 

 

 

18 

21 

 

 

(36,1) 

(59,1) 

 

(45.0) 

(52.5) 

 

36 

44 

 

 

40 

40 

 

 

(100) 

(100) 

 

 

(100) 

(100) 

 

<0,000 

 

 

 

>0,000 

 

 

2,55 

(1,031-6,333) 

 

 

1.351 

(0.561-3.254) 

 

Berdasarkan analisis bivariat pada tabel 2 menunjukkan bahwa ibu yang memiliki pengetahuan tinggi dan memberikan 

ASI Eksklusif sebanyak 63,9%, pengetahuan rendah dan tidak memberikan ASI Eksklusif 59,1%, sikap positif dan 

memberikan ASI Eksklusif 55%, sikap negatif dan tidak memberikan ASI Eksklusif 52,5 %. Dari hasil uji Chi-square 

diperoleh hasil Pvalue <0,000 artinya ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang ASI Perah terhadap pemberian ASI 

Eksklusif, dengan nilai OR 2,55 yang artinya ibu yang memiliki pengetahuan yang rendah beresiko 2,55 kali tidak 
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memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Dari hasil uji Chi-square diperoleh hasil Pvalue >0,000 artinya tidak ada 

hubungan antara sikap ibu tentang ASI Perah terhadap pemberian ASI Eksklusif, dengan nilai OR 1,35 yang artinya ibu 

yang memiliki sikap yang negatif beresiko 1,35 kali tidak memberikan ASI Eksklusif .  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan ibu tentang ASI Perah terhadap 

pemberian ASI Eksklusif  pada ibu bekerja, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Yuni Puji Widiastuti tentang Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Pemberian ASI Eksklusif oleh Ibu yang 

Bekerja Sebagai Perawat di RSUD Dr. H. Soewondo Kendal diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan antara 

pengetahuan ibu yang bekerja sebagai perawat dengan pemberian ASI Eksklusif (Yuni, 2013).  

Hasil penelitian yang telah dilakukan Anestesia Wulandari dkk menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

pengetahuan tentang ASIP dengan praktik pemberian ASIP pada ibu bekerja, dengan nilai p value = 0,028. 

Sebagian besar responden yang berpengetahuan baik cenderung lebih aktif melakukan praktik pemberian ASIP. 

Teknik pemberian nutrisi dengan ASI perah merupakan teknik yang tepat agar suplai kebutuhan nutrisi bayi 

terpenuhi apabila ibu dalam kondisi terpisah dari bayinya. Kondisi yang mengharuskan ibu meninggalkan bayi 

adalah karena bayi prematur, payudara ibu mengalami masalah, ibu kembali bekerja, menuntut ilmu, dan ibu yang 

sedang bepergian. Tujuan pelaksanaan pemberian ASI pada ibu bekerja adalah agar bayi tetap mendapatkan nutrisi 

yang baik, terlindungi dari infeksi, dan menyukseskan pemberian ASI eksklusif (Australia GoS, 2010). 

Banyak faktor yang mendasari ibu tidak memberikan ASI secara Eksklusif, di antaranya karena kurangnya 

kesadaran tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif pada bayinya hal ini di dapatkan dari hasil penelitian yang 

menunjukkan sebagian besar ibu mendapatkan informasi ASI eksklusif tetapi dalam praktiknya responden tidak 

memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Meskipun pemberian ASI Eksklusif telah banyak disosialisasikan, 

namun tidak sedikit ibu yang belum mengerti dan menganggap remeh pemberian ASI Eksklusif pada bayi, terutama 

para ibu yang bekerja diluar rumah. Anggapan keliru sering kali menyampingkan kebutuhan nutrisi bayi. 

Gencarnya promosi produsen susu dan makanan pengganti ASI, inilah yang menjadikan para ibu mudah 

menggantikan ASI sebagai makanan utama bayi dengan susu formula (Tutuk, 2014). 

Teori Lawrence Green (1980) dalam Notoatmodjo menyatakan bahwa perilaku akan dipermudah apabila 

seseorang mempunyai sikap yang positif terhadap sesuatu yang akan dikerjakan. Dalam penelitian ini responden 

yang memiliki sikap positif dan memberikan ASI Eksklusif 55%, sikap negatif dan tidak memberikan ASI 

Eksklusif 52,5 %. Terbentuknya suatu perilaku baru, terutama pada orang dewasa biasanya dimulai dari ranah 

kognitif, dimana subjek tahu lebih dahulu akan adanya stimulus yang menimbulkan pengetahuan baru. Pengetahuan 

tersebut akan menimbulkan respon batin dalam bentuk sikap tertentu. Stimulus yang telah diketahui dan disadari 

tersebut akan menimbulkan respon yang lebih jauh lagi berupa tindakan (Anestesia ). 

 

5. KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis univariat bahwa dari 80 responden terdapat sebanyak 55% ibu berpengetahuan rendah, 

sikap ibu tentang ASIP positif sebanyak 50% dan negatif sebanyak 50% dan mayoritas memberikan ASI Eksklusif 

sebanyak 41%. Dari hasil uji Chi-square diperoleh hasil Pvalue <0,000 artinya ada hubungan antara pengetahuan 

ibu tentang ASI Perah terhadap pemberian ASI Eksklusif, dengan nilai OR 2,55 dan Dari hasil uji Chi-square 

diperoleh hasil Pvalue >0,000 artinya tidak ada hubungan antara sikap ibu tentang ASI Perah terhadap pemberian 

ASI Eksklusif, dengan nilai OR 1,35. Ibu bekerja tetap bisa memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya meskupun 

dengan cara di Perah. 

.  
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ABSTRACT  

This research is motivated by the urgency of the integration of Islamic medical education towards modern medicine. 

Where there is a mapping of some preliminary studies that medical science Islam was once a world reference in the basis 

of modern medical science. On one side, the fact that almost all innovations and technologies in modern medicine today 

is the result of the development of Western medicine, has encouraged this research to be realized as a strategic effort to 

reconstruct medical technology innovation and technology for Muslim medical personnel, as well as realizing Islamic 

medical and health sciences reference to the success of Islamic civilization in medical and health fields throughout the 

world. In a doctor's duty applies "Aegroti Salus Lex Uprema" namely patient safety is the highest law. Modern medical 

research is growing rapidly, it should be used by Muslim doctors to find treatment for diseases or take lessons and wisdom 

so that Muslim doctors are successful. Responding to this phenomenon, a number of Islamic medical studies programs 

in Indonesia made improvements, ranging from the integration of Islamic medical education in every aspect, the setting 

of standard standards for teaching hospitals to sharia hospitals, and strengthening the profile and role of Muslim doctors 

in the country. Further reconstruction of the mapping of Islamic medicine in the world medical orientation is also 

deepened, especially mapping the teraupetik, deliberative, and educative relationships to patients about the meaning of 

health and treatment under the Existence of Islamic Medicine. The research concept is phenomenological research at the 

Abdurrab University Medical Education Study program. The object of this research is the academic community in the 

PSPD Univrab and related authorities. 

 

Keyword: Education, Islamic Medicine, Integration 

 

 

ABSTRAK  

Penelitian ini dilatarbelakangi urgensi Integrasi pendidikan kedokteran Islam terhadap kedokteran modern. Dimana 

terdapat pemetaan beberapa kajian awal bahwa Ilmu kedokteran Islam dulu pernah menjadi rujukan dunia dalam dasar 

ilmu kedokteran modern. Disatu sisi, fakta bahwa hampir seluruh inovasi dan teknologi dalam ilmu kedokteran modern 

saat ini adalah hasil dari pengembangan kedokteran Barat, telah mendorong penelitian ini diwujudkan sebagai upaya 

strategis rekrunstruksi pendorong inovasi dan teknologi ilmu kedokteran bagi tenaga medis Muslim, serta mewujudkan 

ilmu kedokteran dan kesehatan Islami yang menjadi acuan kesuksesan peradaban Islam bidang medis dan kesehatan di 

seluruh dunia. Dalam tugas seorang dokter berlaku “Aegroti Salus Lex Uprema” yaitu keselamatan pasien adalah 

hukum yang tertinggi. Penelitian kedokteran modern yang berkembang pesat, hendaklah dimanfaatkan oleh dokter-

dokter muslim untuk menemukan pengobatan penyakit maupun mengambil pelajaran dan hikmah sehingga dokter-dokter 

muslim sukses. Merespon fenomena inilah, beberapa program studi kedokteran Islam di ndonesia melakukan 

pembenahan, mulai dari integrasi pendidikan kedokteran Islam pada setiap aspek, penetapan standar baku rumah sakit 

pendidikan hingga rumah sakit syariah, dan pemantapan profil serta peran para dokter muslim tanah air. Rekonstruksi 

lebih lanjut pemetaan kedokteran islam dalam kiblat kedokteran dunia juga diperdalam, terutama pemetaan hubungan 

teraupetik, deliberative, dan edukatif terhadap para pasien tentang makna sehat dan pengobatan dibawah Eksistensi 

Kedokteran Islam. Konsep penelitan ini adalah riset fenomenologi pada program Studi Pendidikan Dokter Universitas 

Abdurrab. Objek penelitian ini adalah civitas akademika pada PSPD Univrab beserta pihak terkait yang berwenang. 

 

Kata kunci: Pendidikan, Kedokteran Islam, Integrasi
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1. PENDAHULUAN 

Pengembangan Integrasi berdasarkan klasifikasi ruang lingkup ilmu adalah satu bagian dari cabang konsep 

ilmu pengetahuan. Sebagai sumber utama Islam, Al-Quran mengisyaratkan ruang integrasi ilmu pengetahuan ini dalam 

ayatnya; 

أَنَّهُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َشِهيٌد  َسنُِريِهْم آَيَاتِنَا فِي اْْلَفَاِق َوفِي أَْنفُِسِهْم َحتَّى يَتَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ أََولَْم يَْكِف بَِرب ِكَ   

Artinya : Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah penjuru bumi 

dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa 

sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? (QS. Fushshilat [41]: 53). 

Urgensi Integrasi pendidikan kedokteran Islam terhadap kedokteran modern, telah memetakan beberapa 

kajian awal bahwa Ilmu kedokteran Islam dulu pernah menjadi rujukan dunia dalam dasar ilmu kedokteran modern yang 

dimulai abad pertengahan. Meskipun disatu sisi, faktanya, saat ini hampir seluruh inovasi dan teknologi dalam ilmu 

kedokteran modern adalah hasil dari pengembangan kedokteran Barat. Masih minimnya inovasi dalam teknologi ilmu 

kedokteran Islam ini, menjadi agenda besar para dokter Muslim seluruh dunia. Khususnya, pengembangan inovasi dan 

teknologi kedokteran dari pakar dan profesional medis Muslim di seluruh dunia.  

Pada tanggal 11-16 Agustus 2015, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ilmiah para dokter Muslim 

seluruh dunia yang tergabung dalam Federation of Islamic Medical Association (FIMA). Para dokter dan pakar 

kesehatan Islam hadir. Tema pertemuan ilmiah ini adalah tentang healthy life style and disease, hospital dan health 

insurance. Kegiatan Konferensi FIMA tersebut dirangkaikan dengan Rakernas Majelis Syuro Upaya Kesehatan Islam 

Seluruh Indonesia (MUKISI). Dan juga, kunjungan ke lembaga pendidikan kedokteran Islam serta rumah sakit Islam. 

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Presiden FIMA Dr Tanveer Subairi serta sejumlah delegasi internasional. 

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari hasil the 31st FIMA Council Meeting, di Tanzania yang bertujuan mendorong 

inovasi dan teknologi ilmu kedokteran bagi tenaga medis Muslim di seluruh dunia, serta mewujudkan ilmu kedokteran 

dan kesehatan yang Islami dan menjadi acuan peradaban Islam kembali bidang medis dan kesehatan di seluruh dunia. 

Merespon hasil pertemuan inilah, beberapa program studi kedokteran Islam di Indonesia melakukan pembenahan, mulai 

dari integrasi pendidikan kedokteran Islam pada setiap aspek, penetapan standar baku rumah sakit pendidikan hingga 

rumah sakit syariah, dan pemantapan profil serta peran para dokter muslim tanah air. Berdasarkan paparan pendahuluan, 

peneliti merekonstruksi lebih lanjut pemetaan kedokteran islam dalam kiblat kedokteran dunia dari era pertengahan 

higga era globalisasi ini. Terutama mengenai hubungan teraupetik dan deliberative, juga hal edukatif terhadap pasien-

pasien tentang makna sehat dan pengobatan dibawah Eksistensi Kedokteran Islam..  

 

2. METODE  

Konsep penelitan ini berbasis riset fenomenologi pada program Studi Pendidikan Dokter Universitas Abdurrab. PSPD 

Univrab berdiri dengan Izin Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No:2128 /D/T/2008. Program Studi Pendidikan Dokter 

Univrab adalah Institusi Pendidikan dokter kedua di Riau (Selain Fakultas Kedokteran Universitas Riau) dan memiliki 

Visi Misi Kedokteran Islam 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Ilmu kedokteran Islam didefinisi sebagai ilmu pengobatan yang model dasar, konsep, nilai, dan prosedur- 

prosedurnya sesuai atau tidak berlawanan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Prosedur medis atau alat pengobatan yang 

digunakan tidak spesifik pada tempat atau waktu tertentu. Ilmu kedokteran Islam itu universal, mencakup semua aspek, 

fleksibel, mengizinkan pertumbuhan serta perkembangan berbagai metode investigasi dan pengobatan penyakit. 

(Professor Dr Omar Hasan Kasule MB ChB (MUK), MPH, DrPH. concept of Islamic medicine International Medical  

Journal Vol 4 No 1 June 2015) 

 Bahkan lifestyle dan pedoman hidup sehat yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah kebenaran hakiki yang 

lambat laun diketahui manfaat medisnya melalui berbagai penelitian dan menjadi dasar kedokteran Islam. 

 َّ َق  َّ ََّ نَّ َْ َّ فْ ُم َّ  َّ فْلَُّ َّ  َّ َق َََّسَّ  َّْ ْوَ   ٌ نَََّّ ن ُل لَّ رن  َّ ََّ ُ َّللاْْو َق ْوَُل  َّْ َََّسَّ لَّْرْخ اَُ  ََّاُُِ ف ك لقَّّْ   ٢١﴾ 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al- Ahzab: 21)  

     Pengembangan Integrasi Kedokteran Islam pada era kedokteran modern ini diawali pada konferensi tanggal 11 

Desember 2004, yang diselenggarakan oleh FIMA bekerjasama dengan Organisasi budaya, Ilmu Pengetahuan dan 

Pendidikan Islam (ISESCO), Dewan Organisasi Internasional Ilmu Kedokteran(CIOMS), Ajman University Network 

dan Organisasi Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan PBB (UNESCO).  
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Konferensi itu dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam terkemuka seperti Syekh Yusuf AlQardawi dan Haytham Al-

Khayat. Dalam acara penutupan, para peserta konferensi menyepakati 14 rekomendasi untuk mengembangkan dan 

memungkinkan dalam bidang kedokteran Islam untuk direalisasikan. Menteri-menteri pendidikan, rektor di sekolah-

sekolah kedokteran di negara Arab dan  negara Islam diminta untuk mulai memasukkan dan mengenalkan kode etik 

kurikulum pendidikannya. Usulan lainnya yang muncul adalah mensosialisasikan rekomendasi kode etik hingga hal-hal 

teknis dalam rekomensai konfrensi ini melalui situs-situs milik lembaga kedokteran dan kesehatan Islam diseluruh dunia. 

Rekomendasi ini bukan hanya untuk kalangan kedokteran profesional, tapi juga untuk keluarga dan masyarakat pada 

umumnya. 

 
Gambar 1. Ilustrasi Bukti Sejarah Keemasan Kedokteran Islam 

 

4. SIMPULAN  

Dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang jalin-menjalin 

pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membentuk wawasan 

umum. Oleh karenanya, hubungan proses antara ketiganya yaitu proses siklus berkelanjutan dan interaktif antara satu 

dengan yang lainnya. Selain itu dalam penganalisisan data, penulis mengedepannya proses analisis eklektik, sehingga 

akan ditemukan persesuaian hasil analisis yang komprehenshif. Dalam penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa 

pengkajian literatur kemajuan kedokteran Islam tempo dulu dan pengembangan kedokteran Barat dimasa kini,  adalah 

upaya strategis rekrunstruksi pendorong inovasi dan teknologi ilmu kedokteran bagi tenaga medis Muslim, serta 

mewujudkan ilmu kedokteran dan kesehatan Islami yang menjadi acuan kesuksesan peradaban Islam bidang medis dan 

kesehatan di seluruh dunia. Penelitian kedokteran ini, hendaklah dimanfaatkan oleh dokter-dokter muslim untuk 

menemukan pengobatan penyakit maupun mengambil pelajaran dan hikmah sehingga dokter-dokter muslim sukses. 

Pembenahan beberapa program studi kedokteran Islam di Indonesia, mulai dari integrasi pendidikan kedokteran Islam 

pada setiap aspek, penetapan standar baku rumah sakit pendidikan hingga rumah sakit syariah, dan pemantapan profil 

serta peran hendaknya menjadi pemicu keunggulan para dokter muslim tanah air. Rekonstruksi lebih lanjut pemetaan 

kedokteran islam dalam kiblat kedokteran dunia juga diperdalam, terutama pemetaan hubungan teraupetik, deliberative, 

dan edukatif terhadap para pasien tentang makna sehat dan pengobatan dibawah Eksistensi Kedokteran Islam.  
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ABSTRACT 

Response time the speed in the handling of patients, calculated since the patient came to do handling. Response time is 

good for the patient that is ≤5 minutes. Satisfaction of patients who come to the Emergency Room (ER) of the hospital 

will also be achieved with a fast response time. This study aims to determine the relationship of response time to the 

satisfaction of service in the Emergency Room (ER) Embung Fatimah Hospital Batam in 2018 with cross sectional design 

with purposive sampling. The sample in this study were 67 patients visiting the Emergency Room (IGD) using the 

response time observation sheet and guided interviews related to the satisfaction questionnaire. The results showed 

Response time mostly in the category according to the standard (≤5 min) 41 (61.2%), and in the category of less satisfied, 

from 36 people (53.7%).The results of the statistical test Chi-square values obtained (p-value = 0.000 <0.05). The 

conclusion of the study, showed relationship Response time to service satisfaction in the Emergency Room (ER) Embung 

Fatimah Hospital Batam 2018. Implications of the study addressed to the officer in order to apply the appropriate 

response time minimum service standards IGD. 

 

Keywords: Response time, Satisfaction Services 

 

ABSTRAK 

Response time merupakan kecepatan dalam penanganan pasien, dihitung sejak pasien datang sampai dilakukan 

penaganan.Response time yang baik bagi pasien yaitu ≤5 menit. Kepuasan pasien yang datang ke Instalasi Gawat Darurat 

(IGD) rumah sakit juga akan dapat dicapai dengan response time yang cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan Response time terhadap kepuasan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Embung Fatimah Kota 

Batam tahun 2018 menggunakan rancangan Cross sectional dengan teknik penarikan purposive sampling.Sampel dalam 

penelitian ini kunjungan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebanyak 67 orang dengan menggunakan lembar 

observasi response time dan wawancara terpimpin terkait kuesioner kepuasan. Hasil penelitian didapatkan Response time 

sebagian besar berada pada kategori sesuai standar (≤5 menit) 41 (61,2%), dan kepuasan pelayanan berada pada kategori 

kurang puas, yaitu 36 orang (53,7%). Hasil uji statistik Chi-square diperoleh nilai (p value = 0.000 < 0.05). Kesimpulan 

dari penelitian, ada hubungan Response time terhadap kepuasan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD 

Embung Fatimah Kota Batam tahun 2018.Implikasi riset ditujukan kepada petugas agar menerapkan response time yang 

sesuai standar pelayanan minimal IGD. 

 

Kata kunci :Response time, Kepuasan Pelayanan 

 

1. PENDAHULUAN 

Response time merupakan kecepatan dalam penanganan pasien, dihitung sejak pasien datang sampai 

dilakukan penaganan (Suhartati, 2011). Waktu tanggap yang baik bagi pasien yaitu ≤5 menit (KeMenKes 

RI, 2009).  

Kenyamanan dan kepuasan pasien yang datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit juga akan 

dapat dicapai dengan response time yang cepat pula (Rahmanto, 2014). 

Standar Pelayanan Minimal Instalasi Gawat Darurat (IGD) memiliki beberapa indikator, salah satu nya, 

waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat ≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang, dan 

kepuasan Pelanggan  ≥ 70% (KeMenKes RI No. 129/ tahun, 2008). 

mailto:didiyunaspi@yahoo.co.id
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Kunjungan pasien ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) terus meningkat tiap tahunnya. (Tang et al, 2011). 

Pada tahun 2007, data kunjungan pasien ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) di seluruh Indonesia mencapai 

4.402.205 (13,3%) dari total seluruh kunjungan di Rumah Sakit Umum dengan jumlah kunjungan 12% 

dari kunjungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) berasal dari rujukan dengan jumlah Rumah Sakit Umum 

1.033 Rumah Sakit Umum dari 1.319 Rumah Sakit yang ada (KeMenKes RI, 2009). 

Anggraini (2011) menjelaskan hasil survey mengenai pelayanan perawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

salah satu rumah sakit di Indonesia yang dilakukan pada tanggal 27 September 2010 dengan wawancara 

langsung dengan pasien. Hasil wawancara dari 10 orang pasien yang berobat di Instalasi Gawat Darurat 

(IGD) dua orang pasien menyatakan kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan yaitu dari pengkajian 

perawat dalam menanggapi keluhan pasien terhadap penyakit yang dideritanya, empat orang pasien 

kurang puas dari interaksi/perhatian antara perawat dengan pasien yang kurang 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi perumusan masalah adalah Adakah Hubungan 

Response Time Terhadap Kepuasan Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Embung Fatimah 

Kota Batam. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Hubungan Response Time Terhadap Kepuasan 

Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Embung Fatimah Kota Batam.  

Hasil penelitian pisu, rompas dan malara (2015), tentang hubungan response time  dengan 

kepuasan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUP Prof. Dr. R. D Kandau Manado, didapatkan 

hasil  ada hubungan antara response time perawat dengan kepuasan pasien dengan kategori response 

time cepat dan puas 19 orang (51,4%), 11 orang kurang puas (29,7%), sedangkan yang tidak puas 7 

orang (18,9) sedangkan response time lambat tidak puas 10 (43,5%), kurang puas 9 orang (39,1%), 

dan puas 4 orang (17,4%). 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Observasional Analitik dengan menggunakan 

pendekatan Cross Sectional. Tempat penelitian dilakukan di Instalasi Gawat darurat (IGD) RSUD 

Embung Fatimah Kota Batam mulai tanggal 24-28 september 2018. Populasi dalam penelitian ini 

adalah jumlah kunjungan pasien dalam satu tahun 22.583 orang. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 67 orang. Teknik sampling yang 

peneliti gunakan Nonprobability Sampling yaitu dengan purposive sampling. 

Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi response time yang telah baku menurut 

Kemenkes RI (2009), dan kuesioner kepuasan pelayanan yang telah dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas. 

Penilaian Lembar Observasi response time dan  kepuasan pelayanan menggunakan standar 

baku yang telah ditetapkan Kemenkes RI, yaitu : Untuk response time ≤ 5 menit (sesuai standar), 

>5 menit (tidak sesuai standar) dan untuk kepuasan >70% (puas) dan ≤70% (kurang puas).  

Data dianalisis menggunakan bantuan sistem komputerisasi dan menggunakan uji chi-square 

pada tingkat kemaknaan 95 % (α ≤ 0,05). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisa Univariat 

Penelitian dilakukan di Instalasi Gawat darurat (IGD) RSUD Embung Fatimah Kota Batam 

mulai tanggal 24-28 september 2018. 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Response time   

Pasien Yang Berkunjung Ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Embung Fatimah Kota  

Batam Tahun 2018 
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Response time F 

(n) 

(%) 

Sesuai Standar 41 61.2 

Tidak sesuai standar 26 38.8 

Total 67 100 

Berdasarkan tabel 1. menunjukkan bahwa Response time sebagian besar berada pada kategori sesuai standar 

(≤5 menit) 41 (61,2%). 

 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kepuasan   

Pasien Yang Berkunjung Ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 2. menunjukkan bahwa kepuasan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD 

Embung Fatimah Kota Batam, sebagian besar berada pada kategori kurang puas, yaitu 36 orang (53,7%). 

 

B. Analisa Bivariat 

Tabel 3. Hasil Analisis Hubungan Response time Terhadap Kepuasan Pelayanan di Instalasi Gawat 

Darurat (IGD) RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2018. 

 

 

Response 

time 

Kepuasan Total P Value 

Kurang Puas Puas 

N % n % N % 

Sesuai 

standar 

11 26,8 30 73,2 41 100  

 

0,000 Tidak sesuai 

standar 

25 96,2 1 3,8 26 100 

Total 36 53,7 31 46,3 67 100 

 

Berdasarkan hasil uji statistik tabel 3. menunjukkan bahwa dari 67 pasien, 30 orang (73,2%) 

mengatakan puas terhadap response time yang sesuai standar (≤5 menit). Hasil analisa diketahui bahwa 

nilai Chi-square dengan nilai P-value sebesar 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya 

terdapat hubungan antara response time terhadap kepuasan pelayanan di instalasi Gawat Darurat (IGD) 

RSUD Embung Fatimah Kota Batam. 

 

Kepuasan F 

(n) 

(%) 

Kurang Puas 36 53.7 

Puas 31 46.3 

Total 67 100 
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PEMBAHASAN 

Response Time 

Penelitian di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2018, dari 

67 orang pasien,  didapatkan hasil bahwa, Response time yang sesuai standar (≤5 menit) sebanyak 41 

orang (61,2%). 

Pelayanan pasien gawat darurat memegang peranan yang sangat penting. Sebagai pintu terdepan rumah 

sakit. Instalasi Gawat Darurat (IGD) harus bisa memberikan pertolongan yang cepat dan tepat untuk 

keselamatan pasien. Oleh sebab itu waktu tanggap (response time) dianggap penting (Wilde, 2009). 

Response time merupakan kecepatan dalam penanganan pasien, dihitung sejak pasien datang sampai 

dilakukan penaganan (Suhartati, 2011). Waktu tanggap yang baik bagi pasien yaitu ≤5 menit (KeMenKes 

RI, 2009). 

Dapat ditarik kesimpulan Response time di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Embung Fatimah 

Kota Batam sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal IGD yang berlaku yaitu, (≤ 5 Menit). 

Kepuasan 

Penelitian di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2018, dari 

67 pasien,  didapatkan hasil, kepuasan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Embung 

Fatimah Kota Batam, sebagian besar berada pada kategori kurang puas, 36 orang (53,7%). 

Kepuasan pelanggan (pasien) merupakan salah satu hal yang sangat penting, karena dengan adanya 

pelanggan yang datang dapat menaikkan jumlah kunjungan ke rumah sakit. Pada akhirnya akan dapat 

memberikan keuntungan yang lebih untuk rumah sakit (Zahtamal, 2017). 

Dapat disimpulkan bahwa kepuasan pasien berkaitan erat dengan mutu pelayanan keperawatan yang 

di berikan perawat kepada pasien 

 

Hubungan Response time terhadap kepuasan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD 

Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2018 

 

Hasil penelitian yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Embung Fatimah Kota 

Batam, didapatkan hasil dari 67 pasien 30 orang (73,2%) mengatakan puas terhadap response time yang 

sesuai standar (≤5 menit). 

Hal ini sesuai dengan analisa uji statistik Chi-Square diperoleh nilai P-value sebesar 0,000 < 0,05. 

Hal ini berarti ada hubungan yang signifikan antara Response time terhadap kepuasan pelayanan di 

Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2018. 

Standar Pelayanan Minimal Instalasi Gawat Darurat (IGD) memiliki beberapa indikator, salah 

satunya waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat ≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang, 

dan kepuasan Pelanggan  ≥70%, ketujuh, (KeMenKes RI No. 129/ tahun, 2008). 

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi response time yang sesuai standar (≤5 menit), maka 

semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelayanan yang dicapai oleh suatu Rumah Sakit. 

 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Embung 

Fatimah Kota Batam Tahun 2018 dalam bentuk tabel dan narasi yang kemudian dilakukan 

pembahasan terhadap masing-masing variabel dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Response time sebagian besar berada pada kategori sesuai standar (≤5 menit) 41 (61,2%). 

b. Kepuasan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Embung Fatimah Kota Batam, 

sebagian besar berada pada kategori kurang puas, yaitu 36 orang (53,7%). 

c. Dari 67 pasien, 30 orang (73,2%) mengatakan puas terhadap response time yang sesuai standar 

(≤5 menit). Dari hasil uji statistik Chi-square didapatkan hasil P- value sebesar 0,000 (<0,05), 
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artinya terdapat hubungan yang signifikan antara Response Time Terhadap Kepuasan 

Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2018. 
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ABSTRACT 

The mandate of Republic of Indonesia Law Number 12 of 2012 concerning Article 41 paragraph 1 states that learning 

resources in the higher education environment must be provided, facilitated, or owned by Universities in accordance with 

the Study Program developed. Therefore, one of the teaching resources that can be developed is textbooks. One of 

textbooks that is feasible to be developed in Higher Education is a textbook for Statistics. Because, Statistics is one of the 

important components in research. Therefore this study aims to develop a SPSS-based statistical textbook that is expected 

to be the University has an independent textbook. The model is Research & Development that adapted the development 

model of Dick & Carey (2009). Data was obtained through expert and media validation of 5 people, and distributed to 15 

students using the "Book Feasibility Assessment Scale" instrument. Data analysis in the study of teaching book 

development was conducted in qualitative and quantitative descriptive ways (Haryati, 2012). From the results of the 

validation of the material expert, media expert and small group test with 79,34% valid categories and that means book 

are feasible to use with some repaire based kualitatif data from expert judgment. 

Keywords:Development,Textbook,Statistic, SPSS, Dick & Carey 

 

ABSTRAK 

Amanah UU RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 41 ayat 1 menyebutkan bahwa sumber belajar pada 

lingkungan pendidikan tinggi wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan Program 

Studi yang dikembangkan. Oleh karenanya salah satu sumber ajar yang dapat dikembangkan adalah buku ajar. Salah satu 

buku ajar yang layak dikembangkan di Perguruan Tinggi adalah buku ajar Statistika. Sebab, Statistika merupakan salah 

satu komponen penting dalam riset. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan buku ajar statistika 

berbasis SPSS agar Universitas memiliki buku ajar mandiri. Model yang digunakan adalah Research & Development 

yang mengadaptasi model pengembangan Dick & Carey (2009). Data ini dikumpulkan melalui validasi pakar/ahli materi 

dan media sebanyak 5 orang, serta disebarkan kepada mahasiswa sebanyak 15 orang dengan menggunakan instrumen 

“Skala Penilaian Kelayakan Buku” Analisa data pada penelitian pengembangan buku ajar dilakukan secara deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif (Haryati, 2012). Dari hasil validasi ahli materi, ahli media dan uji kelompok kecil diperoleh hasil 

dengan tingkat pencapaian 79,34% dengan kategori valid dan keputusan buku layak untuk digunakan dengan sedikit 

perbaikan yang berpedoman pada data kualitatif dari validator ahli. 

Kata Kunci: Pengembangan, Buku Ajar,Statiska,SPSS,Dick & Carey 

 

1. PENDAHULUAN 
Sebagaimana amanah UU RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 41 ayat 1 menyebutkan bahwa 

sumber belajar pada lingkungan pendidikan tinggi wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh Perguruan Tinggi 

sesuai dengan Program Studi yang dikembangkan[1].  

Sementara di kabupaten kuantan dimana Universitas berada, untuk mendapatkan buku ajar sangat sulit, 

mengingat cukup jauh dari ibukota provinsi ditambah lagi dengan keterbatasan ekonomi mahasiswa untuk membeli buku 

yang harganya relative mahal. Sehingga mahasiswa cenderung hanya menunggu apa yang dijelaskan dosen tanpa ada 

pegangan buku. Oleh karenanya sangat tepat jika dikembangkan salah satu sumber ajar yaitu berupa buku ajar. 

Salah satu buku ajar yang layak dikembangkan di Perguruan Tinggi adalah buku ajar Statistika.Sebab, Statistika 

merupakan komponen penting bagi peneliti dalam melakukan penelitian terutama penelitian kuantitatif. Statistika adalah 

bagian dari matematika yang secara khusus membicarakan cara-cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis dan 

penafsiran data. Oleh karenanya statistika tidak bisa lepas dari berbagai bidang ilmu, mengingat perannya sangat penting. 

mailto:dwipu3musdansi.uniks@gmail.com
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Statistika tidak hanya memberikan manfaat secara ilmu pengetahuan namun juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-

hari, sebab segala permasalahan kehidupan yang perlu dipecahkan secara akurat dan tepat, tentu harus dilakukan dengan 

pengukuran yang tepat dan akurat pula sehingga dapat dipertanggungjwabkan secara ilmiah, yaitu dengan ilmu Statistika. 

Statitika juga dapat berperan sebagai saran berfikir deduktif didalam menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

 Contoh konkrit manfaat dari statistika misalnya bagi peneliti, peneliti menggunakan statistika sebagai alat 

bantu dalam memahami permasalahan yang diamatinya. Statistika membantu para peneliti untuk menyederhanakan 

kompleksitas suatu gejala sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain yang mambacanya. Sehingga dengan 

adanya buku ajar statistika tentu akan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Tidak hanya itu guru 

disekolahpun membutuhkan statistika mengingat guru harus melaporkan hasil belajar siswa. Tentunya pelaporan itu 

harus dikemas dalam informasi yang singkat, jelas dan akurat. Seorang direktur perusahaanpun menggunakan ilmu 

statistika dalam membantu kinerjanya. Dari penjelasan terlihat bahwa statistika tidak hanya diperlukan oleh mereka yang 

berkecimpung dalam pengembangan IPTEK melainkan juga oleh para praktisi diberbagai disiplin ilmu seperti, 

kedokteran, politik, pertanian, hukum, ekonomi dan lain sebagainya. 

Untuk kemudahan dalam analisis dalam Statistika tentu diperlukan berbagai software pendukungnya. Salah satu 

Software pendukung yang dapat digunakan adalah SPSS (Statistical Product and Service Solution). SPSS merupakan 

program standar yang cocok digunakan strata satu (S1), sebab software ini mudah untuk didapatkan dan lebih mudah 

untuk dipahamioleh mahasiswa. Disamping itu SPSS juga memiliki kehandalan dalam menampilkan chart atau plot hasil 

analisis sekaligus kemudahan penyuntingan bilamana diperlukan (Laboratorium komputer UMM)[2] 

Dengan menganalisis kondisi diatas ditambah dengan Universitas Islam Kuantan Singingi merupakan Universitas 

yang sedang berkembang sehingga masih sangat membutuhkan buku yang memadai dan dikembangkan secara mandiri. 

Oleh karenanya untuk mewujudkan itu semua, maka perlu dikembangkan buku ajar Statistika Berbasis SPSS (Statistical 

Product and Service Solution). sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi yakni dapat dijadikan pedoman bagi 

peneliti lainnya bagaiana langkah pembuatan buku ajar serta buku ajar ini dapat digunakan sebagai buku ajar dosen dan 

mahasiswa. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Muslich (2010:37) mendefinisikan buku ajar sebagai buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau 

bidang studi tertentu, yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi 

pembelajaran dan perkembangan siswa, untuk diasimilasikan[3]. Hal senada dengan pengertian buku teks menurut Permen 

nomor 11 tahun 2005 yang menyatakan bahwa buku ajar adalah buku yang dijadikan pegangan siswa pada jenjang 

tertentu sebagai media pembelajaran (instruksional), berkaitan dengan bidang studi tertentu[4]. 

Furqon mengatakan Statistika adalah bagian dari matematika yang secara khusus membicarakan cara-cara 

pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis dan penafsiran data.[5] 

Stanislaus mengatakan SPSS adalah kependekan dari Statistical Program for Social Science merupakan paket 

program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Dengan SPSS kita dapat memakai hampir dari seluruh tipe 

file data dan menggunakannya untuk untuk membuat laporan berbentuk tabulasi, chart (grafik), plot (diagram) dari 

berbagai distribusi, statistik deskriptif dan analisis statistik yang kompleks. Jadi dapat dikatakan SPSS adalah sebuah 

sistem yang lengkap, menyeluruh, terpadu, dan sangat fleksibel untuk analisis statistik dan manajemen data[6]  

 

3. METODE PENELITIAN 

Model yang digunakan adalah Research & Development (R&D) yang mengadaptasi model pengembangan Dick 

& Carey (2009). Untuk melihat kelayakan buku ajar dilakukan langkah-langkah dari tahapan pengembangannya adalah 

sebagai berikut : (1) melakukan penelitian pendahuluan, yang meliputi : (a) identifikasi kebutuhan atau tujuan 

pembelajaran dan menentukan kompetensi inti mata pelajaran, (b) melakukan analisis pembelajaran dengan menentukan 

ketrampilan yang lebih khusus yang harus dipelajari, (c) mengidentifikasi karakteristik dan perilaku awal peserta didik, 

dan (d) menulis kompetensi inti dan standar kompetensi beserta Indikatornya; (2) menyusun tes acuan patokan dengan 

mengembangkan butir penilaian untuk mengukur kemampuan siswa yang diperkirakan di dalam tujuan pembelajaran; 

(3) pengumpulan bahan yang meliputi: (a) pengumpulan materi pembelajaran, (b) pembuatan dan pengumpulan gambar 

(ilustrasi); (4) validasi produk; (5) revisi produk; dan (6) uji coba produk.[7] 

Data yang diperoleh adalah data tentang kelayakan buku ajar statistika berbasis SPSS yang telah dikembangkan. 

Data ini dikumpulkan melalui validasi pakar/ahli materi dan media sebanyak 5 orang (dosen Universitas Pendidikan 

Indonesia dan Universitas Nahdatul Ulama Cirebon), serta disebarkan kepada mahasiswa sebanyak 15 orang dengan 

menggunakan instrumen “Skala Penilaian Kelayakan Buku” sebanyak 30 butir pernyataan untuk ahli materi dan 
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mahasiswa, 15 butir pernyataan untuk ahli media dan dikemas dalam bentuk skala likert yang telah diberikan skor. Skala 

penilaian kelayakan buku untuk ahli materi,ahli media meliputi aspek sebagai berikut: 

1. Aspek kelayakan Isi dengan indikator: Kesesuaian materi  dengan Dengan Kemampuan Akhir yang diharapkan, 

Keakuratan Materi, Kemutakhiran Materi 

2. Aspek Kelayakan Penyajian dengan indikator : Teknik Penyajian, Kemenarikan Penyajian, Kelengkapan Penyajian 

3. Aspek Kelayakan Bahasa dengan indikator: Kelugasan, Komunikatif, Kejelasan Penggunan Simbol, Ikon, dan Istilah 

Asing 

4. Aspek Kegrafikan (ukuran,desain kulit dan isi) dengan indikator: Kesesuaian Ukuran Buku, Desain Kulit Buku, 

Desain Isi Buku 

 

Haryati (2012)Analisa data pada penelitian pengembangan buku ajar dilakukan secara deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif[8].Analisa deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data dari tanggapan para ahli yang menilai buku ajar 

yang akan dibuat dengan mengelompokkan informasi-informasi dari data kualitatif berupa tanggapan, kritik, dan saran 

perbaikan dari validasi ahli materi, validasi ahli pengembangan bahan ajar (media), dan uji coba kelompok kecil. Analisa 

deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengolah skor dari lembar validasi. Presentasi kevalidan buku ajar yang dibuat 

dihitung dengan rumus: 

𝑃 =
∑ 𝑥

∑ 𝑥𝑖
𝑥100% 

Keterangan:  

P = persentase kevalidan  

Σx = jumlah skor keseluruhan jawaban per butir  

Σxi = jumlah skor maksimal per butir  

 100%= konstanta  

Pemberian makna dan pengambilan keputusan tentang kualitas produk buku ajar ini mengacu pada 

Tabel 1 tentang kriteria tingkat validitas yang dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 1. Kategori Persentase Kelayakan Buku Ajar 

Tingkat Pencapaian 

(%)  

Kategori  Keputusan Uji  

81—100  Valid  Tidak perlu direvisi  

61—80  Cukup Valid  Sedikit revisi  

41—60  Kurang Valid  Perlu revisi  

21—40  Sangat Kurang Valid  Sangat perlu revisi  

0—20  Tidak Valid  Sangat perlu revisi  

Purwanto ( 2004)[9] 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Buku Ajar statistika berbasis SPSS dikembangkan sesuai dengan rancangan Rencana Program Semester (RPS) yang 

merupakan hasil dari model pengembangan Dick & Carey (2009) langkah 1 sampai 2. Dari rancangan RPS tersebut, 

jadilah sebuah buku statistika berbasis SPSS (langkah 3 pada model pengembangan Dick & Carey) yang berjumlah 

99 halaman. dengan ukuran lebar 18,2 cm dan  panjang 25,7 cm. Setiap uji pada Statistika Parametrik dan Non 

Parametrik dilengkapi dengan langkah-langkah pengolahannya menggunakan SPSS.20. Buku yang terdiri 6 BAB 

tersebut divalidasi oleh ahli materi dan media serta mahasiswa untuk melihat kelayakan buku ajar tersebut. Dari hasil 

validasi diperoleh hasil sebagaimana disajikan dalam bentuk diagram batang berikut: 
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Dari diagram terlihat bahwa rata-rata persentase Aspek Isi P=73,78%, Aspek penyajiana P=72,75%, Aspek Bahasa 

65,88%, Aspek Kegrafikan=79,33% dan Uji coba mahasiswa P=85,95%. Sehingga diperoleh rata-rata persentase jika 

ditinjau dari setiap aspek pengujian adalah P=75,94%. Dari Persentrase rata-rata Aspek tersebut terlihat jelas bahwa 

memenuhi kriteria kelayakan untuk dapat digunakan sebagai bahan ajar dikelas bagi mahasiswa. Selanjutnya rata-rata 

persentase jika ditinjau dari persentase hasil judgment ahli untuk seluruh aspek dapat dilihat pada diagram batang 

berikut: 

 

 
 

 

Dari tiga ahli materi diperoleh rata-rata P=71,11%, dari dua orang ahli media dipeoleh P=79,33% dan dari 15 

Mahasiswa dipeoleh P=87,95%. Sehingga jika hasil dari tiga komposisi tersebut dicari rata-ratanya makan akan 

didapatkan rata-rata P= 79,34% yang memiliki arti bahwa memenuhi kriteria kelayakan dan dapat digunakan dalam 

kegiatan belajar secara mandiri hanya dengan sedikit revisi. 

 

Pembahasan 

Perolehan rata-rata persentase dari judgment ahli materi, ahli media serta uji keterbacaan mahasiswa sebesar 

P= 79,34% yang memiliki arti bahwa memenuhi kriteria kelayakan dan dapat digunakan dalam kegiatan belajar secara 

mandiri. Hal ini sejalan dengan Chandra (2016) dalam penelitiannya yang menyimpulkan hal yang sama bahwasannya 

perolehan rata-rata persentase P= 83,5% termasuk dalam kategori sangat baik dan dapat digunakan[10]. Bersamaan 

dengan itu pula Purwanto (2004) dalam bukunya mengatakan bahwasannya hasil judgment buku ajar dikatakan sangat 

baik dan diperlukan hanya dengan sedikit revisi yaitu berada pada tingkat pencapaian 61-80%[9]. 

Begitu pula jika ditinjau dari aspeknya yang diperoleh hasil rata-rata persentase Aspek Isi P=73,78% yang 

mengindikasikan bahwa secara kuantitatif buku ini memiliki kualitas isi yang baik sehingga akan memberikan 

kontribusi yang baik pula terhadap peserta didik. Parmin (2012) dan Hariani (2009) mengungkapkan bahwasannya 

bahan pembelajaran menarik, kontekstual dan dapat disajikan melalui penyelesaian permasalahan yang terdapat 

dilingkungan akan membrikan pengalaman belajar yang baik[11,12].  

Aspek penyajian P=72,75% dan Aspek Bahasa 65,88% menunjukkan bahwa secara penyajian dan bahasa 

menggunakan penyajian yang tertata atau apik serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga mampu 
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Gambar 1. Persentase Kelayakan Setiap Aspek Pengukuran 

Gambar 2. Persentase Kelayakan ditinjau dari Judgment Expert 
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untuk memudahkan mahasiswa dalam belajar. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan Rachmawati (2015) 

bahwasannya karakteristik buku bacaan yang mudah dipahami dapat menghibur dan menyenangkan para pembaca[13].  

Selain itu Aspek Kegrafikan juga menunjukkan hasil yang baik dengan P=79,33% yang membuktikan 

bahwasannya secara penampilan buku ini termasuk kedalam kategori buku yang menarik. Sejalan dengan 

disampaikan Awaliyah (2008) yang menyimpulkan bahwa sampul buku telah memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan konsumen terhadap pembelian buku[14]. 

Penelitian ini juga didukung oleh Uji coba keterbacaan dengan perolehan P=87,95%, yang mengindikasikan 

bahwa termasuk kedalam kategori sangat baik. Pengembangan buku ajar statistika berbasis SPSS tentu akan 

memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam proses penganalisaan. Serta dengan tidak adanya terlalu banyak 

menghitung namun praktek tentu membuat mahasiswa akan jauh lebih paham. Wagiran (2006) melaporkan bahwa 

pembelajaran konstruktivistik berbantuan modul dapat mereduksi terjadinya miskonsepsi, dan meningkatkan prestasi 

belajar fisika[15]. Pembelajaran menggunakan buku ajar dapat menyesuaikan dengan karakter siswa antara lain 

mengenai kecepatan belajar, cara belajar dan bahan pelajaran, dengan modul interaktif juga dapat memberikan 

kesempatan untuk pelajaran remedial yakni memperbaiki kelemahan, kesalahan dan kekurangan siswa yang segera 

dapat ditemukan sendiri oleh siswa berdasarkan evaluasi secara kontinyu. Pembelajaran dengan buku ajar memberi 

kesempatan yang lebih besar dan waktu yang lebih banyak kepada guru untuk memberikan bantuan dan perhatian 

individual pada setiap siswa yang memerlukan, serta dapat merangsang guru untuk berfikir, bersikap dan bertindak 

secara professional dan sekaligus dapat mengembangkan profesi. 
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ABSTRACT 

Honey is a natural ingredient derived from flower nectar produced by bees. Honey is known to inhibit some microbes, 

one of which is Escherichia coli (E. coli). E. coli is a Gram negative bacterium that is present in the body as a normal 

flora, which in certain conditions is pathogenic. This study aims to examine the effectiveness of honey from Baserah to 

the growth of E. coli bacteria. The research method uses paper disc diffusion with the results obtained by the formation 

of inhibitory zones around the disc. Furthermore, the data were analysed descriptively and presented in the form of tables 

and images. The results showed that honey had antimicrobial activity with the highest inhibition zone at a concentration 

of 100% which was 4.33mm and the lowest at a concentration of 25% which was 1.00mm.  

 

Keywords:  antimicrobial, disc diffusion, Escherichia coli, honey, halozone 

 

ABSTRAK  

Madu merupakan bahan alami yang berasal dari nektar bunga yang dihasilkan oleh lebah. Madu diketahui mampu 

menghambat beberapa mikroba, salah satunya yaitu Escherichia coli (E. coli). E. coli merupakan bakteri Gram negatif 

yang terdapat di dalam tubuh sebagai flora normal, yang pada kondisi tertentu bersifat patogen. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji efektivitas madu asal Baserah terhadap pertumbuhan bakteri E. coli. Metode penelitian menggunakan 

difusi kertas cakram dengan hasil yang diperoleh terbentuknya zona hambat di sekitar cakram. Selanjutnya, data 

dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa madu 

memiliki aktivitas antimikroba dengan zona hambat tertinggi pada konsentrasi 100% yaitu 4.33mm dan terrendah pada 

konsentrasi 25% yaitu 1.00mm.  

 

Kata Kunci: antimikroba, difusi cakram, Escherichia coli, madu, zona hambat 
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1. PENDAHULUAN 

Madu merupakan bahan alami yang berasal dari nektar bunga yang dihasilkan oleh lebah [1]. Madu telah dikenal 

memiliki banyak manfaat terutama di dunia kesehatan, diantaranya sebagai pengobatan penyakit kulit termasuk luka 

pasca bedah, infeksi saluran pencernaan seperti diare, batuk, serta menurunkan mukositis [2]–[4]. Hal ini dikarenakan 

madu mengandung senyawa seperti flavonoid dan hidrogen peroksida yang bersifat antimikroba, serta juga bersifat 

antiinflamasi dan antioksidan [5]. 

Beberapa mikroba yang diketahui dapat dihambat pertumbuhannya dengan madu antara lain, Candida albicans, 

Escherichia coli, Enterobacter, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus aureus, Streptococcus, dan sebagainya [6]–

[8]. Escherichia coli (E. coli) adalah bakteri Gram negatif, termasuk ke dalam flora normal pada saluran cerna manusia. 

Mikroba ini juga dapat menjadi patogen sehingga menyebabkan timbulnya suatu infeksi usus terutama diare, karena 

mampu merusak sel mukosa, serta memproduksi toksin [9]. Selain itu, E. coli juga dapat menyebabkan meningitis. 

Peneliti sebelumnya telah mendapatkan bahwa beberapa madu asli lebah asal Indonesia pada konsentrasi 100% mampu 

menghambat pertumbuhan E. coli dalam kategori kuat yaitu 19.67mm [10]. Peneliti lain juga menunjukkan bahwa 

konsentrasi 10%-100% madu hutan Musi Rawas mampu menghambat E. coli dengan zona hambat yang dihasilkan yaitu 

sekitar 16.3mm hingga 31.6mm [11]. 

Berdasarkan Kemenkes (2014) diketahui terdapat lima Provinsi di Indonesia yang tertinggi terhadap insiden dan 

period prevalen diare adalah Papua 6.3% dan 14.7%, Sulawesi Selatan 5.2% dan 10.2%, Aceh 5.0% dan 9.3%, Sulawesi 

Barat 4.7% dan 10.1%, dan Sulawesi Tengah 4.4% dan 8.8% [12]. Di Provinsi Riau sendiri, pada tahun 2015 diketahui 

terdapat 2 Kabupaten/Kota yang memiliki persentase diare diobati dan ditangani rendah, yaitu Kota Pekanbaru (36.06%) 

dan Kabupaten Kuantan Singingi (41.91%) [13]. Madu asal Baserah sendiri masih sedikit yang melakukan penelitiannya 

terhadap pertumbuhan bakteri secara in-vitro. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik ingin meneliti madu tersebut dengan 

tujuan menguji efektivitas madu asal Baserah Kuantan Singingi terhadap pertumbuhan bakteri E. coli, yang nantinya 

dapat memberi informasi kepada masyarakat bahwa madu dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Definisi dan Komposisi Madu 

Madu merupakan suatu cairan kental yang dihasilkan oleh lebah madu yang memiliki beberapa manfaat salah satunya 

digunakan sebagai obat [5]. Menurut Sakri (2012) madu merupakan cairan yang menyerupai sirup yang dihasilkan oleh 

lebah madu, memiliki rasa yang manis tetapi berbeda dengan gula dan pemanis lainnya. Rasa manis tersebut berasal dari 

nektar yang terdapat pada bunga yang dihisap oleh lebah [1].  

Komposisi utama yang terkandung pada madu adalah gula dan air. Kadar gula yang terkandung di dalam madu 

mencapai 95-99%, yang terdiri dari fruktosa (38,2%), glukosa (31,3%), dan jenis gula lain seperti maltosa, sukrosa, 

isomaltosa, dan beberapa oligosakarida dalam jumlah sedikit. Kandungan mineral pada madu meliputi potassium, 

kalsium, tembaga, besi, mangan, dan fosfor terkandung dalam madu, namun dengan jumlah yang sedikit. Enzim yang 

terdapat pada madu antara lain invertase (saccharase), diastase (amylase), dan glucose oxidase. Madu mengandung 

vitamin A, B (thiamin), B2 kompleks seperti riboflavin, B3, B5, B6, C, D, E, K, beta karoten, asam fenolik, asam 

nikotinat, dan flavonoid [1]. 

 

2.2 Manfaat Madu 

Madu memiliki manfaat antara lain sebagai obat, makanan, dan perawatan kecantikan. Madu dimanfaatkan sebagai 

obat karena aktivitas antimikroba yang  ada pada madu, sehingga dapat mengobati dan mencegah beberapa penyakit. 

Madu juga dimanfaatkan sebagai makan karena kandungan gula dan energi pada madu. Antioksidan yang terkandung 

pada madu menyebabkan madu digunakan untuk perawatan kecantikkan, selain alami juga tidak menyebabkan efek 

samping yang serius [1]. 

 

2.3 Mekanisme dan Efektivitas Antimikroba pada Madu 

Ada beberapa mekanisme antimikroba madu antara lain yaitu hidrogen peroksida, senyawa inhibine seperti flavonoid, 

tekanan osmosis, dan keasaman [14], [15]. Menurut Molan (1992), hidrogen peroksida bekerja dengan cara 

mendenaturasi protein dan menghambat sintesis atau fungsi dari asam nukleat pada bakteri [16]. Flavonoid merupakan 

kelompok senyawa terbesar yang ditemukan dari tumbuhan. Kelompok flavonoid yang terdapat pada madu adalah 

kuersetin, kaemferol, dan myrisetin. Flavonoid bekerja dengan cara merusak permeabilitas dinding sel, mikrosom, dan 

lisosom oleh interaksi antara flavonoid dengan DNA, serta menghambat motilitas bakteri [17].  

Tekanan osmosis terjadi karena adanya pergerakkan air akibat interaksi yang kuat dari molekul-molekul gula madu 

dengan molekul air, sehingga menghasilkan sangat sedikit molekul air yang tersedia untuk mikroba. Asam pada madu 
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yang berperan sebagai antimikroba adalah asam glukonik. Asam ini merupakan hasil perubahan enzimatis glukosa oleh 

enzim glucose oxidase, yang disekresikan lebah dari kelenjar hipofaring, menjadi sebuah keseimbangan antara asam 

glukonik dan glukonolaktone. Asam pada madu yang berperan sebagai antimikroba adalah asam glukonat, dimana asam 

ini bekerja dengan cara mendenaturasi protein pada mikroba [18], [19].  

Peneliti sebelumnya mendapatkan bahwa madu mampu menghambat pertumbuhan bakteri E. coli pada konsetrasi 

75% dan 100% dengan zona hambat yang terbentuk rata-rata 9.5mm dan 13.3mm untuk madu Hutan Riau, serta 7.5mm 

dan 9.8mm untuk madu Hutan Belantara [20]. Selain itu, madu bunga Hutan Musi Rawas juga diketahui memiliki 

aktivitas antimikroba dalam menghambat pertumbuhan E. coli pada konsentrasi 10% sampai 100% dengan zona hambat 

16.3mm sampai 31.6mm [11].  

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah eksperimental laboratorium dengan metode post only design untuk melihat 

efektivitas madu terhadap pertumbuhan bakteri E. coli. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Riau pada bulan April 

2018. 

 

3.3 Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel bebas (independent) adalah berbagai konsentrasi madu asal Baserah Kuantan Singingi, sedangkan variabel 

terikat (dependent) adalah zona hambat yang terbentuk pada medium MHA. 

 

3.4  Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain: autoklaf, inkubator, oven, cawan petri, Erlenmeyer, gelas 

ukur, beker glass, tabung reaksi, pinset, bunsen, ose bulat, kapas lidi steril, handscoon, masker, spatula, batang pengaduk, 

rak tabung reaksi, botol semprot, dan mikropipet.  

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain: madu asal Baserah Kuantan Singingi, isolat bakteri E. 

coli yang terdapat di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Riau Pekanbaru, alkohol 70%, 

medium Muller-Hinton Agar (MHA), spiritus, larutan standar McFarland 0.5% (BaCl2 1% dan H2SO4 1%), kertas 

cakram, NaCl 0.9%, dan meropenem. 

 

3.5 Pembuatan Suspensi Bakteri E. coli 

Stok kultur bakteri E. coli yang tersedia di laboratorium, diambil sebanyak satu ose lalu diinokulasikan pada garam 

fisiologis steril (NaCl 0.9%), dan dihomogenkan hingga setara dengan tingkat kekeruhan larutan standar McFarland 

0.5%. 

 

3.6 Uji Efektivitas Bakteri E. coli dengan Metode Difusi Cakram 

Suspensi bakteri E. coli yang sudah sesuai dengan standar McFarland 0.5%, diambil menggunakan kapas lidi steril, 

kemudian masing-masing diswab pada permukaan medium MHA, lalu dibiarkan selama 5-10 menit (hingga kira-kira 

kering). Setelah itu, sebanyak 5 kertas cakram streril diletakkan ke dalam cawan yang sudah ada bakteri, lalu ditetesi 

dengan berbagai konsentrasi madu yaitu 25%, 50%, 75%, dan 100%, kontrol negatif (NaCl 0.9%) sebanyak 0.5µl 

menggunakan mikropipet, serta kontrol positif meropenem, selanjutnya diinkubasi selama 24 jam pada suhu ruang. 

Setelah waktu inkubasi, diamati dan dihitung diameter zona hambat yang terbentuk dengan menggunakan jangka sorong, 

dan dianalisis dengan formula diameter zona bening dikurang dengan diameter kertas cakram. Percobaan ini dilakukan 

sebanyak tiga kali pengulangan. 

 

3.7 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, serta disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa madu asal Baserah memiliki aktivitas dalam menghambat pertumbuhan E. coli 

secara in vitro setelah inkubasi 24 jam (Gambar 1). Hasil zona hambat tertinggi terlihat pada konsentrasi 100% yaitu 

dengan rata-rata 4.33mm, sedangkan terendah pada konsentrasi 25% dengan rata-rata 1.00mm (Tabel 1). Berdasarkan 
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hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan madu, maka semakin tinggi daya hambat 

terhadap pertumbuhan bakteri E. coli. Tabel 1 juga menunjukkan bahwa aktivitas madu lebih kecil dibandingkan kontrol 

positif (meropenem), sehingga dapat dikatakan madu kurang efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. 

Tetapi jika dibandingkan dengan kontrol negatif (NaCl 0.9%), madu menunjukkan adanya aktivitas dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri E. coli.  

 
Gambar 1.  Zona hambat madu terhadap pertumbuhan E. coli pada medium MHA 

 

Tabel 1. Hasil diameter zona hambat madu terhadap pertumbuhan E. coli 

Perlakuan  
Pengulangan 

Rata-rata (mm) 
I II III 

25% 1.00 1.00 1.00 1.00 

50% 1.00 3.00 2.00 2.00 

75% 4.00 4.00 4.00 4.00 

100% 4.00 5.00 4.00 4.33 

Kontrol (+) 25.00 25.00 25.00 25.00 

Kontrol (-) 0 0 0 0 

  

Adanya aktivitas madu dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dikarenakan madu memiliki senyawa yang 

bersifat antimikroba, seperti kadar gula madu (81-85% yang terdiri dari glukosa dan fruktosa) dan tingkat keasaman 

madu [21]. Madu yang memiliki kadar gula tinggi, dapat dirubah menjadi asam glikonat dan hidrogen peroksida karena 

adanya enzim glukosa oksidase yang terdapat pada madu. Hidrogen peroksida (H2O2) yang dihasilkan tersebut dapat 

mendenaturasi protein dan menghambat sintesis atau fungsi dari asam nukleat yang ada pada bakteri. Asam pada madu 

dapat membatasi jumlah air yang tersedia untuk pertumbuhan bakteri sehingga pertumbuhannya terhambat akibat 

terjadinya tekanan osmotik  [16], [21]. Penelitian lainnya juga mengatakan bahwa efek antimikroba madu berhubungan 

dengan aktivitas kandungan, tekanan osmotik, serta kadar gula yang dimiliki madu [19].  

Selain itu, senyawa kimia seperti flavonoid juga berperan dalam proses antimikroba. Dimana flavonoid bekerja 

dengan cara menghambat sintesis makromolekul yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada membran sel bakteri, 

serta menghambat sintesis asam nukleat, fungsi membran sitoplasma, dan menghambat metabolisme energi pada bakteri 

[16], [17]. Madu diketahui memiliki efek antiradikal bebas yang berbeda-beda tergantung dari sumber nektarnya [22].  

 

5. SIMPULAN 

Madu asal Baserah memiliki aktivitas antimikroba terhadap pertumbuhan E. coli dengan zona hambat tertinggi pada 

konsentrasi 100% dengan rata-rata yaitu 4.33mm dan zona hambat terrendah pada konsentrasi 25% dengan rata-rata yaitu 

1.00mm. Jika dibandingkan kontrol positif, madu tidak efektif menghambat pertumbuhan E. coli. 
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ABSTRACT  

Phobia is a condition in which a person experiences excessive fear of a particular object, giving rise to 

irrational fears that can threaten personal safety. 61% of blood-injury phobia sufferers also have families 

with similar phobias, while injection phobia is around 29%. The 61% picture is a fairly high number, when 

compared to other specific phobias, namely, claustrophobia 5%, animal phobia 8%, dental phobia 23%. 

Based on data obtained from the Siak District Health Office in conducting immunizations at SDN 003 

Benteng Hilir, out of 25 immunization class one elementary school students, 18 of them suffered from needle 

phobia (Trypanophobia). Therefore, to overcome this problem, it is necessary to build an application as a 

medium for the therapy of needle phobia. The application that will be built in this study applies augmented 

reality technology as a mobile-based therapeutic medium. The approach used is systematic desentisiation to 

the stage of flooding, where the medical team will guide patients in conducting therapy which begins with 

providing information about phobias through the application then directs the mobile to the marker bracelet 

that has been installed in the patient's hand so that the patient can interact with the syringe object directly 

Keywords:  Augmented Reality, Phobias, flooding, mobile, therapy 

 

ABSTRAK 

Fobia adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami rasa takut yang berlebihan terhadap suatu objek tertentu 

sehingga menimbulkan ketakutan tidak rasional yang dapat mengancam keselamatan diri. 61 % penderita fobia blood-

injury juga memiliki keluarga yang mengalami fobia serupa, sementara untuk fobia suntikan (injection) sekitar 29%. 

Gambaran 61% merupakan angka yang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan spesifik fobia lainnya yakni, 

claustrophobia 5%, animal phobia 8%, dental phobia 23%. Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Siak dalam melakukan imunisasi di SDN 003 Benteng Hilir, dari 25 orang siswa kelas 1 (satu) SD yang 

dilakukan imunisasi, 18 orang diantaranya menderita fobia terhadap jarum suntik (Trypanophobia). Oleh karena itu, 

untuk mengatasi hal tersebut maka perlu di bangun sebuah aplikasi sebagai media terapi fobia jarum suntik. Aplikasi 

yang akan dibangun dalam penelitian ini menerapkan teknologi augmented reality sebagai media terapi berbasis mobile. 

Pendekatan yang digunakan yaitu desentisiasi sistematis menuju ke tahap flooding, dimana tim medis akan membimbing 

pasien dalam melakukan terapi yang diawali dengan memberikan informasi seputar fobia melalui aplikasi kemudian 

mengarahkan mobile ke gelang marker yang sudah terpasang di tangan pasien agar pasien dapat berinteraksi dengan 

objek jarum suntik secara langsung. 

Kata Kunci: Augmented Reality, Fobia, flooding, mobile, terapi 

 

1. PENDAHULUAN   

Fobia merupakan suatu keadaan dimana seseorang merasa ketakutan yang berlebihan akan suatu hal tertentu, baik 

itu berupa objek nyata, maupun perasaan-perasaan yang di timbulkan dengan sendirinya. Pada dasarnya fobia 

berasal dari rasa takut yang tidak rasional atas sesuatu yang spesifik atau gangguan kecemasan yang di picu oleh 

stimulus yang tidak benar-benar menakutkan serta mengancam keselamatan diri. Trypanophobia atau yang dapat 

di sebut dengan fobia terhadap jarum suntik adalah salah satu dari jenis fobia specific phobic, yaitu salah satu 

kategori fobia dalam DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder IV). Fobia spesifik ini 

terbagi lagi menjadi beberapa spesifikasi salah satu nya yakni Blood Injury Injection Phobia (BII), dimana fobia 

jarum suntik merupakan bagian dari BII [1]. 

61% penderita fobia blood-injury juga memiliki keluarga yang mengalami fobia serupa, sementara untuk fobia 

suntikan (injection) sekitar 29%. Gambaran 61% merupakan angka yang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan 
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spesifik fobia lainnya yakni, claustrophobia 5%, animal phobia 8%, dental phobia 23%. Sedangkan berdasarkan 

data yang di langsir dari Everydayhealth  pada tahun 2014 lalu, masalah ketakutan terhadap jarum suntik 

mempengaruhi 10% dari populasi dunia [1]. Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Siak dalam melakukan imunisasi di SDN 003 Benteng Hilir Kecamatan Mempura yang berada di Jalan Padat Karya 

Desa Benteng Hilir mengatakan dari 25 orang siswa kelas satu SD yang dilakukan imunisasi terdapat 18 orang 

diantaranya menderita Tryphanophobia atau fobia terhadap jarum suntik. 

Sejauh ini, terapi yang dapat dinyatakan efektif untuk menanggani masalah ini adalah dengan menggunakan terapi 

Audio Hipnoterapi atau CD Hipnoterapi. Sedangkan penanganan lainnya yaitu menggunakan Desentisiasi. Audio 

Hipnoterapi adalah terapi berupa sugesti dan kebanyakan berada pada alam bawah sadar pasien, sedangkan 

Desentisiasi merupakan terapi secara bertahap, dimana pasien di hadapkan pada objek yang mirip dengan jarum 

suntik asli, sampai mirip ataupun dengan jarak yang jauh atau jarak yang dekat. Tahapan terakhir dari terapi ini  

yaitu terapi flooding dimana pasien akan di hadapkan langsung dengan jarum suntik secara langsung.  

Teknologi Augmented Reality (AR) menggabungkan objek dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D) ke dalam 

lingkungan nyata serta memproyeksikannya kedalam satuan waktu yang nyata. Penerapan teknologi AR 

diharapkan dapat mengatasi masalah Trypanophobia pada anak sehingga siswa/siswi tidak mengalami ketakutan 

yang berlebihan terhadap jarum suntik. 

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, di lakukan sebuah penelitian dengan Penerapan Augmented Reality 

Sebagai Terapi Bagi Penderita Fobia Jarum Suntik (Trypanophobia) pada Anak dengan tujuan sebagai sarana 

latihan bagi penderita trypanophobia). Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu teknik terapi terhadap 

penderita Trypanophobia dengan menggunakan teknologi Augmented Reality sehingga di harapkan mampu 

membantu bidang medis dalam melakukan injeksi menggunakan jarum suntik kepada pasien. 

 
2. FOBIA PADA JARUM SUNTIK 

Perilaku dari penderita fobia terhadap jarum suntik, ditunjukkan dengan adanya ketakutan dan usaha menghindari 

jarum suntik pada saat pengambilan darah. Bahkan kemungkinan penderita dapat jatuh sakit akibat tidak kuat  

melihat jarum suntik [1]. 

perbandingan beberapa fobia berdasarkan beberapa variabel dasar yang bersifat umum, yang dapat dikutip dalam 

tabel 1  sebagai berikut [1]:  

Tabel 1 phobias on some common variables (Means) 

Variable Blood Injection Animal Dental Claustrophobia 

Age at onset 8,6 8,1 6,9 11,7 20,2 

Faintinghistory (%) 70 56 0 0 0 

Family history (%) 61 29 8 23 5 

HR-rest (BPM) 74,1 75,4 89,6 78,2 73,4 

HR-rest (BPM) 73,2 81,8 100,7 92,5 80,5 

FSS III 154,2 150,5 160 148,1 170,8 

Self-rating 6,9 6,7 5,7 4,9 6,6 

 

Bentuk emosi yang dirasakan dari fobia jarum suntik yang dikutip dari penelitiannya sebagai berikut [1]: 

a. Saya takut disuntik 

b. Saya menghindar untuk tidak disuntik 

c. Saya khawatir apabila harus disuntik 

d. Saya merasa muak ketika disuntik 

e. Saya takut melihat orang lain disuntik 

f. Saya merasa gelisah apabila melihat orang lain disuntik 

Faktor signifikan yang berhubungan dengan ketakutan pada jarum suntik adalah Ukuran jarum, Bau di dalam 

ruangan, Pengalaman buruk sebelumnya dengan suntikan, Riwayat pingsan setelah disuntik, Mendengar perawat 

berbicara tentang suntikan, Takut sakit, Melihat perawat mempersiapkan alat suntik untuk, Melihat orang lain 

disuntik. faktor prinsip yang berhubungan dengan masa lalu yang menyebabkan tidak kuat bahkan sampai pingsan 

diantaranya Pengalaman buruk sebelumya dengan suntikan, Melihat orang lain disuntik, Kenyamanan di dalam 

klinik, Takut terhadap jarum, Riwayat masuk rumah sakit, Rasa takut yang tak beralasan terhadap suntikan, Melihat 

perawat mempersiapkan penyuntikan, Empati yang ditunjukkan oleh tim medis, Ukuran jarum.  
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Terdapat tiga bentuk kerentanan yang memberikan kontribusi pada penyebab berbagai gangguan kecemasan fobia, 

Kerentanan biologis menyeluruh (generalized biological vulnerability). Kecenderungan untuk gelisah atau tegang 

itu tampaknya diturunkan atau diwariskan. Tetapi, kerentanan biologis menyeluruh untuk mengalami kecemasan 

bukanlah kecemasan itu sendiri. Artinya, berdasarkan pengalaman awal, mungkin tumbuh dewasa dengan disertai 

keyakinan bahwa dunia ini berbahaya dan diluar kontrol, dan tidak mampu mengatasi bila ada hal buruk yang 

menimpa. Kerentanan psikologis spesifik (specific psychology vulnerability). Dimana manusia belajar dari 

pengalaman awal, misalnya dari apa yang diajarkan oleh orang tua, bahwa situasi atau objek tertentu berbahaya 

(meskipun sebenarnya tidak). Contohnya apabila ayah takut anjing, maka anak juga akan takut pada anjing karena 

beranggapan bahwa anjing adalah sesuatu yang berbahaya[2]. 

 

3. AUGMENTED REALITY 

Augmented Reality (AR) adalah sebuah teknologi yang menggabungkan benda maya baik dua atau tiga dimensi ke 

dalam sebuah lingkungan nyata dan memproyeksikannya ke dalam satuan waktu yang nyata [3]. Benda-benda 

maya yang diproyeksikan tersebut menampilkan informasi yang tidak dapat diterima oleh pengguna dengan 

inderanya sendiri. Hal ini membuat augmented reality sesuai sebagai alat untuk membantu persepsi dan interaksi 

penggunanya dengan dunia nyata. Informasi yang ditampilkan oleh benda maya membantu pengguna 

melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam dunia nyata [4].  

 

4. PEMBAHASAN 

Use case diagram dapat membantu pengembang dalam menentukan fungsi dan fitur perangkat lunak dari 

pandangan pengguna. Suatu use case diagram menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem 

melalui langkah-langkah yang disediakan untuk memenuhi tujuan tertentu [5]. 

Use case diagram merupakan gambaran graphical dari aktor, dimana pada use case diagram akan menerangkan 

manajemen sistem secara keseluruhan. 

 
Gambar 1. Usecase Diagram 

Definisi aktor adalah definisi yang menerangkan tentang pengguna (user) di dalma sebuah aplikasi. Definisi aktor 

dapat Use case adalah definisi yang menerangkan tentang fungi-fungsi dari sistem aplikasi. Definisi use case dapat 

dilihat pada tabel 1 berikut: 

Tabel 2. Definisi Use Case Diagram 

No Use case Deskripsi 

1 Membuka menu 

informasi 

Use Case ini berfungsi untuk membuka halaman informasi yang berisi materi-materi 

serta informasi-informasi seputar fobia. Pada menu ini terdapat 3 menu pilihan yaitu 

informasi untuk jenis-jenis fobia, tingkatan fobia dan penanggan fobia. Adapun materi 

pada menu informasi dapat dilihat pada tabel 4 

2 Memulai Terapi AR Use case ini berfungsi untuk membuka halaman AR dan mengaktifkan kamera. Kamera 

akan mendeteksi marker dan menampilkan ilustrasi objek 3D untuk proses terapi. 

3 Membuka halaman 

bantuan 

Use case ini berguna untuk memberikan dan menampilkan informasi tentang tata cara 

penggunaan aplikasi  

4 Membuka halaman 

profil 

Use case ini berfungsi untuk menampilkan informasi tentang pengembang aplikasi 
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Desain user interface yang akan di buat menggunakan storyboard yang akan di paparkan pada tabel 3 sebagai 

berikut: 

Tabel 3 Desain User Interface 

No Desain Deskripsi 

1 

 

Halaman Main Menu 

 

Pada halaman utama (Main Menu) terdapat judul dan 5 menu utama, 

yaitu menu informasi, menu terapi yang menpakan halaman AR, meu 

keluar, menu bantuan 

2 Halaman Menu Informasi 

 

Pada halaman menu informasi terdapat 3 menu utama, yaitu menu 

jenis untuk menampilkan informasi seputar jenis fobia, menu 

tingkatan untuk menampilkan informasi seputar tingkatan fobia, dan 

menu penanganan untuk menampilkan informasi seputar penangganan 

fobia. 

3 Halaman Menu Terapi 

 

Halaman AR akan mengaktifkan kamera AR. Jika kamera di arahkan 

di atas marker maka sistem akan menampilkan obyek yang sudah 

disesuaikan (ilustrasi animasi 3D). 

4 Halaman Bantuan 

 

Halaman bantuan akan menampilkan penjelasan tentang fungsi tombol 

pada main menu dan penjelasan lain terkait cara penggunaan aplikasi 

Trypanophobia. 

 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan maka rancangan ini dapat memudahkan tahap implementasi 

sebuah perangkat media terapi bagi penderita pobia jarum suntik. Rancangan ini menggunakan usecase diagram 

sehingga mudah untuk dipahami. Saran agar aplikasi ini dapat digunakan, maka implementasi harus sesuai dengan 

hasil perancangan aplikasi tersebut. 
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ABSTRACT 

Ametropia or refractive error of the eye is the case almost every time we encounter in our environment and increasing 

steadily each year. One of the factors why refractive error often are not fully corrected due to the difference in the value 

of spherical and cylindrical between the examination of autorefracto and trial lens set. This study aims to determine the 

results of eye examinations using autorefracto and trial lenses made through questionnaires and interviews. Based on 

the results of the research that has been done with a sample of 5 people conducted using a questionnaire. The results 

showed that 4 respondents (80%) agreed that eye examinations with both devices (autorefracto and trial lens set) would 

get the best results according to patient comfort and 1 respondent (20%) did not know about eye examination with both 

devices (Autorefracto and trial lens set) will get the best results according to patient comfort. 

 

Keywords:  Ametropia, Subjective, Objective, Autorefacto, Trial Lens Set 

 

ABSTRAK 

Ametropia atau kelainan refraksi mata merupakan kasus yang hampir setiap saat kita jumpai di lingkungan sekitar kita 

dan meningkat terus setiap tahunnya. Salah satu faktor mengapa kelainan refraksi sering dikoreksi secara tidak penuh 

akibat perbedaan nilai sferis dan silinder  antara hasil pemeriksaan menggunakan autorefrakto dan dengan  trial lens set. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil pemeriksaan mata menggunakan autorefrakto dan dengan 

trial lens set melalui kuesioner dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan sampel 

sebanyak 5 orang yang dilakukan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 orang responden 

(80%) setuju bahwa pemeriksaan mata dengan kedua alat (autorefrakto dan trial lens set) tersebut akan mendapatkan 

hasil terbaik sesuai dengan kenyamanan pasien dan 1 orang responden (20%)  kurang mengetahui tentang pemeriksaan 

mata dengan kedua alat (autorefrakto  dan trial lens set) akan mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan kenyamanan 

pasien. 

 

Kata Kunci: Ametropia, Subjektif, Objektif, Autorefrakto, Trial Lens Set 
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6. PENDAHULUAN  
Ametropia atau kelainan refraksi mata merupakan kasus yang hampir setiap saat kita jumpai di lingkungan sekitar 

kita dan meningkat terus tiap tahunnya. Kelainan refraksi dikenal dalam bentuk miopia, hipermetropia dan 

astigmatigma. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelainan refraksi antara lain genetik, umur, jenis 

kelamin, ras dan lingkungan. Pengaruh genetik terhadap pasangan- pasangan kembar yang tinggal di lingkungan 

yang berbeda memiliki pengaruh besar pada miopia dan hipermetropia.1 WHO menyatakan 80% tunanetra dapat 

dicegah. Namun WHO juga mencatat ternyata dari 6697 juta orang populasi dunia sekitar 4,3% atau 285 juta orang 

mengalami tunanetra. Dari 4,3% yang mengalami tunanetra sekitar 14% atau 39 juta orang mengalami kebutaan 

dan sekitar 86% atau 246 juta orang mengalami kelemahan penglihatan sedang-berat. Kelemahan penglihatan 

sedang-berat 42% diakibatkan oleh kesalahan koreksi pada penderita kelainan refraksi. Studi telah melaporkan 

prevalensi kelainan refraksi setiap negara di dunia berkisar antara 1% sampai 11%.2 

Kesalahan koreksi mempengaruhi segala usia dan kelompok etnis. Kesalahan koreksi merupakan penyebab utama 

gangguan penglihatan yang mengakibatkan hilangnya kesempatan dalam pendidikan dan pekerjaan, juga 

mengakibatkan produktivitas dan kualitas hidup yang rendah . Pengujian ketajaman visual sangat penting dalam 

mengoreksi kelainan refraksi. Setiap mata harus diperiksa secara terpisah untuk memastikan bahwa kartu tes 

(Snellen Chart) telah dibaca sejauh mungkin dan orang yang diperiksa tidak hanya berhenti ketika membaca di 

huruf kecil.  Seringkali penderita akan berpikir bahwa ini adalah kacamata dan akan berusaha lebih keras, inilah 

yang dikenal dengan pemeriksaan Trial Lens Set (subjektif).3 Dulu Pasien mengenal alat pemeriksaan di Optik 

hanya Trial Lens Set saja akan tetapi untuk sekarang ini semakin maju zaman dengan alat –alat elektronik yang 

canggih didalam dunia optik juga ditemukan alat periksa mata yaitu Autorefrakto atau disebut juga dengan 

komputer (pemeriksaan mata secara objektif). Metode objektif seperti retinoscopy dan Autorefraksi juga dapat 

menentukan kelainan refraksi mata. Autorefrakto memiliki tingkat hasil pemeriksaan yang sangat tinggi dalam 

pemeriksaannya, setelah banyak kacamata yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan mata menggunakan 

autorefrakto (komputer) itu mengeluh kacamatanya tidak nyaman dipakai seperti berat dan pusing. Sehingga para 

praktisi peroptikan atau RO mengulangi proses pemeriksaan mata yang sudah dilakukan dengan autorefrakto 

tersebut dengan menggunakan triallens (secara manual) dimana pada metoda ini sangat berperan adalah pasien. 

Maka dari itu diperlukan adanya komunikasi yang baik antara RO dengan pasien yaitu dengan anamnesa, sehingga 

hasil koreksi didapatkan dari kenyamanan pasien. Tanpa adanya komunikasi yang baik hasil yang didapatkan tentu 

tidak akan memuaskan. Disinilah ditemui beberapa ketidaksamaan dan perbandingan pada hasil pemeriksaan 

menggunakan kedua alat periksa mata tersebut.4 

 

7. KAJIAN PUSTAKA   
Kelainan refraksi adalah suatu kondisi ketika sinar datang sejajar pada sumbu mata dalam keadaan tidak 

berakomodasi yang seharusnya direfraksikan oleh mata tepat pada retina sehingga tajam penglihatan maksimum 

tidak direfraksikan oleh mata tepat pada retina baik itu di depan, di belakang maupun tidak dibiaskan pada satu 

titik. Kelainan ini merupakan bentuk kelainan visual yang paling sering dan dapat terjadi akibat kelainan pada lensa 

ataupun bentuk bola mata.Kelainan refraksi adalah keadaan dimana bayangan tegas tidak dibentuk pada 

retina.Kelainan refraksi adalah keadaan dimana bayangan tegas tidak dibentuk pada retina tetapi di bagian depan 

atau belakang bintik kuning dan tidak terletak pada satu titik yang tajam. 

Pemeriksaan refraksi objektif adalah teknik /metode pemeriksaan refraksi dimana pasien pasif dan hasil 

pengukuran diperoleh dari hasil observasi alat yang dipergunakan.5 

 Pemeriksaan objektif adalah pemeriksaan refraksi dimana hasil refraksi dapat ditentukan tanpa mengandalkan 

masukan atau respon dari pasien. Kelebihan pemeriksaan ini adalah pemeriksaan dapat dilakukan tanpa informasi 

subjektif dari pasien mengenai kualitas visus yang diperoleh selama prosedur berlangsung. Kerja sama dari pasien 

yang diperlukan hanya pada saat, misalnya meletakkan kepala, atau memfiksasi pandangan pada target tertentu. 

Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan streak retinoskopi, autorefraktometer, atau fotorefraksi.4 

Pemeriksaan refraksi subjektif adalah teknik/metode pemeriksaan refraksi yang bergantung pada respon penderita 

dalam menentukan hasil koreksi refraksi. Pemeriksaan refraksi subjektif dengan teknik trial and eror dilakukan 

dengan cara mencoba menempatkan lensa sferis negative atau positif sehingga didapatkan visus 6/6. Lensa sferis 

negative yang dipilih adalah lensa sferis negative terkecil dan untuk lensa sferis positif, dipilih lensa sferis positif 

terbesar. Namun kelemahan dari metode ini adalah bahwa hasil refraksi bergantung sepenuhnya pada respon pasien, 

sehingga diperlukan komunikasi yang baik antara dokter dan pasien, termasuk dalam menggunakan istilah tertentu, 

misalnya lebih jelas atau lebih kabur.4 
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8. METODE PENELITIAN 

Penelitian tentang gambaran perbandingan hasil pemeriksaan mata menggunakan Autorefrakto (objektif) dengan 

Trial Lens Set (subjektif) bagi kelainan refraksi di Optik MinangPadang. Responden adalah Refraksionis Optisien 

dan karyawan yang ada di Optik Minang Padang, usia responden berkisar 19–50 tahun. Data di kumpulkan melalui 

kuesioner, yaitu pertanyaan yang diberikan langsung oleh peneliti kepada responden, dan di isi langsung oleh 

responden. 

 

9. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perbandingan Hasil Pemeriksaan Mata Menggunakan Autorefrakto Dengan Trial Lens Set Bagi Kelainan 

Refraksi Di Optik Minang Padang 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Optik Minang Padang  dari 5 pasien saat pemeriksaan menggunakan 

menggunakan kedua alat ( Autorefrakto dan Trial Lens Set) tersebut : 

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Mata Menggunakan Alat Autorefrakto Dengan Trial Lens Set . 

NO NAMA USIA HASIL AUTOREFRAKTO HASIL TRIAL LENS SET 

1 Hartanto 59 R S+1.50 C-0.25 X96 

L S+2.00 C- 0.25 X83 

 

R S+0.75 

L S+0.75 

ADD: 2.75 

2 Suci 49 R S+1.25 C-0.25 X15 

L S+1.50 C- 0.25 X110 

 

R S+0.50 

L S+0.50  

ADD: +1.75 

3 Eko 57 R S+1.50 C-0.75 X76 

L S+1.50 C- 0.75 X83 

R S+0.75 C-0.25 X76 

L S+0.75 C- 0.25 X102 

ADD: 2.50 

4 Ajeng 63 R S+1.25 C-0.25 X58 

L S+1.25 C- 0.25 X115 

R S-0.25 

L S-0.25 

ADD: 3.00 

5 Isra 21 R S-2.50 C-2.25 X84 

L S-3.75 C- 1.50 X87 

R S-0.75 C-0.50 X84 

L S-1.00 C-0.25 X87 

    

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil yang diberikan oleh alat autorefrakto  memiliki tingkat hasil 

yang tinggi sehingga harus di periksa kembali menggunkan alat trial lens set. Penelitian yang telah dilakukan di 

Optik Mandiri Padang pemeriksaan mata menggunakan autorefrakto dan trial lens set memiliki keunggulan dan 

kelemahan masing-masing. Dilihat dari hasil yang peneliti lakukan,bahwa alat autorefrakto sebagai tahap awal 

untuk dibagian pemeriksaan mata, pada alat autorefrakto pemeriksa bisa langsung mengetahui apakah pasien bisa 

memakai kacamata atau tidak. Karena autorefrakto mempunyai sistem yang canggih sehingga jika pasien 

mengalami kelainan organis akan segera terdeteksi di layar autorefrakto dan tidak keluar hasil pemeriksaan 

matanya. Akan tetapi jika pasien mengalami kelainan refraksi maka akan terdeteksi pula dengan alat yang satu ini 

sehingga pemeriksa bisa melanjutkan tahap pemeriksaan selanjutnya yaitu menggunakan trial lens set. 

Hasil pemeriksaan mata menggunakan autorefrakto tidak dapat langsung di aplikasikan ke resep kacamata karena 

memiliki tingkat hasil yang tinggi dari ukuran sebenarnya sehingga  harus memeriksakan kembali menggunakan 

trial lens set. Barulah dari hasil pemeriksaan menggunakan trial lens set ini bisa langsung diaplikasikan sebagai 

resep kacamata karena hasil tersebut didapatkan dari kenyamanan pasien. 

Hasil pemeriksaan mata menggunakan autorefrakto lebih efesien waktu dibandingkan dengan trial lens set 

sehingga mempermudah pekerjaan dan juga efektif digunakan saat pemeriksaan berhadapan dengan pasien non 

komunikatif. Namun beda halnya dengan menggunakan alat trial lens set, pemeriksaan dengan alat ini tidak efesien 

waktu dan tidak digunakan saat pemeriksa berhadapan dengan pasien non komunikatif. Jadi, pemeriksaan dengan 
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menggunakan alat autorefrakto  dan trial lens set ini saling berkaitan. Pemeriksaan dengan autorefrakto dilakukan 

terlebih dahulu dan diuji dengan trial lens set, sehingga didapatkan hasil pemeriksaan mata yang terbaik dan sesuai 

dengan kenyamanan pasien. Berikut ini informasi data yang penulis peroleh dari kuesioner yang telah diberikan 

kepada responden di optik tersebut. 

 

Tabel 2. Distribusi pemeriksaan mata dengan kedua alat ( autorefrakto  dan trial lens set) tersebut akan 

mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan kenyamanan pasien. 

Pemeriksaan mata dengan kedua alat tersebut akan 

mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan kenyamanan 

pasien. 

Frequency % 

YA 4  80% 

TIDAK 1  20% 

TOTAL 5  100.0% 

 

Berdasarkan tabel 2. Dapat diketahui bahwa 4 orang responden (80%) setuju bahwa pemeriksaan mata dengan 

kedua alat (autorefrakto dan trial lens set) tersebut akan mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan kenyamanan 

pasien. dan 1 orang responden (20%)  kurang mengetahui tentang pemeriksaan mata dengan kedua alat 

(autorefrakto  dan trial lens set) akan mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan kenyamanan pasien. 

 

10. SIMPULAN  
Dari perbandingan kedua alat tersebut maka bisa dilihat bahwa pemeriksaan mata yang baik dan lengkap dilakukan 

melalui dua tahap yaitu pemeriksaan mata dengan autorefrakto dan pemeriksaan mata dengan trial lens set. 

Pemeriksaan mata dengan autorefrakto lebih mengutamakan kecepatan serta ketepatan dari pemeriksa itu sendiri 

sehingga hasil dari pemeriksaannya bisa dijadikan panduan atau gambaran untuk pemeriksaan selanjutnya. 

Sedangkan pemeriksa mata secara manual atau trial lens set mengutamakan informasi yang didapat dari pasien, 

seperti gejala dan riwayat mata apa saja yang pernah dialami sehingga hasil koreksi didapatkan dari kenyamanan 

pasien. 
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ABSTRACT 

In line with the increase in road length, the asphalt demand in Indonesia is increasing as well. Asbuton can be used as a 

binder on pavement to replace oil asphalt. The levels of asphalt contained in asbuton is variated between 10% -40%. To 

increase the utilization of asbuton in Indonesia, the research on modification of asbuton in the mixture was carried out. 

This study aims to determine the effect of 60/70 pen asphalt mixture and modification pure asbuton T5 / 20 as a 

modification material with optimum T 5/20 asbuton filler content on mixed performance. This research was carried out 

by adding optimum asbuton filler level of 2.01% on the variation of pure T5 / 20 asbuton by 0%, 10%, 12%, 14%, 16%, 

18%, 20% and 30% with a compaction temperature of 155 0C in mixture. Based on the results of the Marshall test, the 

performance of the modified material mixture that meets the general specification requirements on Bina Marga 2010 

revision 3 which is the optimum level of extraction of asphalt T5 / 20 by 10% with filler asbuton T5 / 20 of 2.01%. This 

is evidenced by the Stability value of 2616 kg, the melting value of 2.85 mm, MQ value of 918 kg / mm, VIM value of 

4.94%, VMA value of 15% and VFA value of 66.11% that meets the specification requirements. 

Keywords: Asbuton Extraction T5/20, Asbuton Filler T5/20, and Mixed Performance 

ABSTRAK 

Seiring dengan peningkatan panjang jalan maka kebutuhan aspal di Indonesia semakin meningkat. Asbuton dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pengikat pada perkerasan jalan menggantikan aspal minyak. Kadar aspal yang terkandung 

dalam asbuton bervariasi, antara 10%-40%.  Untuk meningkatkan pemanfaatan asbuton di Indonesia maka dilakukan 

penelitian modifikasi asbuton dalam campuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh campuran aspal pen 

60/70 dan modifikasi asbuton murni T5/20 sebagai bahan modifikasi dengan kadar optimum filler asbuton T5/20 terhadap 

kinerja campuran. Penelitian ini dilakukan dengan penambahan kadar optimum filler asbuton sebesar 2,01% pada variasi 

asbuton murni T5/20 sebesar 0%, 10%, 12%, 14%, 16%, 18%, 20% dan 30% dengan suhu pemadatan 155 0C pada 

campuran. Berdasarkan hasil pengujian marshall diperoleh kinerja campuran bahan modifikasi yang memenuhi syarat 

spesifikasi umum bina marga 2010 revisi 3 yaitu kadar optimum asbuton murni T5/20 sebesar 10% dengan filler asbuton 

T5/20 sebesar 2,01%. Hal ini dibuktikan dengan nilai Stabilitas 2616 kg, nilai kelelehan 2.85 mm, nilai MQ 918 kg/mm, 

Nilai VIM 4.94%, Nilai VMA 15% dan Nilai VFA 66.11% yang memenuhi syarat spesifikasi.  

Kata kunci:  Ekstraksi Asbuton T5/20, Filler Asbuton T5/20, dan Kinerja Campuran 

 

1. PENDAHULUAN 

Asbuton merupakan singkatan dari Aspal Batu Buton yang terdapat di Pulau Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Jumlah 

asbuton yang terdapat di Pulau Buton diperkirakan berjumlah 677.247.000 ton [1]. Cadangan deposit asbuton yang besar 

tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan, khususnya jalan baik dalam bentuk asbuton butir 

maupun asbuton cair [2].  Melihat jumlah asbuton yang melimpah Kementerian PU mengeluarkan peraturan Menteri No. 

35/PRT/ M/2006 tanggal 27 Desember 2006, yang berisi tentang peningkatan penggunaan asbuton untuk perkerasan 

jalan di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah yang tersedia, maka Asbuton dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

bahan penambah/pengganti aspal minyak dan penambah/pengganti filler semen/fraksi agregat dengan sesuai komposisi 

campuran. Penggunaan filler asbuton ini dapat menghemat penggunaan filler semen untuk menaikkan ketahanan aspal 

terhadap suhu permukaan jalan tinggi dan untuk jaringan jalan di daerah tropis. Pemanfaatan asbuton untuk pembangunan 

jalan di Indonesia sudah di mulai sejak tahun 1970-an. Hal ini dapat dilihat pada pembangunan ruas jalan Cimahi - 

Padalarang sepanjang 3 km dan penelitian penggunaan asbuton untuk ruas jalan Jakarta – Cirebon sepanjang 240 km. 
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Kemudian pada tahun 1980-an Bina Marga memanfaatkan asbuton dengan membuat berbagai tipe konstruksi, namun 

hasilnya masih kurang memuaskan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan asbuton.   

Asbuton terdiri dari dua unsur yaitu aspal (bitumen) dan mineral (filler). Pemanfaatan unsur ini dalam pekerjaan 

pengaspalan akan mempengaruhi kinerja perkerasan aspal yang direncanakan. Jenis asbuton yang telah diproduksi secara 

fabrikasi dan manual terdiri dari asbuton butir, asbuton pra-campur (semi ekstraksi), dan asbuton ekstraksi penuh [3]. 

Pada penelitian sebelumnya, penambahan kadar asbuton murni yang optimum digunakan sebagai bahan tambah pada 

aspal Pen 60/70 ditinjau dari beberapa parameter dan kriterianya masing-masing yaitu sekitar 10% [4]. Dan untuk 

penambahan kadar optimum filler asbuton yang disarankan yaitu sebesar 2,01% dengan suhu pemadatan 1550C pada 

campuran ACWC [5]. Dari penelitian tersebut, penulis mencoba menggabungkan beberapa variasi campuran asbuton 

murni dari hasil ekstraksi asbuton Butir T5/20 dengan menambahkan kadar optimum filler dari asbuton Butir T5/20. 

Diharapkan luaran dari penelitian ini menghasilkan sebuah bahan modifikasi campuran ekstraksi asbuton butir T5/20 dan 

filler dari asbuton Butir T5/20 dalam campuran aspal Pen 60/70 yang dapat meningkatkan utilisasi asbuton dalam kinerja 

campuran. Dan selanjutnya dapat meningkatkan pemanfaatan asbuton di Indonesia dan sebesar-besarnya menggunakan 

asbuton sebagai bahan tambah. 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Asbuton adalah aspal alam yang terdapat di pulau Buton, Sulawesi Tenggara yang selanjutnya dikenal dengan istilah 

Asbuton. Asbuton pada umumnya berbentuk padat yang terbentuk secara alami akibat proses geologi. Proses 

terbentuknya asbuton berasal dari minyak bumi yang terdorong muncul ke permukaan menyusup di antara batuan yang 

porous. Terdapat dua jenis unsur utama dalam Asbuton, yaitu aspal (bitumen) dan mineral. Pemanfaatan unsur ini dalam 

pekerjaan pengaspalan akan mempengaruhi kinerja perkerasan aspal yang direncanakan. Jenis Asbuton yang telah 

diproduksi secara fabrikasi dan manual dalam tahun-tahun belakangan ini adalah Asbuton butir . Asbuton butir adalah 

hasil pengolahan dari Asbuton berbentuk padat yang dipecah dengan alat pemecah batu (crusher) atau alat pemecah 

lainnya yang sesuai sehingga memiliki ukuran butir tertentu.  Asbuton murni merupakan ekstraksi Asbuton dapat 

dilakukan secara total hingga mendapatkan bitumen Asbuton murni atau untuk memanfaatkan keunggulan mineral 

asbuton sebagai filler.  

Proses ekstraksi asbuton merupakan proses pemisahan aspal (bitumen) dari mineral asbuton. Pemanfaatan asbuton 

diupayakan melalui teknologi ekstraksi sehingga aspal dari asbuton pada campuran beraspal akan bekerja efektif dan 

pemanfaatan bahan asbuton menjadi efisien [6].  Asbuton murni diperoleh dengan cara ektraksi penuh telah dicoba 

digunakan beberapa pelarut seperti Trichlor Ethyline (TCE), premium, benzene, kerosin, naphta, toluene, spiritus, bensin, 

dan minyak tanah atau pelarut lainnya seperti yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan misalnya Alberta, PT. 

Timah, PT. Buton Asphalt Indonesia, dan PT. Wijaya Karya. Hal yang menjadi kendala, hasil ekstraksi tidak begitu 

menggembirakan terutama dari segi karakteristik bitumen (asbuton murni) yang dihasilkan serta biaya operasional yang 

terlalu tinggi, sehingga harga jual asbuton murni tidak kompetitif dengan harga aspal minyak [7]. Ekstraksi dilakukan 

hingga mencapai kadar bitumen tertentu. Produk ekstraksi Asbuton dalam campuran beraspal dapat diigunakan sebagai 

bahan tambah (aditif) aspal atau sebagai bahan pengikat sebagaimana halnya aspal standar siap pakai atau setara aspal 

keras. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dimulai dengan melakukan studi literatur terhadap beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang 

campuran modifikasi asbuton. Aspal minyak yang digunakan aspal pen 60/70 dan asbuton yang digunakan asbuton butir 

T5/20. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahap pertama, melakukan pengujian ekstraksi asbuton butir 

T5/20 dengan bahan pelarut trichloroethylen (TCE)  untuk memisahkan aspal asbuton murni dari butiran asbuton T5/20 

yang disebut filler asbuton dengan alat centrifuge extractor. Tahap kedua, melakukan penyaringan asbuton murni dari 

bahan pelarut trichloroethylen (TCE) dengan alat Rotary Evaporator. Tahap ketiga, membuat kombinasi campuran 

dengan variasi ekstraksi asbuton 0%, 10%, 12%, 14%, 16%, 18%, 20% dan 30%. Tahap keempat, melakukan propertis 

agregat yaitu analisa saringan dan berat jenis agregat untuk memperoleh persentase agregat yang akan digunakan di 

dalam campuran bricked aspal. Tahap kelima, melakukan pengujian marshall untuk menentukan kadar optimum asbuton 

murni dalam campuran dengan variasi 0%, 10%, 12%, 14%, 16%, 18%, 20% dan 30% dan filler asbuton sebesar 2,01%. 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada pengujian marshall, sampel dibuat dalam 8 variasi campuran asbuton dengan 2 sampel setiap variasi sehingga 

diperoleh 16 benda uji untuk campuran. Adapun data perhitungan pengujian marshall untuk AC-WC dapat dilihat pada 

bagian lampiran hasil pengujiannya pada Tabel 1. berikut:  

Tabel 1.  Data Hasil Pengujian Marshall 
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Variasi 

Ekstraksi 

Asbuton 

(%) 

Stabilitas Kelelehan MQ VIM VMA VFA 

(Kg) (mm) (kg/mm) (%) (%) (%) 

≥1000 2-4 ≥250 3-5 ≥15 ≥65 

0 1893 3.20 592 5.00 15 65 

10 2616 2.85 918 4.94 15 66 

12 2509 2.95 851 6.08 16 61 

14 2279 3.10 736 8.39 18 53 

16 2080 3.25 640 10.00 19 48 

18 1914 3.35 572 7.86 17 54 

20 1775 3.60 493 6.42 16 60 

30 1517 3.90 389 3.15 13 76 

 

Hasil pengujian marshall diperoleh bahwa pada variasi 0% tanpa asbuton murni dan 10% asbuton murni memiliki nilai 

Stabilitas, Kelelehan/Flow, MQ, VIM, VMA dan VFA memenuhi syarat spesifikasi bina marga 2010 revisi 3. 

Berdasarkan hasil pengujian marshall yang telah didapat pada Tabel 1, dapat dijelaskan dalam bentuk grafik. Adapun 

grafik hasil pengujian marshall dapat dilihat pada Gambar 1 sampai Gambar 6 sebagai berikut : 

            

  

                     

 

 

 

                   Gambar 1. 

Stabilitas 

Mars                                                    

Gambar 2. Kelelehan/Flow  

Gambar 1 menunjukkan nilai stabilitas dari hasil pengujian sampel pada grafik terlihat untuk benda uji dengan variasi 

asbuton murni 0%, 10%, 12%, 14%, 16%, 18%, 20% dan 30% memenuhi syarat yang diizinkan yaitu ≥1000 kg. Untuk 

benda uji dengan variasi 10% asbuton memiliki nilai stabilitas terbesar yaitu 2616 kg dan untuk variasi 30% memiliki 

nilai stabilitas terkecil yaitu 1517 kg. Sehingga dapat dikatakan bahwa, setiap penambahan asbuton murni pada campuran 

aspal pen 60/70 secara subtitusi mengakibatkan nilai kekuatan stabilitas marshall jadi menurun. 

 

  

 

 

 

 

              Gambar 3. 

Marshall 

Quotient                                          

Gambar 4. 

Voids In Mixture/VIM 

Gambar 2 menunjukan nilai kelelehan dari hasil pengujian marshall. Pada grafik terlihat untuk benda uji dengan variasi 

asbuton murni 0%, 10%, 12%, 14%, 16%, 18%, 20% dan 30% memenuhi syarat yang di izinkan spesifikasi bina marga 

2010 revisi 3. Bahwa variasi asbuton murni 30% memiliki nilai kelelehan yang lebih besar yaitu 3,9 mm. Sedangkan 

pada variasi campuran 10% asbuton murni memiliki nilai kelelehan yang lebih kecil diantara 8 variasi campuran lainnya 

yaitu 2,85 mm.  
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Gambar 5. 

Void in Mineral 

Aggregate/VMA                         Gambar 6. Void Filled with 

Asphalt/VFA 

Pada Gambar 3, terlihat bahwa nilai MQ untuk benda uji dengan variasi asbuton murni 0%, 10%, 12%, 14%, 16%, 18%, 

20% dan 30% memenuhi syarat spesifikasi umum bina marga 2010 revisi 3 yang diizinkan yaiitu ≥250 kg/mm. Untuk 

benda uji variasi 10% asbuton murni memiliki nilai MQ yang terbesar yaitu 918 kg/mm dan untuk benda uji dengan 

variasi 30% asbuton murni memiliki nilai MQ yang terkecil yaitu 389 kg/mm. 

Gambar 4 menunjukkan nilai Voids In Mixture/VIM pada variasi 0%, 10% dan 30% asbuton murni memenuhi syarat 

spesifikasi yang diizinkan bina marga  yaitu 3% - 5%. Sedangkan pada variasi 12%, 14%, 16%, 18% dan 20%. Pada 

campuran  0% asbuton murni memiliki nilai VIM mencapai 5% dan pada campuran 10% asbuton murni memiliki nilai 

VIM 4.94%,  dan  Nilai VIM yang terendah dari 8 variasi campuran ialah pada variasi 30% campuran asbuton murni 

yaitu 3,15%. Pada Gambar 5, menunjukkan bahwa nilai Void in Mineral Aggregate/VMA pada variasi asbuton murni 

campuran 0%, 10%, 12%, 14%, 16%, 18% dan 20% memenuhi syarat yang di izinkan spesifikasi umum bina marga 2010 

revisi 3 yaitu ≥15%. Sedangkan pada variasi 30% memiliki nilai VMA yang tidak memenuhi syarat spesifikasi binamarga 

2010 revisi 3. Nilai VMA yang paling tinggi pada variasi 16% yaitu 19% sedangkan nilai VMA yang paling rendah pada 

variasi asbuton murni 30% yaitu 13%. Sedangkan pada Gambar 6 menjelaskan nilai Void Filled with Asphalt/VFA pada 

variasi 0%, 10%, dan 30% asbuton murni memenuhi syarat yang diizinkan bina marga yaitu ≥65%. Nilai VFA yang 

paling besar berada pada variasi 30% asbuton murni yaitu 76% sedangkan nilai VFA yang tergolong rendah yaitu pada 

variasi 16% asbuton yaitu 48%.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Hasil Optimum dari Variasi Campuran Sampel 

 
Sumber : Hasil Perhitungan 

Nilai stabilitas marshall, flow, dan marshall quotient (MQ) dari semua benda uji yang telah dibuat memenuhi syarat 

spesifikasi Binamarga 2010 revisi 3. Untuk nilai VIM dan VFA pada variasi 12%, 14%, 16%, 18%, 20% tidak memenuhi 

syarat sepsifikasi, sedangkan untuk nilai VMA pada campuran 30% asbuton murni tidak memenuhi standar yang di 

izinkan spesfikasi bina marga 2010 revisi 3 devisi aspal. 

5. KESIMPULAN 

Dari rangkaian pengujian dan analisis data yang telah dilakukan, maka ditarik beberpa kesimpulan, yaitu : 

1. Campuran aspal pen 60/70 dan filler asbuton T 5/20 memiliki kinerja baik sesuai spesifikasi umum bina marga 

2010 revisi 3. Hal ini dibuktikan melalui hasil pengujian marshall campuran 0% asbuton dan Kadar Optimum Filler 

asbuton sebesar 2.01% yang dipadatkan pada suhu 155ْC. Didapatkan nilai Stabilitas 1893 kg, nilai kelelehan 3.2 

mm, nilai MQ 592 kg/mm, Nilai VIM 5%, Nilai VMA 15% dan Nilai VFA 65.31%. 

2. Pengujian ekstraksi asbuton dengan variasi campuran asbuton murni 10%, 12%, 14%,  16%, 18%, 20%, dan 30% 

didapatkan hasil terbaik pada kadar ekstraksi 10 %. Hal ini dibuktikan melalui hasil pengujian marshall bahwa 

0% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 30%

1 Stabilitas Marshall ≥1000 kg

2 Flow 2 mm - 4 mm

3 Marshall Quotient ≥250 kg/mm

4 VIM 3% - 5%

5 VMA ≥15%

6 VFA ≥65%

Kadar Asbuton
Spek. ParameterNo
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campuran 10% asbuton murni dan Kadar Optimum Filler Asbuton sebesar 2.01% yang dipadatkan pada suhu 155ْC 

didapatkan nilai Stabilitas 2616 kg, nilai kelelehan 2.85 mm, nilai MQ 918 kg/mm, Nilai VIM 4.94%, Nilai VMA 

15% dan Nilai VFA 66.11%.   Hasil ini memenuhi syarat spesifikasi umum bina marga 2010 revisi 3. 

3. Rekomendasi kadar optimum bahan modifikasi ekstraksi asbuton T5/20 dengan filler asbuton T5/20 terhadap 

kinerja campuran yang memenuhi syarat-syarat untuk digunakan di Indonesia adalah  10% Kadar Optimum asbuton 

sebagai bahan modifikasi dan 2.01% Kadar Optimum filler asbuton. 
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ABSTRACT 

Objective : To determine the effectiveness of laser and MLDV to decrease the level of severity acne vulgaris in women. 

Method : This study is an experimental study to determine the effects of interventions to research object. The sample 

consisted of 12 women (adolescents aged 18-25 years), and are selected based on purposive sampling technique. Samples 

were divided into two treatment groups, the first treatment group consisted of  6 people with a given intervention of laser, 

while the treatment group II consisted of 6 people with a given intervention of MLDV. Results : hypothesis testing in 

treatment I mean before it was 38,17±5,154, after the average was 2,00±2,757 with related t-test p value = 0,000 which 

means laser can decrease the level of severity acne vulgaris in women. On average before treatment II was 36,33±4,761, 

after the average was 12,67±2,944 with related t-test p value = 0,000 which means MLDV can decrease the level of 

severity acne vulgaris in women. III hypothesis testing I mean treatment was 16,50±5,128, mean treatment II was 

23,83±2,639 with independent t-test showed the value of 0,011 which means there are differences decrease the level of 

severity acne vulgaris in women. Conclusion : Intervention Laser and MLDV are affective to decrease the level of severity 

acne vulgaris in women. However, MLDV better to decrease the level of severity acne vulgaris in women. 

Keywords : Acne, Laser, MLDV. 

 

Abstrak 
Tujuan : Untuk mengetahui efektifitas laser dan MLDV terhadap penurunan tingkat derajat keparahan acne vulgaris pada 

wanita. Metode : Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental untuk mengetahui efek suatu intervensi yang 

dilakukan terhadap obyek penelitian. Sampel terdiri dari 12 orang wanita (remaja usia 18-25 tahun), dan dipilih 

berdasarkan teknik purposive sampling sesuai kriteria. Sampel dikelompokkan menjadi dua kelompok perlakuan, yaitu 

kelompok perlakuan I terdiri dari 6 orang dengan diberikan intervensi laser sedangkan pada kelompok perlakuan II terdiri 

dari 6 orang dengan diberikan intervensi MLDV. Hasil : uji hipotesis pada perlakuan I rerata sebelum adalah 38,17±5,154, 

rerata sesudah adalah 2,00±2,757 dengan paired sampel t-test, didapatkan nilai p=0,000 yang berarti laser dapat 

menurunkan tingkat keparahan acne vulgaris pada wanita. Pada perlakuan II rerata sebelum adalah 36,33±4,761, rerata 

sesudah adalah 12,67±2,944 dengan paired sampel t-test didapatkan nilai p=0,000 yang berarti yang berarti MLDV dapat 

menurunkan tingkat keparahan acne vulgaris pada wanita. Uji hipotesis III rerata perlakuan I adalah 16,50±5,128, rerata 

perlakuan II adalah 23,83±2,639 dengan t-test independent menunjukkan nilai 0,011 yang berarti ada perbedaan 

penurunan tingkat keparahan acne vulgaris pada wanita. Kesimpulan : Intervensi Laser dan MLDV efektif dalam 

menurunkan tingkat derajat keparahan acne pada wanita. Namun intervensi MLDV lebih baik dalam menurunkan tingkat 

derajat keparahan acne vulgaris pada wanita. 

Kata Kunci : Acne, Laser, MLDV. 

 

1. PENDAHULUAN 

Kecantikan merupakan sebuah kebutuhan primer bagi kaum wanita. Tampil cantik bagi wanita merupakan sebuah 

tuntutan untuk menunjang sikap percaya diri dalam setiap aktivitas. Kaum wanita menganggap kecantikan saat ini 

menjadi suatu barang mewah untuk diperoleh. Pada dasarnya kecantikan dibagi menjadi dua bagian yaitu, pertama 

kecantikan bersumber dari dalam dan kedua kecantikan bersumber langsung pada bentuk fisik. Kecantikan dari segi 

bentuk fisik kini menjadi populer di masyarakat sehingga menciptakan banyak solusi atau alternatif untuk 

mendapatkannya. 

Memiliki kulit normal dan mulus adalah idaman setiap wanita. Kulit normal ditandai dengan permukaan yang lembut, 

sintal dan pori pori sedang. Kulit normal memiliki elastisitas yang bagus, lembut, dan padat saat disentuh. Kulit normal 

memiliki kandungan air dan minyak yang seimbang, sehingga kelembapannya terjaga dengan baik. Pada dasarnya tidak 

semua wanita dianugrahi kulit yang normal. Terdapat banyak wanita yang tampil tidak percaya diri dan tidak nyaman 

karena memiliki kulit yang tidak normal pada wajah salah satunya acne vulgaris. 

mailto:futindestya@yahoo.com
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Acne vulgaris adalah kelainan folikuler umum yang mengenai folikel pilosebae (folikel rambut) yang rentan dan paling 

rentan dan paling sering ditemukan didaerah muka, leher, serta badan bagian atas. Acne ditandai dengan komedo tertutup 

(whitehead), komedo terbuka (blackhead), papula, pustula, nodus, dan kista (Smeltzer & Bare, 2002).  

Sekitar 75-80% orang dewasa pernah menderita acne vulgaris (jerawat) terutama pada usia remaja, lesi jerawat sering 

menjadi kronis dan meninggalkan bekas jaringan parut di wajah sehingga menimbulkan gangguan estetika dan 

psikologis. Prevalensi jerawat bervariasi tergantung pada umur dan jenis kelamin. Pada umur 18 tahun jerawat lebih 

banyak ditemukan pada pria, sedangkan mulai umur 23 tahun ke atas lebih banyak pada perempuan dan prevalensi ini 

tidak menurun secara nyata sampai umur 44 tahun. Pada umur 20 sampai 30 tahun prevalensi jerawat sebesar 50%  pada 

perempuan dan 42.5% pada pria kemudian menurun sesuai dengan bertambahnya umur. 

Penanganan yang diberikan oleh fisioterapi dalam mengatasi masalah acne vulgaris (jerawat) antara lain menghilangkan 

acne vulgaris (jerawat) pada wajah dengan intervensi Laser dan teknik Manual Lymph Drainage Vodder (MLDV). 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh laser dan MLDV dalam menurunkan tingkat keparahan acne 

vulgaris pada wanita. Penelitian ini memberikan kontribusi secara ilmiah dan praktis. Kontribusi secara ilmiah dari 

penelitian ini yaitu memberikan kontribusi akademis bagi pengembang IPTEK tentang intervensi fisioterapi yang pada 

wanita yang mengalami acne vulgaris. Disamping itu penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Acne Vulgaris 

Acne adalah penyakit kulit obstruktif dan inflamatif kronik pada unit pilosebasea yang sering terjadi pada masa remaja. 

Acne sering menjadi tanda pertama pubertas dan dapat terjadi satu tahun sebelum menarkhe atau haid pertama (Zaenglein 

dkk, 2008). 

2.2 Patofisiologi Acne Vulgaris 

Ada empat hal yang erat hubungannya dengan patofisiologi acne vulgaris, yaitu, peningkatan produksi sebum, 

penyumbatan keratin di saluran pilosebaseus, abnormalitas mikroorganisme di saluran pilosebaseus, dan proses 

inflamasi. 

2.2 Laser 

Definisi 

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) merupakan mekanisme suatu alat yang memancarkan 

radiasi elektromagnetik, biasanya dalam bentuk cahaya yang tidak dapat dilihat maupun dapat dilihat dengan mata 

normal, melalui proses pancaran terstimulasi. Pancaran laser biasanya tunggal, memancarkan foton dalam pancaran 

koheren 

Mekanisme Laser terhadap acne 

Foton dari photoreseptor akan menstimulasi mitochondria yang membuat fasilitasi respon salah satunya peningkatan 

ATP, kemudian terjadi stimulasi dari transfer elektron yang menyebabkan terjadinya peningkatan sel metabolisme, 

peningkatan permeabilitas sel membran, dan akan meningkatkan fagositosis sehingga P.acne yang ada di kulit akan 

berkurang. Dengan meningkatnya ATP terjadi peningkatan sintesis protein, peningkatan proliferasi sel dan peningkatan 

aktifitas enzim yang menghasilkan perbaikan jaringan kulit pada acne. Stimulasi mitochondria juga membuat respon 

inhibisi yang dapat mengurangi pH intrasel sehingga menurunkan produksi COX yang menyebabkan penurunan 

inflamasi pada acne akibat P.acne. Stimulasi dari mitochondria juga menyebabkan efek tidak langsung sehingga terjadi 

peningkatan aliran darah kemudian peningkatan sirkulasi aliran limfe  dan menghasilkan deposisi jaringan granulasi yang 

dapat menurunkan inflamasi dari acne. 

Dosis 

Metode penggobatan yang dilakukan adalah metode tanpa menyentuh kulit (non invansive) dengan 630nm, Intensitas: 3 

J/cm2, Waktu : pedoman waktu 1 menit/cm2, Frekuensi terapi 2 kali seminggu sebanyak 6x. 

2.3 MLDV 
Definisi 

MLDV adalah merupakan tehnik massage baru yang ditujukan pada sistem limfe, vena dan cairan interstitial untuk 

menghilangkan stagnasi cairan di jaringan dan meningkatkan aliran cairan tubuh. MLDV ditandai dengan massage rotasi 

lambat dan gerakan memompa dengan hati-hati menggunakan tangan dan ibu jari, sehingga merangsang sirkulasi limfe 

melalui organisme. 

Mekanisme MLDV terhadap acne 

Dengan menstimulasi aliran pembuluh vena dan limfe secara maksimal melalui teknik MLDV yang soft dan gentle maka 

MLDV disini  dapat bekerja dengan cara mendekatkan jarak antara pembuluh darah dengan sel minimal jarak 1/10 nm, 

agar terjadi splitsing. Sehingga membran sel terbuka, akibatnya memungkinkan protein masuk ke dalam sel jika protein 

masuk ke dalam sel maka akan terjadi sintesa protein, dengan  menghisap cairan sehingga terjadi metabolisme yang 

menyebabkan regenerasi sel pada kulit wajah. 

MLDV juga dapat meningkatkan imunitas dimana saat pemberian MLDV kelenjar limfe bekerja secara aktif membawa 

bakteri menuju ke nodus limfatikus, di dalam nodus limfatikus terjadi proses fagositosis. dengan memfagositosis bakteri, 

saat bakteri masuk dengan sitem limfe bakteri tersebut dialirkan ke nodus yang bersifat untuk membunuh bakteri, 

Limfosit terdiri dari atas Limfosit T (sel) dan Limfosit B (sel) keduanya dihasilkan oleh sumsum tulang dan dan diedarkan 
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ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, dan menghasilkan antibodi yang disesuaikan dengan antigen yang masuk ke 

dalam tubuh. Sel B akan matang di limfa nodus dan Sel T matang di kelenjar thymus. Sel T disini membunuh p.acne. Sel 

pembunuh menghasilkan imunitas yang disebabkan sel. Sel pembantu dapat mengaktivasi Sel B merespon terhadap 

antigen. Sel B menggandakan diri, membentuk klon-klon sel plasma yang mensekresikan antibodi (Antibodi berikatan 

dengan mikroorganisme untuk membunuhnya, Sel B tidak terlihat secara langsung) membentuk imunitas humoral 

menjadi sel memori. Pada akhirnya bakteri mati dan  tidak berkembang memperparah derajat acne vulgaris juga sistem 

imunitas meningkat. 

Menstimulasi sistem saraf yaitu parasimpatis. Cara kerja parasimpatis impuls melewati saraf parasimpatik dengan sistem 

dua neuron. Neuron yang pertama preganglionik dan yang kedua disebut post ganglionik. Neuron akan menjalar melalui 

beberapa sel saraf yang dihubungkan dengan sinapsis. Pada sinapsis dalam ganglia, neuron preganglionik melepaskan 

asitelkolin, sebuah neurotransmitter yang mengaktifkan nicotinic acetylcholin. kemudian mencapai organ dan kelenjar 

target yaitu kelenjar subacea. 

MLDV juga membantu menyeimbangkan homon androgen dengan cara menstimulasi kerja dari hormon kepala pituitary 

gland dan mengaktifkan sistem saraf dari pituitary gland sehingga dapat menyeimbangkan kerja  hormon di otak. Selain 

itu MLDV memiliki peran membawa cairan makromolekul untuk dialirkan kembali ke jantung pada sistem pencernaan 

akan terjadi proses memperbaiki kerja dari usus halus dan usus besar sehingga jika sistem pencernaan baik sistem nutrisi 

ke jaringan akan lebih baik. 

c) Dosis  

Frekuensi terapi 2 kali seminggu sebanyak 6 minggu. 

 
3. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat quasi eksperimental dengan melihat adanya korelasi sebab akibat pada kedua kelompok perlakuan 

dari obyek penelitian. Perlakuan yang diberikan adalah Laser dengan MLDV terhadap penurunan acne vulgaris pada 

wanita. Desain penelitian yang digunakan adalah pre test dan post test control group design. Dimana dalam penelitian 

ini digunakan dua kelompok penelitian untuk dilakukan analisis komparatif independent. Pada penelitian ini subyek 

berjumlah 12 orang yang terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama berjumlah 6 orang yang diberikan Laser dan 

kelompok kedua berjumlah 6 orang yang diberikan MLDV. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Avisena Cimahi, Jawa Barat  berlangsung selama 6 minggu dengan 

periode dari tanggal 28 Juni sampai 05 Agustus 2016. 

3.3 Teknik Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik cluster sampling yaitu pemilihan sampel 

mengacu pada kelompok dengan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan. Melakukan random sejumlah sampel dari 

seluruh populasi berdasarkan kriteria inklusi.  

3.4 Pelaksanan Penelitian  

Langkah-langkah yang diambil dalam prosedur penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: prosedur administrasi, 

prosedur pemilihan sampel dan Tahap pelaksanaan penelitian. 

Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian menyangkut: (1) Menyiapkan form pengukuran.  (2) Membuat jadwal pengambilan data 

sehingga waktu pelaksanaan dilaksanakan dengan tepat untuk melakukan pengukuran. (3) Intervensi dilakukan selama 6 

minggu dengan intensitas 3 kali seminggu pada setiap sampel. (4) Setiap sampel setelah melakukan intervensi tiap 1 

minggu dilakukan pengukuran dengan menggunakan GAGS. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Grafik 1 Nilai Pengukuran GAGS Pada Acne Vulgaris  Perlakuan I Sebelum dan Sesudah Intervensi 

 

 
Grafik 2 Nilai Pengukuran GAGS Pada Acne Vulgaris  Perlakuan II Sebelum dan Sesudah Intervensi 

 

Berdasarkan tabel 1 dan 2 dan dapat dilihat kelompok perlakuan I dengan jumlah sampel 6 orang. Uji hipotesis pada 

perlakuan I rerata sebelum adalah 38,17±5,154, rerata sesudah adalah 2,00±2,757 dengan paired sampel t-test, didapatkan 

nilai p=0,000 yang berarti laser dapat menurunkan tingkat keparahan acne vulgaris pada wanita. Pada perlakuan II rerata 

sebelum adalah 36,33±4,761, rerata sesudah adalah 12,67±2,944 dengan paired sampel t-test didapatkan nilai p=0,000 

yang berarti yang berarti MLDV dapat menurunkan tingkat keparahan acne vulgaris pada wanita. Uji hipotesis III rerata 

perlakuan I adalah 16,50±5,128, rerata perlakuan II adalah 23,83±2,639 dengan t-test independent menunjukkan nilai 

0,011 yang berarti ada perbedaan penurunan tingkat keparahan acne vulgaris pada wanita 

Berdasarkan data hasil uji normalitas di atas yang telah dilakukan dengan menggunakan software komputer SPSS versi 

20.0, dapat dilihat bahwa pada kelompok perlakuan I menggunakan GAGS sebelum diberikan perlakuan adalah 0,8747 

berdistribusi normal, dan setelah diberikan latihan 0,453 berdistribusi normal, dan mempunyai selisih 0,694 berdistribusi 

normal, sedangkan pada kelompok perlakuan II sebelum diberikan latihan adalah 0,629 berdistribusi normal, sedangkan 

setelah diberikan latihan 0,804 berdistribusi normal, dan mempunyai selisih 0,053 beridistribusi normal.  

 

5. KESIMPULAN 

Intervensi Laser dan MLDV efektif dalam menurunkan tingkat derajat keparahan acne pada wanita. Namun intervensi 

MLDV lebih baik dalam menurunkan tingkat derajat keparahan acne vulgaris pada wanita. 

 

REFERENSI 
[1]. Arin K. Greene • Sumner A. Slavin Balaji Adityan, Rashmi Kumari, Devinder Mohan Thappa, 2009. Scoring 

System in Acne Vulgaris.  India: Indian J Dermatol Venereol Leprol. volume 75. 

[2]. Avci, Pinar, 2013. Low- Level Laser (light) Therapy (LLLT) in skin;stimulating, healing, restoring. Boston; 

Semin Cultan Med Surg. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5 6

Perlakuan 1

Sebelum

Sesudah

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 6

Perlakuan 2

Sebelum

Sesudah

 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL APLIKASI SAINS DAN TEKNOLOGI (SENASTEK) 
“Integrasi Halal Science and Technology Dalam Penelitian dan Pengabdian untuk Peradaban Bangsa”  

Universitas Abdurrab Pekanbaru, 12 Desember 2018  

91 

 

[3]. Belanger, AY, 2003. Evidence-Based Guide to Therapeutic Physical Agen . Philadelphia : Lippincott 

Williams & Wilkins 

[4]. Cunliffe, William .J, 1989. Treatment of acne. In: Cunliffe, William J. Martin Dunitz Ltd,The United 

Kingdom 

[5]. Fulton, J., 2009. Acne Vulgaris. eMedicine Articles. Available from : 

http://emedicine.medscape.com/article/1069804 (Accesed : Desember 27. 2013). 

[6]. Gregory A Nikolaidis, MD., 2015. Study of The Use Low Level Laser Therapy to Reduce Acne. Erchonia 

Corporation Westlake, DermatologyAustin, Texas, United States. 

[7]. G L VAIRO,et al., 2009 . Systematic Review of Efficacy for Manual Lymphatic Drainage Techniques in 

Sports Medicine and Rehabilitation: An Evidence-Based Practice Approach. Volume 17. 

[8]. Gabriella Fabbrocini, M. C. Annunziata, V. D’Arco, V. De Vita, G. Lodi, Håkan Brorson, 2015. 

Lymphedema Presentation, Diagnosis, and Treatment. Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht 

London. 

[9]. Harahap, M. 2000. Ilmu Penyakit Kulit. Hipokrates, Jakarta : 109-113. 

[10]. Harting M, dkk,.2008.  Dermal hypertrophies. Dalam: Wolff K, Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller 

AS, Leffell DJ,editor. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. Edisi ke-7. New York: McGraw-Hill; 

h.550-6. 

[11]. John Low, Ann Reed., 2000. Electrotherapy Explaind Principles and Practic Third Edition. Butterworth 

Heinemann : Oxford. 

[12]. Jose Maria, Maria de Fatima., 2001. A New Approach to Manual Lymphatic Drainage. Brazilian Camara of 

Book.San Paulo ; Brazil. 

[13]. Kurz, MD.,  1986.  Textbook of Dr.Vodder’s Manual Lymphe Drainage. Karl F. Haug Verlag·Heidelberg ; 

Canada.Volume 2. 

[14]. M Foldi, Roman H., 2005. Foundation of Manual Lymphatic Drainage. Elsevier Mosby, America. 

[15]. M. C.Mauriello, F. Pastore, and G.Monfrecola., 2010. Acne Scars: Pathogenesis, Classification and 

Treatment. Division of Clinical Dermatology, Department of Systematic Pathology, University of Naples 

Federico II. 

[16]. Mir Hadi Aziz-Jalali, Seyed Mehdi Tabaie, and Gholamreza Esmaeeli Djavid 2012. Comparison of Red and 

Infrared Low Level laser Therapy in the treatment of Acne Vulgaris. Indian Jurnal of Dermatologi. 

[17]. Prof. Dr. Wolfram Sterry, 2011. Guideline on the Treatment of Acne. Berlin, Germanie. 

[18]. Pujianta, S (2010). Perbandingan antara Pemakaian Bedak Tabur dan Beddak Padta dengan Timbulnya 

Acne Vulgarir Pada Kryawati Toko Luewa Gading Surakarta. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

[19]. Rose, S.P. 2001. Principles of Poultry Science. CAB International. 

[20]. Selway, J., 2010. Case Review in Adolescent Acne: Multifactorial Considerations to Optimizing 

Management. Dermatology Nursing. 22(1). Available from: http://www.medscape.com/viewarticle/718696_2 

[Accessed: March 15, 2013] 

[21]. Siregar R.S., 2005. Kandidiasis.Penyakit Jamur Kulit. Jakarta: EGC. 

[22]. Smeltzer, S.C & Bare, B.G., 2002, Buku Ajar Medikal Bedah Edisi 8 Volume 2, Alih Bahasa Kuncara, H.Y, 

dkk. Jakarta: EGC. 

[23]. Starked Chay, 2005. Theurapeutic Modalities (Fourth Edition). Athens, Ohio. 

[24]. Strauss et al., 2007. Guidelines of care for acne vulgaris management. J AM ACAD DERMATOLOGI. 

Volume 56. 

[25]. William E. Prentice, 2008. Theurepeutic Modalities for Sport Medicine dan Athletic Training (Sixth Edition). 

The McGraw-Hill Companies. Amerika, New York. 

[26]. Zaenglein AL, Graber EM, Thiboutot DM, Strauss JS 2008. Acne vulgaris and acneiform eruptions. Dalam: 

Wolff K, Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffel DJ, penyunting. Fitzpatrick’s dermatology 

in general medicine. Edisi ke-7. New York: Mc Graw Hill; 2008. h. 690-703 

 

Futi Nurul Destya, memperoleh gelar AMd.Ft dari Akademi Fisioterapi RS Dustira Cimahi Jawa Barat pada tahun 

2013, Kemudian tahun 2016 memperoleh gelar S.Ft dari Universitas Esa Unggul dan pada saat ini sedang 

menyelesaikan program Magister Fisiologi Olahraga Konsentrasi Fisioterapi di Universitas Udayana. 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL APLIKASI SAINS DAN TEKNOLOGI (SENASTEK) 
“Integrasi Halal Science and Technology Dalam Penelitian dan Pengabdian untuk Peradaban Bangsa”  

Universitas Abdurrab Pekanbaru, 12 Desember 2018  

92 

 

PELATIHAN SHORT DIPLOMATIC COURSE (SDC) BAGI SISWA 

SMA SE-KABUPATEN SIAK 
 

Hizra Marisa1, Amri Hakim2, Azhari Setiawan3 

1,2,3, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,  

Universitas Abdurrab 

 

ABSTRACT 

Diplomacy is used as the main instrument of a country's political policy, which is the main body that carries out the 

behavior of the international community. Diplomacy is usually carried out in the form of negotiations between countries 

which are an easy way to resolve different competing interests, so that it can be said that diplomacy is a simple method 

to peacefully resolve conflicts. One of the "Diplomacy" capabilities that can be implemented to the public is the Short 

Diplomatic Course. This activity will be focus on how the SDC procedures and what will be needed for students who are 

interested in International Relations. Communication skills are needed, in this case are Public Speaking and Table 

Manner. Because the representatives of these countries will determine and use all the power or ability of humans to 

achieve goals, in this case the state, they also adjust the interests of other nations with national interests, in accordance 

with existing capabilities and personnel, determine whether national goals are in line with the interests of the nation or 

other countries and use the facilities and opportunities as well as possible. 

Keywords: Diplomacy, Short Diplomatic Course, Youth, Siak Sri Indrapura 

 

1. ANALISA SITUASI  

Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negoisasi antara 

wakil-wakil yang sudah diakui. Praktik-praktik negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan 

kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional. Dengan demikian, diplomasi juga 

merupakan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuannya dan 

memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip yang diambilnya. Itu juga merupakan suatu proses politik 

untuk membina kebijakan luar negeri yang dianut dan ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan dan sikap 

pemerintah negara lain. Disamping itu, diplomasi juga dianggap sebagai pengetahuan, mutu dan kepandaian 

untuk membendung dan mengurangi adanya konflik internasional yang terjadi. Saat ini dunia diplomasi 

semakin berkembang pesat. Hal ini membuat setiap negara di dunia memiliki cara tersendiri untuk melakukan 

hubungan diplomasi dengan negara lain. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan Soft power 

diplomacy. Soft power diplomacy merupakan kemampuan untuk mempengaruhi negara lain melalui kerja 

sama dalam membentuk agenda, mengajak serta melakukan kegiatan positif untuk memperoleh hasil yang 

diinginkan. Pelaku dari diplomasi tidak hanya pemerintah, namun juga dapat dilakukan oleh non-pemerintah 

(publik). Pemerintah sebagai First track diplomacy merupakan pelaku utama dalam kegiatan diplomasi 

dengan negara-negara lain. Kementerian Luar Negeri menjadi  salah satu garda terdepan dalam urusan 

diplomasi ini, tentunya dengan didukung oleh aparat pemerintah lainnya. Second track diplomacy secara 

umum didefinisikan sebagai upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh elemen-elemen non-pemerintah 

secara tidak resmi (unofficial). Kegiatan diplomasi untuksecond track diplomacy dapat dilakukan oleh 

masyarakat umum. Setiap orang yang ingin menjalin hubungan dan berkunjung ke negara lain, merupakan 

pelaku dari second track diplomacy. Tak dapat dipungkiri bahwa diplomasi yang bersifat kreatif menjadi 

sebuah track diplomasi baru yang dapat memperkuat kepentingan nasional sebuah negara. Pada umumnya, 

diplomasi kreatif ini lebih mudah di terima oleh pemuda atau pelajar karena bersifat ringan dan menghibur. 

Beberapa negara dicatat telah berhasil melakukan diplomasi kreatif dan meningkatkan investasi dalam 

negerinya selama keberhasilan berdiplomasi tersebut. Sebagai contoh, India dengan Bolliwood nya, Korea 

Selatan dengan Gangnam Style dan K-Pop nya, Jepang dengan Anime dan Harajuku-nya. Ketika kita 

mendengar negara-negara diatas, trademark yang ada pada negara tersebut adalah hasil dari diplomasi yang 

dilakukan. Lebih lanjut, berdasarkan data, pelaku diplomasi tersebut adalah pemuda-pemuda kreatif yang 

ada di negaranya. Pemuda Indonesia juga tidak kalah kreatif dalam hal diplomasi kreatif. Hal ini ditunjukan 
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dengan berbagai macam cara diplomasi kreatif yang telah dicetuskan. Seperti film “The Battle of Surabaya” 

sebagai kreatifitas untuk memperkenalkan sejarah Indonesia di mata dunia. Dari latar belakang tersebut di 

atas yang melandasi Tim Pengabdi untuk mengejewantahkan perihal Hubungan Internasional kedalam 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Mengumpulkan pelajar yang merupakan pemuda harapan 

bangsa dalam satu wadah pelatihan singkat tentang SDC (Short Diplomatic Course) di Kabopaten Siak.  

Dalam kegiatan ini, para peserta yang berasal dari SMA di Kabupaten Siak Sri Indrapura semakin 

memperkaya para peserta karena mereka dapat saling berbagi pengalaman berdasarkan lingkungan sekolah 

dan kampung yang berlainan. Pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka miliki menjadi modal dasar 

bagi upaya peningkatan kapasitas melalui kegiatan ini. 

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang Diplomatic 

Course dikalangan pelajar; untuk mempererat persahabatan para pelajar se-Kabupaten Siak; untuk 

meningkatkan cara komunikasi khususnya public speaking bagi pelajar; untuk memberikan pengalaman 

tentang bagaimana Diplomat bekerja; dan  bentuk soft-marketing Prodi HI UNIVRAB ke masyarakat umum. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Istilah diplomasi dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang melibatkan keterampilan seseorang 

untuk melakukan observasi, melaporkan, bernegosiasi dan juga memberikan tanda atau signal. Diplomasi 

sering berkaitan dengan hubungan antara satu negara dengan negara lain. Namun, istilah diplomasi dapat 

juga diaplikasikan, digunakan dan diterapkan dalam diri maupun suatu institusi. 

Kemampuan berdiplomasi menjadi penting bagi seseorang. Gaya dan cara dalam ber-diplomasi merupakan 

‘art’ atau seni untuk mencapai tujuan baik. Diplomasi seseorang adalah cara ia mempengaruhi orang-orang 

agar dapat menerima kesepakatan dan perundingan yang diinginkan. Dalam hal ini, seseorang dilihat sebagai 

seorang pemimpin, mempimpin diri sendiri maupun diharapkan nantinya akan mempimpin orang lain di 

institusi dan sebagainya. Sebagai seorang pemimpin kemampuan diplomasi menjadi cara dia untuk 

memecahkan permasalahan dan mengatasi krisis manajemen di institusi yang dipimpinnya. Kemampuan 

diplomasi menjadi satu kemampuan yang harus dimiliki pemimpin. Diplomasi memiliki fungsi yang sangat 

menentukan arah dari tujuan dan visi. Gheorghe Iacob menyebutkan bahwa terdapat beberapa fungsi 

diplomasi di antaranya representation dan negotiation. 

Representation sebagai salah satu fungsi diplomasi sangat diperlukan oleh seorang pemimpin. Pemimpin 

harus dapat merepresentasikan dirinya bagi orang-orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu, fungsi ini 

menjadi wadah bagi pemimpin agar dapat mewakili institusinya menjadi institusi yang dapat diandalkan. Hal 

ini tentunya tidak akan dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh orang-orang yang ada di 

sekitarnya. 

Fungsi lain adalah adalah negotiation. Negosiasi yang juga berarti membicarakan atau merundingkan tentang 

suatu hal yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemimpin dalam menjalankan tugasnya, sudah 

pasti akan menghadapi beragam tantangan dan masalah yang harus diselesaikan. Negosiasi sebagai salah satu 

cara yang dapat membantu pemimpin untuk merundingkan suatu keputusan atau permasalahan agar dapat 

diterima oleh berbagai pihak. Terkadang dalam melakukan negosiasi timbul perdebatan yang dapat 

mengundang emosi. 

Namun, hal tersebut dapat diatasi jika pemimpin memiliki stabilitas emosi yang kuat dalam dirinya. Sebagai 

pemimpin fungsi ini merupakan fungsi yang menuntut dirinya untuk mau ‘mendengarkan’ orang lain. 

Kesuksesan seorang pemimpin dalam melakukan diplomasi tidak terlepas dari beberapa kemampuan yang 

perlu diperhatikan untuk mendukungnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

Menurut Mabey, Gallagher & Borm (2013) dalam tulisan “Understanding Climate Diplomacy” terdapat tiga 

kemampuan dalam praktik diplomasi. Ketiga kemampuan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan. 

Pertama, mengenal diri sendiri. Saat melakukan diplomasi, seorang pemimpin perlu untuk memiliki 

kemampuan mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Hal ini dibutuhkan agar seorang pemimpin 

menyadari apa yang akan disampaikan saat melakukan negosiasi ataupun berunding dengan orang-orang 

yang ada di kelompok-kelompok tertentu. 
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Kedua, seorang pemimpin harus mengenal juga siapa lawannya. Artinya, siapa orang atau kelompok yang 

akan dihadapinya dan seberapa besar kemampuan orang yang akan menjadi lawannya tersebut. Pemahaman 

terhadap orang lain tersebut menjadi satu hal yang mutlak harus juga menjadi kemampuan pemimpin. Hal 

ini penting agar pemimpin mampu untuk mengantisipasi dan menemukan cara atau tindakan terhadap suatu 

permasalahan. 

Ketiga, kemampuan pemimpin untuk dapat mengetahui kapasitasnya dalam memberikan pengaruh kepada 

orang atau kelompok lain. Kapasitas yang dimiliki pemimpin akan membantunya untuk dapat menciptakan 

strategi yang memberikan pengaruh pada orang lain untuk mempercayainya. Hal yang penting dalam 

memberi pengaruh adalah kepercayaan yang diberikan orang lain kepada sosok pemimpin. Untuk itu 

pemimpin harus memiliki pemahaman seberapa mampu ia dapat membuat orang lain atau kelompok lain 

mengikuti apa yang telah direncanakannya dan seberapa yakin dirinya bahwa rencana tersebut dapat 

diwujudkan. 

Diplomasi seorang pemimpin merupakan syarat penting untuk mengatasi masalah-masalah di institusi yang 

dipimpinnya. Selain komunikasi yang baik dengan berbagai kemampuan yang harus dikuasai oleh pemimpin, 

perlu aturan yang menjadi ‘benteng’ agar diplomasi berjalan efektif. 

Selain itu, terdapat beberapa aturan penting dalam berdiplomasi. Pertama, seorang pemimpin haruslah 

realistis dengan apa yang sedang dihadapinya. Artinya, bahwa pemimpin harus memiliki kejelian tentang 

persoalan-persoalannya sehingga dia dapat memilah dari sudut kepentingan berbagai pihak. 

Kedua, pemimpin juga harus bijak saat menyampaikan dan menerima masukan dari lawan bicaranya. Dalam 

berdiplomasi dapat timbul perbedaan pendapat dan persepsi dari berbagai pihak sehingga pemimpin harus 

mampu menyikapinya dengan baik. 

Ketiga, agar efektif, seorang pemimpin hendaknya memahami terkait dengan materi yang akan dibahas 

sehingga dia dan orang-orang yang akan melakukan perundingan sudah tahu duduk persoalannya. Apabila 

ada satu pihak yang belum memahami konteksnya maka hal tersebut dapat menghambat proses penentuan 

keputusan yang akan dicapai oleh kedua belah pihak atau lebih. 

Keempat, pemimpin dituntut untuk memiliki kesabaran. Diplomasi adalah suatu proses yang cukup menguras 

atau menghabiskan energi dan tenaga untuk setiap orang. Hal ini dikarenakan setiap orang yang terlibat dalam 

proses tersebut akan mencoba untuk mempertahankan apa yang memang menjadi tujuannya, sehingga 

pemimpin harus tetap sabar dan tenang menghadapi situasi dan perbedaan argumen satu sama lain. 

Kelima, diplomasi yang efektif menuntut setiap orang, terutama pemimpin untuk memahami pemasalahan 

dari banyak perspektif. Pemahaman tersebut penting agar apa yang menjadi persoalan dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang yang mungkin saja tidak terpikirkan oleh pemimpin saat itu. 

Oleh karena itu, cara penting adalah ‘mendengarkan’ dengan seksama apa yang disampaikan oleh orang-

orang yang terlibat dalam proses diplomasi. Diplomasi yang dilakukan pemimpin akan dapat mencapai tujuan 

dan meraih kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak bila pemimpin benar-benar melakukan 

pertimbangan-pertimbangan yang matang dan bijak. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENDAHULUAN  
Berdasarkan hasil pengabdian dilapangan mengenai Pelatihan SDC Bagi Siswa SMA se-kabupaten Siak, 

terdapat beberapa aspek yang harus mendapat perhatian: 

1. Perlunya pelatihan lanjutan tentang SDC, yang akan mengkhususkan pada MUN (Model United 

Nation) untuk Pelajar, 

2. Hampir sebagian besar Siswa mengatakan bahwa setelah dilaksanakannya Pelatihan ini, menjadi lebih 

memahami esensi Ilmu Hubungan Internasional, terkhusus tentang Diplomatik, 

3. Siswa mengetahui bagaimana cara berdiplomasi dengan para delegasi dari negara- negara lain, 

membentuk kebijakan dan juga langkah penyelesaian masalah di dalam Institusi Internasional, 

4. Siswa diperkenalkan tentang prosedur proses pembentukan kebijakan di dalam badan PBB, 

memberikan pengalaman praktek negosiasi dan lobi sebagai pengembangan kemampuan para peserta 
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Hubungan Internasional, 

5. Para peserta (Siswa) dilatih untuk mempraktekkan secara langsung bagaimana teori dan teknik 

bernegosiasi dalam SDC, tidak spesifik, tetapi bersifat umum, 

6. Siswa diberi pemahaman mengenai protokol persidangan, mekanisme pengambilan keputusan dalam 

konferensi multilateral, dan perumusan resolusi, 

7. Siswa diberi pemahaman dan pengenalan ilmu bagaimana membangun koalisi dan menggalang 

dukungan atas posisi negara yang mereka perankan, 

8. Siswa diberi cakrawala berfikir dalam hal pengembangan potensi lokal, dimana dalam hal ini 

Kabupaten Siak sebagai salah satu Kabupaten yang banyak diberi pengahargaan atas aktifnya dalam 

menggalakkan wisata lokal dalam skala Nasional dan Internasional 

 

5.SIMPULAN  
Berdasarkan data dan temuan dilapangan, acara Pengabdian yang dilakukan di Kabupaten Siak dapat 

dikatakan sukses memberikan pemahaman baru tentang Ilmu Hubungan Internasional melalui kegiatan yang 

menyenangkan dan membuka cakrawala berfikir, mengenalkan Ilmu HI dan secara tidak langsung 

mengenalkan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Abdurrab ke masyarakat dan pemuda. 

Harapan dimasa datang, bahwa kegiatan Pengabdian ini akan berlanjut dengan tingkat pendalaman materi 

yang lebih signifikan dan dalam. 
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ABSTRACT 

Carpal tunnel syndrome (CTS) is one of the disorders of the arm due to narrowing of the carpal tunnel, either due to 

fascial edema in the tunnel or due to abnormalities in the small bones resulting in suppression of the median nerve in the 

wrist. Carpal tunnel syndrome is defined as weakness in the hand accompanied by pain in the distribution of the median 

nerve. Nerve gliding exercise aims to reduce the barriers to the carpal tunnel so that the tendons can move freely by 

increasing blood circulation to the hands and wrists and reduce swelling and improve repair of soft tissues (muscles, 

ligaments and tendons). From this service obtained results obtained from the results of questionnaires carried out before 

and after service with a difference of 40%. Which before the service is obtained 30% and after 80%. In this case it aims 

to improve understanding of the nerve gliding exercise technique in conditions of carpal tunnel syndrome. 

 

Keywords: Nerve Gliding Exercise, Carpal Tunnel Syndrome 

 

ABSTRAK 

 

Carpal tunnel syndrome (CTS) adalah salah satu gangguan pada lengan tangan karena terjadi penyempitan pada 

terowongan karpal, baik akibat oedema fasia pada terowongan tersebut maupun akibat kelainan pada tulang-tulang kecil 

sehingga terjadi penekanan terhadap nervus medianus dipergelangan tangan. Carpal tunnel syndrome diartikan sebagai 

kelemahan pada tangan yang disertai nyeri pada daerah distribusi nervus medianus. Nerve gliding exercise bertujuan 

mengurangi hambatan pada terowongan karpal sehingga tendon dapat bergerak bebas  dengan meningkatkan sirkulasi 

darah ke tangan dan pergelangan tangan  lalu  mengurangi pembengkakan dan meningkatkan perbaikan pada jaringan 

lunak (otot, ligamen dan tendon). Dari pengabdian ini didapat hasil yang didapatkan dari hasil kuisioner yang dilakukan  

sebelum dan sesudah pengabdian dengan hasil selisih 40%. Yang mana sebelum pengabdian didapat hasil 30% dan 

sesudah 80%. Dalam hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan pemahaman tentang teknik nerve gliding exercise pada 

kondisi carpal tunnel syndrome. 

 

Kata Kunci: Nerve Gliding Exercise, Carpal Tunnel syndrome 
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1. PENDAHULUAN 
Pembangunan masyarakat dan bangsa bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Pembangunan yang telah kita laksanakan selama ini telah mendorong terwujudnya kualitas 

kehidupan yang lebih baik. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang mempunyai peranan penting sebagai 

pelaksana pembangunan, tanpa tenaga kerja yang produktif dan berkualitas maka pembangunan akan terhambat. 

Banyak berbagai jenis profesi kerja yang dalam aktifitas kerjanya lebih sering menggunakan tangan dan 

pergelangan tangan diantaranya operator komputer, penjahit, pengendara motor dan mobil, tukang cuci, pengendara 

sepeda motor, pelukis dan lain sebagainya. Selain itu dalam aktifitas kehidupan sehari-hari pun tangan dan 

pergelanggan tangan banyak berperan contohnya makan, minum, mandidan berpakaian. Oleh karena seringnya tangan 

dan pergelangan tangan digunakan dalam aktifitas sehari-hari maka tidak menutup kemungkinan terjadi gangguan 

gerak dan fungsi pada regio tersebut salah satunya disebabkan oleh carpal tunnel syndrome. 

Berbagai aktivitas yang banyak menggunakan tangan dalam waktu yang lama sering dihubungkan dengan 

terjadinya Carpal Tunnel Syndrome (CTS). Carpal tunnel syndrome merupakan entrapment neuropaty dan paling 

sering terjadi. Terjadinya sindroma ini akibat adanya tekanan nervus medianus pada saat melewati terowongan karpal 

di pergelangan tangan tepatnya di bawah fleksor retinakulum (Rambe, 2004). 

Carpal tunnel syndrome (CTS) adalah salah satu gangguan pada lengan tangan karena terjadi penyempitan 

pada terowongan karpal, baik akibat oedema fasia pada terowongan tersebut maupun akibat kelainan pada tulang-

tulang kecil sehingga terjadi penekanan terhadap nervus medianus dipergelangan tangan. Carpal tunnel syndrome 

diartikan sebagai kelemahan pada tangan yang disertai nyeri pada daerah distribusi nervus medianus. 

Carpal tunnel syndrome adalah salah satu dari 3 jenis penyakit yang tersering di dalam golongan Cummulative 

Trauma Disorders (CTD) dengan prevalensi sebesar 40%, sedangkan CTD merupakan penyebab lebih dari 50% 

penyakit akibat kerja pada anggota gerak atas. Resiko terjadinya carpal tunnel syndrome 10% lebih banyak pada orang 

dewasa. Wanita beresiko tiga kali lipat lebih banyak dari pada pria dan terbanyak terjadi pada usia 40-50 tahun. 

Beberapa penyebab carpal tunnel syndrome telah diketahui seperti trauma, infeksi, gangguan endokrin, arthritis 

pergelangan tangan dan faktor lainnya. Gejala sindroma ini biasanya dimulai dengan gejala sensorik yaitu nyeri, 

kesemutan (parestesia), rasa tebal (numbness) dan rasa seperti terkena aliran listrik (tingling) pada daerah yang 

dipersarafi oleh n.medianus (Tana, 2004). 

Pada kondisi terjadinya carpal tunel syndrome, hal yang paling sering terjadi yaitu rasa nyeri pada pergelangan 

tangan. Maka dari itu pada kondisi ini dapat di beri teknik latihan nerve gliding exercise. 

Nerve gliding exercise bertujuan mengurangi hambatan pada terowongan karpal sehingga tendon dapat 

bergerak bebas  dengan meningkatkan sirkulasi darah ke tangan dan pergelangan tangan  lalu  mengurangi 

pembengkakan dan meningkatkan perbaikan pada jaringan lunak (otot, ligamen dan tendon) 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di UPT Panti Sosiial Khusnul 

KhotimahKota Pekanbaru,. Sasaran kegiatan ini yaitu 15 orang ibu muda maupun lansia yang mempunyai keluhan 

nyeri pada carpal tunnel syndrome. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu untuk mengetahui tingkat 

pemahaman ibu tentang manfaat dari pemberian tehnik nerve gliding exercise pada kasus carpal tunnel syndrome 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 
Carpal Tunnel Syndrom (CTS) adalah salah satu gangguan pada tangan karena terjadi penyempitan pada 

terowongan karpal, baik akibat edema fasia pada terowongan tersebut maupun akibat kelainan pada tulang-tulang 

kecil tangan sehingga terjadi penekanan pada nervus medianus di pergelangan tangan. Carpal tunnel syndrom diartikan 

sebagai kelemahan pada tangan yang disertai nyeri pada daerah distribusi nervus medianus (Bahrudin, 2011). 

Gerakan berulang pada tangan dan pergelangan tangan merupakan aktivitas kerja berulang yang melibatkan 

gerakan tangan atau pergelangan tangan atau jari-jari seperti tangan mencengkeram atau pergelangan tangan fleksi dan 

ekstensi, deviasi ulnar dan radial, dan suspinasi dan pronasi. Sebagian besar penenlitian mengungkapkan bahwa 

pekerjaan berulang yang merupakan suatu faktor risiko CTS memiliki pengaruh pada faktor beban kerja fisik 

(Kurniawan, 2008). 

Nyeri pada Carpal Tunnel Syndrome merupakan jenis nyeri neuropatik dengan gejala klinis yaitu nyeri, 

kesemutan, pengecilan dan kelemahan otot eminensia tenar, serta hilangnya sensasi pada area yang dipersarafi oleh 

nervus medianus. 

  Tahap awal gejala pada Carpal Tunnel Syndrome umumnya hanya berupa gangguan sensorik saja dan 

gangguan motorik hanya terjadi pada keadaan yang berat, yaitu: Gejala awal biasanya berupa parestesia, kurang merasa 

(numbness) atau rasa seperti terkena aliran listrik (tingling) pada jari 1,2,3 dan setengah sisi radial jari 4 walaupun 
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kadang-kadang dirasakan mengenai seluruh jari-jari. Keluhan parestesia biasanya lebih menonjol di malam hari. Gejala 

lainnya adalah nyeri di tangan yang juga dirasakan lebih berat pada malam hari sehingga sering membangunkan 

penderita dari tidurnya. Rasa nyeri ini umumnya agak berkurang bila penderita memijat atau menggerak-gerakkan 

tangannya atau dengan meletakkan tangannya pada posisi yang lebih tinggi. 

Nyeri juga akan berkurang bila penderita lebih banyak mengistirahatkan tangannya. bila penyakit berlanjut, 

rasa nyeri dapat bertambah berat dengan frekuensi serangan yang semakin sering bahkan dapat menetap. Kadang-

kadang rasa nyeri dapat terasa sampai ke lengan atas dan leher, sedangkan parestesia umumnya terbatas di daerah 

distal pergelangan tangan, pembengkakan dan kekakuan pada jari-jari, tangan dan pergelangan tangan terutama di pagi 

hari. Gejala ini akan berkurang setelah penderita mulai mempergunakan tangannya 

Dapat pula dijumpai pembengkakan dan kekakuan pada jari-jari, tangan dan pergelangan tangan terutama di 

pagi hari. Pada tahap yang lebih lanjut penderita mengeluh jari-jarinya menjadi kurang trampil misalnya saat 

menyulam atau memungut benda-benda kecil. Kelemahan pada tangan juga dapat dijumpai, sering dinyatakan dengan 

keluhan adanya kesulitan yang dialami penderita sewaktu mencoba memutar tutup botol atau menggenggam. 

Nerve gliding adalah teknik pengobatan yang dapat memperbaiki gejala yang berhubungan dengan CTS. " 

teknik nerve gliding adalah gerakan berbasis dan upaya untuk mengambil seluruh saraf yang didapatkan pada Range 

Of Motion, berpotensi mempengaruhi saraf baik secara mekanis dan fisiologis. Nerve gliding dapat meningkatkan 

ekskursi saraf sebenarnya, menurun adhesi dan mengurangi gejala dengan dengan memungkinkan saraf untuk bergerak 

bebas, teknik ini juga dapat membantu untuk mengoksidasi saraf dan mengurangi nyeri iskemik (Mckeon, 2008) 

Mengurangi hambatan pada terowongan carpal sehingga tendon dapat bergerak  bebas dengan meningkatkan 

sirkulasi darah ke tangan dan pergelangan tangan sehingga mengurangi pembengkakan dan meningkatkan perbaikan 

pada jaringan lunak (otot, ligamen dan tendon). 

 

3. METODE 
Kegiatan pengabdian dilaksanankan pada bulan Oktober 2018 di UPT. Panti Sosial Khusnul Khotimah Pekanbaru. 

Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah dengan metode ceramah, dan demonstrasi, diskusi dan Tanya 

jawab. Bahan dan alat yang diperlukan dalam pengabdian ini adalah leptop, infokus,  white board, leaflet untuk 

menunjang kegiatan penyuluhan. 
 

Gambar 1 Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian di UPT Panti Sosial Khusnul Khotimah Pekanbaru 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari hasil survey melalui kuisioner yang dilakukan terkait kondisi carpal tunnel syndrome secara umum 

terhadap sasasaran kegiatan yaitu  15 orang ibu dan lansia sebelum dan sesudah pelaksanaan Pengabdian Kepada 

Masyarakat. Maka dari itu didapat hasil survey yang menunjukkan bahwa: 

Hasil Survey sebelum dan sesudah pengabdian 
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Berdasarkan hasil survey pada bagan diatas didapatkan selisih peningkatan pemahaman sararan sebelum 

dan sesudah kegiatan pengabdian yaitu sebesar 40%.  Dimana sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian ini didapat 

hasil kuisioner dengan nilai 30% dan setelah di berikan penyuluhan pengabdian didapat hasil 80%.\ 

5. SIMPULAN 
Berdasarkan hasil survey sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat didapatkan 

selisih peningkatan pemahaman sararan kegiatan yaitu sebesar 40%. Pengabdian yang dilaksanakan di UPT 

Panti Sosial Khusnul Khotimah Pekanbaru dapat terselenggara dengan baik, hal ini tak luput dari bantuan 

beberapa pihak. Adapun hal yang dapat disimpulkan pada pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah : 

meningkatkan pemahaman para ibu-ibu maupun lansia terkait carpal tunnel syndrome, pemahaman 

tentnag penangana  teknik latihan dengan nerve gliding exercise 
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ABSTRACT  

Fishbone is an undeliberate used fishing industry waste. Pangas (Pangasius hypophthalmus) village, located in Kampar, 

Riau Province, is the largest Pangas fish source in Sumatera. In 2013, this area had had 54 hectares Pangas fish pond 

that produce proximately ten tons of the fish per day. Usually, the fish can be processed into fillet, meatball, nugget, abon 

and siomay. This research aims to utilize the fishbone waste into a source of calcium and protein. The fishbone was 

prepared using protein hydrolysis method and then formulated into toothpaste preparation. The organoleptic, pH, level 

of water, ash, protein and calcium of pangas fishbone flour and toothpaste was then evaluated. The bone was softened 

using autoclave (121oC, 1atm), and then boiled and extracted in NaOH 1.5 N at 60C for 2 hours. The paste waste 

prepared in the mixture of glycerol, Na CMC and 70% sorbitol solution, and a calcium carbonate paste for positive 

control. It was obtained a specific smell yellowish white fishbone flour with the level of water, ash, protein and calcium 

of 14.53; 34; 5.43 and 24.09%, consecutively, and a yellowish semi-solid toothpaste preparation with menthol-spesific 

scent, pH of 10.1 and calcium level of 0.487%. It can be concluded that the pangas fishbone waste is a promising source 

of calcium and can be utilized into a high calcium toothpaste product. 

 

Keywords:  Pangas, fishbone, toothpaste, Pangasius hypophthalmus, flour, calcium, protein 

 

ABSTRAK 

Tulang ikan merupakan salah satu limbah industri perikanan yang belum dimanfaatkan. Desa Patin (Pangasius 

hypophthalmus) yang berlokasi di Kampar, Provinsi Riau, merupakan sumber ikan patin terbesar di Sumatera. Pada tahun 

2013, daerah ini telah memiliki 54 hektar tambak ikan patin yang mampu memroduksi sekitar 10 ton ikan per hari. Pada 

umumnya, ikan yang diproduksi diolah menjadi fillet, bakso, nugget, abon dan simay. Penelitian ini bertujuan untuk 

memanfaatkan limbah ikan patin menjadi salah satu sumber kalsium dan protein. Sampel tulang ikan patin dipersiapkan 

menggunakan metode hidrolisis protein untuk selanjutnya dibuat menjadi pasta gigi yang kemudian ditentukan 

karakteristik organoleptis, pH, kadar air, abu, protein dan kalsiumnya. Tulang dilunakkan menggunakan autoklaf (121 
oC, 1 atm), dan kemudian direbus dan diekstrak dalam NaOH 1,5 N pada 60C selama 2 jam. Pasta gigi tepung tulang 

ikan patin dibuat dengan campuran gliserol, Na CMC dan larutan sorbitol 70% dan pasta gigi kalsium karbonat sebagai 

pembanding. Didapatkan hasil tepung tulang ikan patin yang berwarna kekuningan dengan kadar air, abu, protein dan 

kalsium sebesar 14.53; 34; 5.43 and 24.09%, dan pasta gigi yang berbentuk setengah padat, berwarna kekuningan, berbau 

khas mentol, dengan nilai pH 10,1 dan kadar kalsium 0,487%. Dapat disimpilkan bahwa, limah tulang ikan patin 

merupakan sumber kalsium yang menjanjikan dan dapat diolah menjadi produk pasta gigi berkalsium tinggi.  

 

Kata Kunci: Patin, tulang ikan, kalsium, protein, pasta gigi, tepung, Pangasius hypophthalmus  
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1. PENDAHULUAN 

Ikan patin merupakan salah satu ikan yang banyak dikembangkan di Indonesia, karena tingginya permintaaan baik 

dari pasar domestik maupun internasional. Produksi ikan patin dalam negeri terus mengalami peningkatan. Tahun 

2006, produksi ikan patin mencapai 31.490 ton dan pada tahun 2012 meningkat signifikan hingga mencapai 

651.000 ton. Kampung patin yang berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau adalah penghasil ikan patin terbesar 

di Sumatera. Pada tahun 2013, daerah ini telah mempunyai kolam ikan patin dengan luas 54 hektare dan 

menghasilkan ikan patin kurang lebih 10 ton per hari. Ikan patin diolah menjadi salai, bakso, nugget, abon, dan 

fillet ikan (Kemendag RI, 2013). Produksi fillet ikan ini menghasilkan limbah seperti tulang dan kepala ikan yaitu 

sekitar 27-42% yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber kalsium (Trung, nc 54005). 

Kepala dan tulang ikan patin berpotensi sebagai sumber kalsium. Unsur utama dari tulang ikan adalah kalsium, 

fosfor, dan karbonat, sedangkan yang terdapat dalam jumlah kecil yaitu magnesium, sodium, stronsium, fitat, 

klorida, hidroksida, dan sulfat (Harver, 1989). Secara umum persentase berat kalsium pada ikan adalah 0,1 – 1%, 

dengan perbandingan kalsium dan fosfor yaitu 1,6 : 0,7 (Lovell, 1989).   

Pengolahan  ikan patin menjadi tepung dengan kandungan kalsium dan fosfor yang tinggi dapat diterapkan ke 

dalam salah satu bentuk sediaan pasta gigi. Pemilihan bentuk pemanfaatan ini dipilih dikarenakan pada pasta gigi 

mengandung kalsium yang memiliki kemampuan membersihkan permukaan gigi tanpa menimbulkan kerusakan 

pada permukaan gigi, jaringan atau rongga mulut maupun gusi (Poucher, 1974 dalam (Hidayati & Setyorini, 2005). 

Pasta gigi yang tidak mengandung kalsium akan menyebabkan terjadinya lapisan berwarna coklat pada permukaan 

gigi, tetapi jika melebihi kadarnya dapat menyebabkan abrrasive pada gigi (Murray dan Rug, 1982 dalam (Hidayati 

& Setyorini, 2005). 

1.1 Perumusan Masalah 

Pemanfaatan limbah tulang ikan patin belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut bertolak belakang 

dengan kenyataan bahwa limbah tulang ikan patin yang telah diolah menjadi tepung tulang memiliki 

kandungan mineral yang tinggi yaitu kalsium sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber 

kalsium bagi manusia. Kandungan mineral khususnya kalsium dan fosfor yang tinggi menjadi salah satu 

sumber kalsium yang berbahan dasar alami. Disisi lain penanganan limbah yang tepat dan berhasil guna 

dapat meningkatkan pendapatan pembudidayaserta menyelamatakan lingkungan akibat tidak tertanganinya 

dengan baik limbah perikanan yang dapat merusak lingkungan. Dengan demikian dirasa perlu untuk 

melakukan penelitian pemanfaatan limbah tulang ikan patin yang diolah menjadi tepung tulang yang 

dimanfaatkan sebagai sumber kalsium pada pembuatan pasta gigi. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Membuat tepung tulang ikan dengan metode hidrolisis protein dan menganalsiis karakteristik dari 

tepung tulang yang dihasilkan; 

2. Menganalisis kalsium yang dihasilkan dari tepung tulang ikan patin; 

3. Membuat pasta gigi dengan sumber kalsium tulang ikan patin yang dibandingkan dengan pasta gigi 

yang berasal dari kalsium karbonat; 

4. Menganalisis kalsium pada pasta gigi dengan kalsium tulang ikan patin. 

Manfaat dari peneltian ini adalah sebagai sumber informasi pemanfaatan limbah tulang ikan patin sebagai 

sumber kalsium ke dalam produk kosmetika yaitu pasta gigi. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA   

2.1 Kalsium 

 Tubuh manusia mengandung lebih banyak kalsium daripada mineral lain. Diperkirakan 2% dari berat 

orang dewasa atau sekitar 1,0 – 1,4 kg terdiri dari kalsium (Winarno, 2002). Dari jumlah ini 99% berada dalam 

jaringan keras yaitu tulang dan gigi terutama dalam bentuk hidroksiapatit. Kalsium tulang berada dalam 

keadaan seimbang dengan kalsium plasma pada konsentrasi kurang lebih 2,25 – 2,60 mmol/l atau setara dengan 

9-10,4 mg/100 ml (Almatsier, 2002).  

Kalsium dalam pasta gigi paling banyak dalam bentuk CaCO3 dimana senyawa ini mempunyai sifat 

tak berbau, tak berasa, merupakan zat padat putih, larut dalam asam dan melepas CO2. dijumpai di alarn dalarn 

bentuk kalsit, napal, aragonik, travertine, mafiner, batu gamping dan kapur, sulit larut dalam air  (Arsyad, 

2001). CaCO3 dalam pasta gigi berfungsi sebagai senyawa pembersih yang mencegah terjadinya lapisan 

berwama cokelat pada permukaan gigi (Hidayati & Setyorini, 2005). 

2.2 Ikan Patin (Pangasius hypophthalmus) 
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Pemerintah Indonesia semakin meningkatkan pengembangan industri di bidang perikanan. Ikan patin 

merupakan salah satu ikan yang banyak dikembangkan karena tingginya permintaaan baik dari pasar domestik 

maupun internasional. Ikan patin memperlihatkan potensi ekspor dan harga jual cukup tinggi, sehingga usaha 

budidaya ikan ini mempunyai peluang yang menguntungkan baik di pasar domestik maupun internasional. 

Tahun 2009, ikan patin merupakan salah satu dari sepuluh ikan yang dikonsumsi paling banyak di Amerika 

Serikat (Kemendag, 2013). 

Prospek bisnis ikan patin, baik di pasar domestik maupun untuk ekspor sangat besar. Terlebih lagi, 

para pembudidaya jenis ikan ini banyak yang sudah menguasai teknologi budidaya dan pengolahan yang tepat 

untuk ikan patin. Namun demikian, produksi ikan patin di Indonesia sebagian besar masih berupa ikan patin 

segar. Padahal, ikan patin yang telah diolah menjadi fillet (daging ikan tanpa tulang) memiliki nilai jual yang 

lebih tinggi dan lebih diminati konsumen global (Kemendag, 2013). 

2.3 Tepung Tulang Ikan 

Hasil daging pada pengolahan fillet ikan patin (Pangasius hypophthalmus) adalah sekitar 33-38% 

dan sisanya menghasilkan limbah. Biasanya limbah hasil pengolahan tersebut dibuat menjadi pakan ternak, 

pupuk tanaman, diolah menjadi produk makanan. Hasil samping produk pengolahan ikan berupa kepala dan 

tulang dapat dijadikan tepung tulang ikan.  Tepung ikan yang berasal dari kepala dan tulang offal mengandung 

lebih banyak mineral sedangkan tepung ikan tersebut berasal dari isi perut atau ikan utuh, kandungan mineral 

lebih kecil. Pada pengolahan tepung ikan dihasilkan abu dan mineral yang sebagian besar berasal dari tulang 

tulang ikan. Kadar mineral tepung ikan akan tinggi bila bahan mentahnya berasal dari sisa-sisa  ikan berupa  

kepala  dan  tulang-tulang. Apabila kepala dan tulang ikan dijadikan tepung tulang ikan, maka dapat sebagai  

sumber  kalsium dan  fosfat  dalam makanan yang penting  sekali  untuk pembentukan  tulang.  Di  dalam 

tepung tulang  ikan  juga  mengandung  trace element  (Zn,  I,  Fe,  Cu,  Mn,  Co). Distribusi  garam-garam 

mineral  dalam  daging  ikan  juga  tidak  merata (Murniyati & Sunarman, 2000). 

 

3 METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakanpenelitian true eksperimental laboratories dengan post test only control group design  

untuk  mengetahui karakterisasi tepung tulang ikan patin meliputi uji organoleptis, kadar air, kadar abu, pH, kadar 

protein, dan kadar kalsium. 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Makanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Abdurrab, 

pada bulan Maret 2018.   

Pembuatan tepung tulang ikan patin diawali dengan merebus  tulang  ikan dan kepala ikan patin hingga  daging 

dan kulit  ikan terlepas dari tulang dan kepala ikan.  Tulang  ikan dilunakkan  menggunakan  autoclave (121oC, 1 

atm)  untuk mempermudah  proses  penepungan.  Setelah dilunakkan,  tulang  dikecilkan  ukurannya (5 – 10 cm)  

lalu direbus  3  kali  30  menit  dalam  air  mendidih. Pengecilan  ukuran  bertujuan  untuk  mempermudah dalam 

proses selanjutnya, yaitu pengeringan. Setelah direbus, tulang diekstraksi dengan NaOH (1,5 N) dengan suhu 60oC 

selama 2 jam. Setelah itu hasil ekstraksi dicuci dengan air dan  dikeringkan.  Kemudian  tulang ikan  dikecilkan  

ukurannya  dengan  menggunakan blender  untuk mempermudah proses pengeringan  dan dikeringkan  kembali  

selama  8  jam.  Setelah  kering, tulang  ikan  dihaluskan  dan  diayak  dengan  ayakan 120 mesh hingga menjadi 

tepung tulang ikan (Trilaksani, Salamah, & Nabil, 2006). 

2.4 Karakterisasi Tepung Tulang Ikan dan Ekstrak Kalsium dari Tulang Ikan 

Karakterisasi penelitian ini meliputi uji organoleptis, kadar proksimat (kadar air, abu, kadar protein) dan kadar 

kalsium. Pengamatan organoleptis tepung tulang ikan meliputi pengamatan  warna, bentuk padatannya, bau, dan 

warna larutannya. 2.5 Pembuatan Pasta Gigi dengan Kalsium Tulang Ikan Patin 

 

Tabel 1. Formula Pasta Gigi 

No. Bahan 
Kadar (%) 

F1 F2 

1 Kalsium karbonat     
 

0 44 

2  Kalsium tulang ikan patin 44 0 

3 Natrium lauril sulfat  1 1 

4 Gliserol 18 18 

5 CMC Na  1 1 

6 Larutan Sorbitol 70%    
 

10 10 
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7 Oleum menthae piperate 0,3 0,3 

8 Natrium Benzoat  0,1 0,1 

9 Aqua destilata ad  
 

100 100 

 

 

Evaluasi Pasta Gigi 

a. Uji Organoleptis meliputi tekstur, bau, rasa, dan homogenitas.  

b.   Uji pH, dilakukan dengan mengambil 2 gram pasta gigi, kemudian diukur dengan pH-meter. 

c.  Penetapan Kadar Kalsium, menggunakan Spektrofotometri Uv-Vis 

 

4 HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dari berat kotor tulang ikan sebanyak 4041 gram, didapatkan tepung tulang ikan patin sebanyak 600 gram.  

Hasil karakterisasi Tepung Tulang Ikan dan Ekstrak Kalsium dari Tulang Ikan dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

 

Tabel 2. Hasil Karakterisasi Tepung Tulang Ikan Patin 

Pengujian Tepung Tulang Ikan Patin 

Bentuk dan warna Serbuk Kering kekuningan 

Bau Tidak Berbau 

Rasa Tidak Berasa 

Kadar Air 14,53% 

Kadar Abu 34% 

Kadar Protein 5,43% 

Kadar Kalsium 24,09% 

 

Tabel 3. Hasil Evaluasi Pasta Gigi Tepung Tulang Ikan Patin 

Pengujian Pasta Gigi Tepung Tulang Ikan Patin Pasta Gigi Pembanding  

Bentuk dan warna Setengah padat, kekuningan Setengah padat, putih 

Bau Khas mentol Khas mentol 

Rasa Pedas Pedas 

pH 10,1 9,7 

Kadar Kalsium 0,487 % 0,454% 

Tepung tulang ikan patin yang dihasilkan berbentuk serbuk kering kekuningan, tidak memiliki rasa 

dan tidak memiliki bau. Pada proses pembuatan tepung, dilakukan dengan metode hidrolisis protein dengan 

penambahan NaOH. 

Kadar air bahan  pangan merupakan jumlah air yang dikandung bahan pangan dan sangat 

berpengaruh pada mutu dan keawetan pangan (Martinez et al, 1998). Berdasarkan hasil penelitian, tepung 

tulang ikan yang dihasilkan memiliki kadar air sebesar 14,53%. Tepung tulang ikan yang dihasilkan memiliki 

kadar air yang lebih tinggi dari pada yang ditetapkan oleh SNI 01-2715-1996 yaitu sebesar 10%. Kadar air 

yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh proses pembuatan tepung dan teknik  pengeringan tepung. Menurut 

penelitian Nabil (2005), yang memperoleh kadar air yang rendah pada tepung tulang ikan tuna yaitu berkisar 

5,6 – 8,3%, kadar air yang rendah ini diperoleh karena proses hidrolisis dalam penelitian ini dilakukan 

beberapa tahap dimulai dari proses autoklafing, proses perebusan, dan proses ekstraksi protein menggunakan 

larutan NaOH. Proses pemasakan dengan autoklafing menggunakan suhu dan tekanan lebih tinggi dari pada 

perebusan biasa. Sebagian ikan dalam proses pemanasan mengeluarkan cairan. Jumlah cairan yang dihasilkan 

sangat bervariasi pada tiap-tiap jenis ikan  dan dari jenis metode pemasakannya. Pada proses pengeringan 

tepung, Nabil (2005) menggunakan teknik pengeringan dengan sinar matahari langsung, sedangkan pada 

penelitian ini proses pengeringan hanya menggunakan pengeringan angin di dalam ruangan dengan suhu 

kamar. Hal ini juga dapat mempengaruhi tingginya kadar air pada tepung tulang ikan yang dihasilkan. 

Analisis kadar abu bertujuan untuk menetukan kadar abu total dan kandungan masing-masing 

mineral yang terdapat dalam tepung tulang ikan. Kandungan abu dalam bahan pangan menunjukkan jumlah 

bahan anorganik yang tersisa setelah bahan organik didestruksi (Sulaiman et al, 1995). Hasil kadar abu yang 

diperoleh yaitu sebesar 34%. Hasil ini lebih tinggi dari pada yang ditetapkan oleh SNI 01-2715-1996 yaitu 
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sebesar 20%. Kandungan abu yang tinggi di dalam tepung tulang disebabkan karena komponen utama 

penyusun tulang adalah mineral. Tulang mengandung sel-sel hidup dan matriks intraseluler dalam bentuk 

garam mineral.  

Kadar protein tepung tulang ikan yang dihasilkan pada penelitian ini cukup rendah yaitu sebesar 

5,4%, sangat berbeda jauh dari kadar protein yang ditetapkan SNI 01-2715-1996 yaitu sebesar 65%. 

Rendahnya kadar protein pada tepung tulang ikan ini dipengaruhi oleh proses pembuatan tepung tulang yang 

disebabkan adanya hidrolisis protein yang dilakukan secara berulang. Proses hidrolisis protein terjadi pada 

tahap perebusan, autoclaving, dan ekstraksi dengan NaOH. Penggunaan NaOH pada proses pemisahan 

kalsium pada penelitian ini juga merupakan dari proses yang bertujuan untuk menghilangkan protein dari 

tepung kalsium tulang ikan. Kirk dan Othmer (1953) menyatakan bahwa protein akan terhidrolisis apabila 

dicampurkan dengan asam, alkali kuat atau enzim kuat atau enzim proteolitik dan juga pemanasan 

(perebusan). Penghilangan protein ini dimkasudkan untuk meningkatkan kandungan mineral/abu yang 

terkandung di dalam tepung.  

Kadar kalsium yang dihasilkan pada penelitian ini, menggunakan Atomic Absorption 

Spectrophotometer (AAS), adalah sebesar 24,09%. Nilai ini jauh lebih besar dari standar yang ditetapkan SNI 

01-2715-1996 yaitu sebesar 2,5 – 5,0 %. Merujuk dari standar tersebut, maka kadar kalsium tepung tulang 

ikan patin memenuhi mutu yang ditetapkan. 

Pengujian organoleptis sediaan pasta gigi dengan sumber kalsium tepung tulang ikan patin dilakukan 

dengan mengamati bentuk, warna, bau, dan rasa sediaan pasta gigi secara visual (Tabel 3). Pasta gigi yang 

dihasilkan menghasilkan warna kekuningan sama halnya dengan warna dari tepung tulang ikan yang 

diperoleh. Untuk bentuk, bau dan rasa memiliki hasil yang sama dengan pasta gigi pembanding yang 

mengandung kalsium karbonat. pH sediaan pasta gigi tepung tulang ikan patin yang dihasilkan sebesar 10,1 

dan pH sediaan pasta gigi pembanding sebesar 9,7. pH yang dihasilkan sesuai dengan syarat mutu sediaan 

pasta gigi menurut SNI 12-3524-1995 yaitu 4,5 – 10,5 agar tidak mengiritasi mukosa mulut. Untuk kadar 

kalsium dari pasta gigi yang diformula didapatkan kadar kalsium yang sesuai dengan kadar formula yang 

direncanakan. Kadar kalsium pasta gigi tepung tulang ikan sebesar 0,487% dari 44 gram tepung tulang ikan 

patin yang setara dengan 10,56 gram kalsium (r=0,9972).  

 

5 SIMPULAN  

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan metode yang digunakan, tepung tulang ikan 

mengandung kalsium yang tinggi dan dapat diformulasi menjadi pasta gigi dengan nilai kalsium yang tinggi. 
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ABSTRACT  

Menstruation is a physiological thing that happens to every young woman. But in reality many women experience 

menstrual problems, including menstrual pain / dysmenorrhea. Menstrual pain / dysmenorrhea is a gynecological 

complaint due to an imbalance in the hormone progesterone in the blood, causing pain. About 20-90% of cases of 

menstrual pain occur during adolescence and are associated with physical activity restrictions and absences from school 

or work. Dysmenorrhea also causes learning activities in the learning process to be disrupted, concentration decreases 

and none even exists so that the material provided during ongoing learning cannot be captured by young women who 

are experiencing dysmenorrhea. Therefore dysmenorrhea in adolescents needs to get attention so as to provide 

appropriate non-pharmacological treatment. The aim of this program is to provide education and understanding to 

young women related to dysmenorrhea by giving appropriate interventions pharmacologically, namely by stretching 

intervention and neuromuscular taping. The location of this activity was carried out at SMA 2 Siak Hulu.. After training 

in adolescents about interventions that can be done for dysmenorrhea / menstrual pain measured using VAS. Evaluation 

results stated that from 21 people who were given intervention 19 people (90.5%) did not experience menstrual pain and 

2 people (9.4%) experienced mild pain. It is expected that young women can find out information about the management 

of dysmenorrhea so as not to be absent and also unable to carry out daily activities at school or at home 

 

Keywords: stretching, neuromuscular Taping, primary dysmenorrhea 

 

ABSTRAK 

Menstruasi merupakan hal yang bersifat fisiologis yang terjadi pada setiap remaja putri. Namun pada kenyataannya 

banyak perempuan yang mengalami masalah menstruasi, diantaranya nyeri haid / dismenore. Nyeri haid / dismenore 

adalah keluhan ginekologis akibat ketidakseimbangan hormon progesterone dalam darah sehingga mengakibatkan timbul 

rasa nyeri. Sekitar  20-90 % kasus nyeri haid terjadi saat usia remaja dan berkaitan dengan pembatasan aktivitas fisik dan 

absen dari sekolah atau pekerjaan. Dismenore juga  mengakibatkan aktivitas belajar dalam proses pembelajaran bisa 

terganggu, konsentrasi menjadi menurun bahkan  tidak ada sehingga materi yang diberikan selama pembelajaran yang 

berlangsung tidak bisa ditangkap oleh para remaja putri yang sedang mengalami dismenore. Oleh sebab itu dismenore 

pada remaja perlu mendapat  perhatian sehingga memberikan penanganan yang tepat secara non farmakologis. Tujuan 

program ini adalah Memberikan edukasi dan pemahaman pada remaja putri yang berkaitan dengan dismenore dengan 

pemberian intervensi yang tepat secara non farmakologis yaitu dengan intervensi stretching dan neuromuscular taping. 

Lokasi kegiatan ini telah dilakukan di SMA 2 Siak Hulu.. Setelah dilakukan pelatihan pada remaja tentang intervensi 

yang dapat dilakukan untuk dismenore/nyeri haid diukur dengan menggunakan VAS. Hasil evaluasi menyatakan bahwa 

dari 21 orang yang diberi intervensi 19 orang (90,5%) tidak mengalami nyeri haid dan 2 orang (9.4%) mengalami nyeri 

ringan. Diharapkan remaja putri  dapat mengetahui informasi mengenai pengelolaan  dismenore agar jangan sampai tidak  

hadir dan juga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari disekolah maupun dirumah 

 

Kata Kunci: stretching, neuromuskular Taping, dismenore primer  
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1. PENDAHULUAN   

Data mengenai dismenore sebagai permasalahan remaja belum banyak didapatkan di negara kita. Dinegara 

lain, prevalensi dismenore cukup tinggi terjadi pada remaja.3,4 Dilaporkan dismenore akan berdampak pada aktivitas 

sehari-hari remaja seperti dalam studi di Cina, sebanyak 92,4% subyek menderita dismenore ringan – berat, 39,9%  harus 

absen dari sekolah dan 49,8% menggunakan analgetik 1-6 kali per siklus[1]. 

Prevalensi dismenore tertinggi terjadi pada remaja wanita, dengan perkiraan 20-90%.Dismenore yang paling 

sering terjadi adalah  dismenore primer, kemungkinan  lebih dari 50% wanita mengalaminya dan 10-15% diantaranya 

mengalami nyeri yang hebat yang sampai menggangu aktivitas dan kegiatan sehari-hari.  Prevalensi dismenore primer di 

Indonesia cukup tinggi yaitu 60-75% pada perempuan muda, prevalensi dismenore di Indonesia 64,25% yang terdiri dari 

54,89% dismenore primer dan 9,36% dismenore sekunder[2].  

Hasil penelitian di Yogyakarta yang dilakukan oleh Paramita (2010) di SMK YPKK I Sleman didapatkan 

terdapat 28 siswi, 8 orang diantaranya seringkali ijin untuk tidak mengikuti proses belajar setiap bulannya karena 

mengalami dismenorea. Sedangkan siswi lainya yang mengalami dismenorea tetap mengikuti proses pelajaran di sekolah 

namun tidak dapat berkonsentrasi karena gejala yang dirasakan[3]. 

Instansi pendidikan memiliki Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai suatu organisasi yang mengawasi 

kesehatan siswa di sekolah, belum ada tindakan khusus yang dilakukan untuk mengurangi nyeri haid yang dialami, hanya 

siswi diberikan keringanan untuk tidak mengikuti kegiatan yang berat. Upaya untuk mengurangi rasa nyeri saat haid 

dapat dilakukan secara farmakologi dan non farmakologi. Salah satu upaya mengatasi nyeri haid secara non farmakologi 

dapat dilakukan dengan memberikan intervensi salah satu modalitas fisioterapi berupa latihan relaksasi pada otot perut, 

latihan relaksasi pada otot perut berupa stretching exercise. Stretching Exercise merupakan latihan peregangan otot perut. 

Stretching exercise salah satu teknik relaksasi yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa nyeri. Hal ini disebabkan 

karena meningkatnya kadar endorfin yang dihasilkan oleh otak akibat olahraga. Sehingga latihan fisik ini bertindak 

sebagai analgesik spesifik untuk jangka pendek dapat menghilangkan rasa sakit[4]. 

Menurut Blow, 2012 Neuromuscular Taping juga dapat digunakan untuk mengurangi rasa nyeri saat haid. 

Neuromuscular Taping merupakan salah satu metode terapi biomekanikal yang inovatif dengan stimulasi compressi dan 

decompressi untuk menghasilkan efek yang positif pada sistem musculoskeletal, neurologi, vaskular dan limfatik. 

Neuromuscular Taping adalah teknik pengaplikasian elastic tape pada kulit, saat Neuromuscular Taping diberikan cara 

yang benar akan dapat mengurangi nyeri.Teknik koreksi otot dalam bentuk decompressi, dengan teknik ini kulit diatas 

area yang nyeri dan inflamasi diangkat untuk mengurangi hypersensitivitas receptor, hal ini juga dapat memulihkan 

ketegangan otot, memfasilitasi perluasan otot, dan menormalisasi alastisitas otot, mengurangi kelelahan otot dan  

meningkatkan kontraksi pada otot. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan edukasi stretching dan neuromuscular taping 

untuk mengurangi nyeri haid primer (disminore primer) pada remaja putri[5]. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Dismenore Primer  

Dismenore berasal dari bahasa Yunani, yaitu dysmenorrhea, terdiri atas “dys” berarti sulit, “meno” berarti bulan, 

dan “rrhea” berarti aliran sehingga dismenore dapat diartikan sebagai gangguan aliran darah menstruasi[6]. Wanita 

usia reproduktif akan sering mengeluhkan dismenore yang mengakibatkan penderita untuk istirahat dan 

meninggalkan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari dalam beberapa jam atau beberapa hari[7]. 

2.1 Gejala Klinis Dismenore Primer  

Dismenore primer ditandai dengan kram pada panggul, nyeri biasanya datang sesaat sebelum atau pada awal 

menstruasi yang akan berlangsung 1- 3 hari [8]. Ada juga gejala yang menyertai dismenore primer, antara lain 

mual, muntah, pusing, 18 nyeri kaki bagian belakang, diare, konstipasi, dan pingsan [9]. 

2.3 Metode dan Teknik Intervensi  

a. DefinisiNeuromuskular Taping 

Neuromuscular Taping merupakan salah satu metode terapi biomekanikal yang inovatif dengan stimulasi 

compressi dan decompressi untuk menghasilkan efek yang positif pada sistem musculoskeletal, neurologi, 

vaskular dan limfatik. Neuromuscular Taping adalah teknik pengaplikasian elastic tape pada kulit, saat 

Neuromuscular Taping diberikan cara yang benar akan dapat mengurangi nyeri.Teknik koreksi otot dalam bentuk 

decompressi, dengan teknik ini kulit diatas area yang nyeri dan infamasi diangkat untuk mengurangi 

hypersensitivitas receptor, hal ini juga dapat memulihkan ketegangan otot, memfasilitasi perluasan otot, dan 

menormalisasi alastisitas otot, mengurangi kelelahan otot dan meningkatkan kontraksi pada otot[5]. 
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b. Stretching 

Exercise merupakan  salah satu manajemen non farmakologis yang telah aman digunakan karena 

menggunakan proses fisiologis. Latihan fisik memiliki hubungan signifikan dengan penurunan tingkat keletihan 

otot. Remaja dengan dismenorhea akan mengalami kram otot terutama pada abdomen bawah yang bersifat siklik 

disebabkan karena  kontraksi yang kuat dan lama pada dinding uterus sehingga terjadi kelelahan otot. maka 

diperlukan  exercise untukmenghilangkan kram otot tersebut berupa stretching/ latihan peregangan telah 

ditemukan untuk mengurangi ketidaknyamanan menstruasi, melalui peningkatan vasodilatasi, dan penurunan 

iskemia; pelepasan opiat endogen khususnya endorphin beta dan supresi prostaglandin dan penutupan aliran 

darah dari viscera yang mengakibatkan sedikit hambatan pada daerah panggul. Latihan ini berfungsi mengurangi 

rasa sakit dengan cara latihan peregangan yang berdampak pada menghilangkan rasa nyeri, meningkatkan 

fleksibilitas, memulihkan mobilitas, meningkatkan sikulasi pada jaringan dan persendiaan tulang belakang, 

melemaskan otot-otot rahim yang mengalami keteganggan  serta mempertahankan ritme kontraksi otot perut 

yang baik[10]. 

 

3. METODE 

Bahan yang digunakan pada kegiatan ini adalah Taping, infokus, laptop, kuesioner dan alat tulis. Adapun kegiatan 

ini dilakukan pada bulan Mei dan Juni 2018. Adapun kegiatan pertama yang dilakukan adalah: 

a. Melakukan Survey lokasi pengabdian kepada masyarakat dan pemasangan spanduk 

b. Melakukan perkenalan kampus Universitas Abdurrab dilanjutkan perkenalan Prodi DIII Fisioterafi dan Kebidanan 

sambil membagi brosur marketing. 

c. Menjelaskan maksud kedatangan ke sekolah untuk melakukan penyuluhan dan pelatihanstretching dan 

neuromuscular taping. 

d. Melakukan penyuluhan tentang disminorea dan stretching dan neuromuscular taping. 

e. Membuka sesi tanya jawab bagi siswi berdasarkan materi yang disampaikan. Menyediakan reward (hadiah) bagi 

siswi yang mengajukan pertanyaan atau yang menjawab pertanyaan dari pemateri. 

f. Mendemonstrasikan stretching dan neuromuscular taping 

g. Mendata siswi yang mengalami nyeri haid 

h. Mempraktikkan cara stretching dan neuromuscular taping 

i. Mahasiswa yang lagi mengalami nyeri haid akan langsung dilakukan stretching dan neuromuscular taping 

j. Mendata jumlah peserta (siswi) yang hadir. 

Tahapan ke dua ini dilakukan untuk menilai apakah remaja putri sudah melakukan stretching dan 

neuromuscular taping  saat mengalami nyeri haid dan menilai apakah efektif stretching dan neuromuscular 

taping  untuk mengurangi nyeri haid dengan menggunakan kuesioner.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan yang dilakukan pada kunjungan pertama ini adalah memberikan penyuluhan tentang disminorea, 

dengan intervensi pemberian  stretching dan neuromuscular taping. Pada saat dilakukan penyuluhan tersebut remaja putri 

terlihat fokus dalam  mendengarkan materi yang disampaikan mereka mengatakan bahwa baru pertama kali mendapatkan 

materi tentang  disminorea, dengan intervensi pemberian stretching dan neuromuscular taping sehingga mereka 

mengetahui bahwa penanganan disminorea tidak perlu mengkonsumsi obat-obatan namun bisa dilakukan dengan 

stretching dan pemasangan taping dengan metode neuromuscular taping. Setelah narasumber selesai menyampaikan 

materi, banyak siswi ingin mengajukan pertanyaan namun karena keterbatasan waktu, hanya beberapa siswi yang 

mendapatkan kesempatan bertanya. Begitu juga ketika sesi tanya jawab, seluruh siswi dapat menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh narasumber. 

Berdasarkan hasil wawancara dari 116 orang siswa 80 orang mengalami disminorea saat menstruasi. Saat 

dilakukan kegiatan pengabdian ini yang sedang mengalami disminorea saat menstruasi sebanyak 21 orang. Setelah 

dilakukan wawancara selanjutnya mendemostrasikan tentang stretching dan pemasangan taping. Pada Saat dilakukan 

edukasi pemberian intervensi yang tepat secara non farmakologis yaitu dengan intervensi stretching dan neuromuscular 

taping kemudian mahasiswi yang sedang mengalami dismenore/ nyeri haid pada waktu tersebut diminta penilaiannya 

terhadap nyeri sedangkan mahasiswa yang tidak sedang mengalami dismenore/ nyeri haid juga diajarkan dari mulai 

diberikan penjelasan/ edukasi mengenai dismenore, intervensi pemberian stretching dan neuromuscular taping sampai 

diberitahu mengenai alat ukur evaluasi yang biasa digunakan dalam penilaian nyeri. Namun untuk sisiwi SMAN 02 Siak 

Hulu tidak semuanya dapat dilakukan pemberian langsung stretching dan taping dikarekan jumlah siswinya banyak dan 
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keterbatasan waktu sehingga dari 116 siswi yang hadir hanya 21 orang yang dapat dilakukan stretching dan diberikan 

taping. Tetapi untuk seluruh peserta yang hadir sudah diberikan taping yang sudah dipotong sesuai dengan yang akan 

diaplikasikan dalam metode neuromuscular taping dan gambar stretching yang dapat dilakukan pada saat terjadi 

dismenore/ nyeri haid. Diberitahukan juga cara melakukan evaluasi terhadap pengukuran nyeri yaitu menggunakan VAS. 

Saat kunjungan ke dua dilakukan jumlah siswi yang hadir sebanyak 21 orang dan mereka adalah yang 

mengalami disminorea saat menstruasi diwaktu kunjungan pertama. Setelah dilakukan evaluasi sebagian besar siswi 

SMAN 02 Siak Hulu telah mampu melakukan penilaian intensitas nyeri dengan menggunakan VAS. Didapatkan hasil 

sebagai berikut:  

Tabel 1 Gambaran Penilaian Intensitas Nyeri  dengan Menggunakan VAS di SMAN 02 Siak Hulu  

Berdasarkan tabel diatas bahwa dari 21 siswa yang mengalami disminorea saat menstruasi 90,5 % tidak mengalami nyeri 

lagi setelah melakukan stretching dan menggunakan taping, tetapi masih dijumpai 9,5 % masih mengalami nyeri ringan. 

Taping adalah teknik pengaplikasian elastic tape pada kulit, saat Neuromuscular Taping diberikan cara yang 

benar akan dapat mengurangi nyeri.Teknik koreksi otot dalam bentuk decompressi, dengan teknik ini kulit diatas area 

yang nyeri dan infamasi diangkat untuk mengurangi hypersensitivitas receptor, hal ini juga dapat memulihkan 

ketegangan otot, memfasilitasi perluasan otot, dan menormalisasi alastisitas otot, mengurangi kelelahan otot dan 

meningkatkan kontraksi pada otot[5]. 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Lim, Park and Bae, 2013) menggunakan teori gate control 

bahwa taping akan menstimulus cutaneous mekanoreseptor yang akan merangasang αβ yang berdiameter besar kemudian 

gerbang akan menutup menuju ke otak sehingga terjadi perubahan tekanan pada kulit. Didalam kulit banyak reseptor. 

Hal ini akan memperlancar pembuluh darah dan meningkatkan sistem metabolisme kemudian substansi P akan terbuang 

bersama aliran darah, nyeri akan berkurang. Hal ini, taping efektif terhadap penurunan dysmenorrhea primer[11]. 

Berdasarkan hasil penelitian ( Zen, 2018). Dengan menggunakan uji pengaruh paired sample T test pada pretest dan 

posttest pada kelompok perlakuan didapatkan p = 0,000 yang artinya ada 5 pengaruh taping pada abdominal terhadap 

penurunan dysmenorrhea primer[12]. 

Latihan fisik memiliki hubungan signifikan dengan penurunan tingkat keletihan otot. Remaja dengan 

dismenorhea akan mengalami kram otot terutama pada abdomen bawah yang bersifat siklik disebabkan karena  kontraksi 

yang kuat dan lama pada dinding uterus sehingga terjadi kelelahan otot. maka diperlukan  exercise untukmenghilangkan 

kram otot tersebut berupa stretching/ latihan peregangan telah ditemukan untuk mengurangi ketidaknyamanan 

menstruasi, melalui peningkatan vasodilatasi, dan penurunan iskemia; pelepasan opiat endogen khususnya endorphin 

beta dan supresi prostaglandin dan penutupan aliran darah dari viscera yang mengakibatkan sedikit hambatan pada daerah 

panggul. Latihan ini berfungsi mengurangi rasa sakit dengan cara latihan peregangan yang berdampak pada 

menghilangkan rasa nyeri, meningkatkan fleksibilitas, memulihkan mobilitas, meningkatkan sikulasi pada jaringan dan 

persendiaan tulang belakang, melemaskan otot-otot rahim yang mengalami keteganggan  serta mempertahankan ritme 

kontraksi otot perut yang baik[10]. 

Berdasarkan hasil penelitian (Prakasiswa, 2017) menyatakan bahwa Ada pengaruh peregangan terhadap 

penurunan nyeri dismenore dengan nilai p value = 0,00 < ɑ (0,05) dan dimana nilai rata-rata sebelum diberikan 

peregangan rata-ratanya 5,13±3,99 dan setelah diberikan peregangan rata rata nyerinya turun menjadi 0,13 ± 1,60, hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat nyeri dismenore sebelum dan setelah diberikan peregangan[13]. 

 

5. SIMPULAN 

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah penyuluhan tentang disminorea,pemberian intervensi stretching dan 

neuromuscular taping. Kegiatan selanjutnya yaitu mendemonstrasikan stretching dan neuromuscular taping dari hasil 

penyuluhan dan demonstrasi dapat dilihat mahasiswa tampak antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini. 

Pada kunjungan kedua dari hasil evaluasi diperoleh 90,5 % tidak mengalami nyeri lagi setelah melakukan stretching dan 

taping dan masih dijumpai 9,5 % masih mengalami nyeri ringan. Diharapkan kepada pihak sekolah untuk bekerja sama 

dengan tenaga kesehatan terkait dengan penanganan disminorea pada siswi. 

 

No Interprestasi Skala VAS Jumlah (n=21) 
Presentasi 

1 Tidak nyeri 19 90,5% 

2 Nyeri ringan  2 9,5% 
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ABSTRAK 

Satisfaction is a feeling of pleasure or disappointment that appears after comparing the perception of the performance 

or results of a product or service and expectations. Factors that influence patient satisfaction are product quality or 

service, price, emotional, performance, aesthetics, product characteristics, service, location, facilities, communication, 

atmosphere, and visual design. Of the above factors that most influence patient satisfaction is service. The purpose of 

this study was to determine the relationship between the quality of nursing services and the level of satisfaction of patients 

in the inpatient ward of Embung Fatimah General Hospital, Batam City in 2018. This study included descriptive analytic 

with cross sectional design. The research time was 4 days from 29 September to 2 October 2018. To 67 patients with 

purposive sampling. The measuring instrument in this study was a questionnaire and analyzed using the Contingency 

Coefficient test. The results obtained were those who received good quality nursing services 36 patients (53.7%), and 

who had satisfaction levels of patients who satisfied 39 patients (58.2%), while the quality of nursing services was not 

good as many as 31 patients (46.3 %) and who have satisfaction level of patients who are not satisfied 28 patients 

(41.8%). The result of bivariate analysis shows that there is a relationship between the quality of nursing services and 

the level of patient satisfaction value r 0,393 and p-value 0,000 <α = 0,05. Expected to the hospital to further improve 

the quality of nursing services so that patients are satisfied with the care of nurses. 

 

Keywords: Quality of Nursing Services, Level of Patient Satisfaction, hospitalization 

 

ABSTRAK 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja 

atau hasil suatu produk atau jasa dan harapan-harapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien kualitas 

produk atau jasa, harga, emosional, kinerja, estetika, karakteristik produk, pelayanan, lokasi, fasilitas, komunikasi, 

suasana, dan desain visual. Dari faktor di atas yang paling mempengaruhi kepuasan pasien yaitu pelayanan. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan keperawatan dengan tingkat kepuasan pasien di ruang rawat 

inap RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2018. Penelitian ini termasuk deskriptif analitik dengan rancangan cross 

sectional. Waktu penelitiannya selama 4 hari pada tanggal 29 September sampai 2 Oktober 2018. Kepada 67 pasien 

dengan purposive sampling. Alat ukur dalam penelitian ini adalah kuesioner dan dianalisa menggunakan uji Koefisien 

Kontingensi. Hasil penelitian diperoleh yang mendapat kualitas pelayanan keperawatan yang baik 36 pasien (53,7%)  dan 

yang memiliki tingkat kepuasan pasien yang puas 39 pasien (58,2%) sedangkan kualitas pelayanan keperawatanyang 

tidak baik sebanyak 31 pasien (46,3%) dan yang memiliki tingkat kepuasan pasien yang tidak puas 28 pasien (41,8%). 

Hasil analisa bivariat menunjukkan ada hubungan kualitas pelayanan keperawatan dengan tingkat kepuasan pasien nilai 

r 0.396 dan p-value 0,000 < α=0,05. Diharapkan kepada rumah sakit agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan 

keperawatan agar pasien puas terhadap pelayanan perawat. 

 

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan Keperawatan, Tingkat Kepuasan Pasien, Rawat Inap 
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1. PENDAHULUAN 
Pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh suatu tim multi 

disiplin termasuk tim keperawatan. Tim keperawatan merupakan anggota tim kesehatan garda depan yang menghadapi 

masalah kesehatan pasien selama 24 jam secara terus menerus. Tim pelayanan keperawatan memberikan pelayanan 

kepada pasien sesuai dengan keyakinan profesi dan standar yang ditetapkan.Hal ini ditujukan agar pelayanan 

keperawatan yang diberikan senantiasa merupakan pelayanan yang aman serta dapat memenuhi kebutuhan dan harapan 

pasien (Nurachmah, 2001). 

Rosalina, (2008) menyatakan bahwa kenyataan yang ada dalam layanan jasa kesehatan pada pasien belum memuaskan. 

Hal ini terbukti dengan masih banyak keluhan pasien dan keluarganya terhadap sikap dan perilaku perawat dalam 

memberikan layanan kesehatan. Ketidakpuasan yang disampaikan oleh pasien antara lain adalah perawat yang kurang 

ramah dan kurang tanggap terhadap keluhan pasien dan keluarganya, padahal 90% layanan kesehatan di rumah sakit 

terhadap pasien adalah layanan keperawatan (Nurachmah, 2001). 

Perkembangan rumah sakit di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat yaitu terjadi peningkatan jumlah rumah 

sakit sebesar 13,1% dan peningkatan jumlah tempat tidur sebesar 9,8% dalam waktu tujuh tahun. Di sisi lain masalah 

yang dihadapi rumah sakit semakin komplek termasuk masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia, lebih 

khusus lagi tenaga keperawatan utamanya yang berkaitan dengan pelayanan pada pasien. Pelayanan pada pasien 

khususnya dalam berkomunikasi antara perawat dengan pasien dapat menyebabkan kepuasan pada pasien (Depkes RI, 

2005). 

Baumann (2007) mencatat bahwa perawat mendominasi hampir 80% pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit, 

pelayanan keperawatan juga dilaksanakan 24 jam tanpa henti. Dari segi sumber daya tenaga kerja, sekitar 40-60% sumber 

daya manusia di rumah sakit adalah tenaga keperawatan (Swansburg dan Swansburg, 2005). Dengan demikian pelayanan 

perawat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kepuasan pasien terutama pasien rawat inap. 

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepuasan pasien adalah kualitas produk atau jasa, harga, emosional, 

kinerja, estetika, karakteristik produk, pelayanan, lokasi, fasilitas, komunikasi, suasana, dan desain visual (Nursalam, 

2014). Hal ini dikarenakan kepuasan pasien atau pengguna layanan kesehatan berkaitan erat dengan hasil pelayanan 

kesehatan baik secara medis maupun non medis, misalnya kepatuhan terhadap pengobatan, pemahaman informasi medis, 

dan kelangsungan perawatan (Kotler dalam febriani, 2012). 

Kualitas pelayanan keperawatan yang baik berarti pasien mendapat layanan yang cepat, diagnosis dan terapi yang tepat, 

keramah tamahan yang cukup, pelayanan administrasi yang cepat dan biaya yang terjangkau. Dengan demikian pelayanan 

yang diberikan adalah untuk memenuhi keinginan pelanggan (Sedarmayanti, 2000). 

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan keperawatan dengan tingkat kepuasan pasien di 

RSUD Embung Fatimah Tahun 2018.  

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Menurut WHO Rumah sakit adalah suatu bagian menyeluruh (integral ) organisasi social dan medis yang mempunyai 

fungsi memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat baik kuratif maupun preventif. Rumah sakit juga 

merupakan pusat untuk latihan tenaga kesehatan dan penelitian biopsiko social eonomi budaya (Supriyanto, 2010) dalam 

(Hidayat, 2017). 

Kualitas pelayanan keperawatan adalah kualitas yang berkaitan dengan pemberian perawatan yang harus tersedia, dapat 

diterima , menyeluruh, berkelanjutan dan dokumentasikan (Heather 1962 dalam Budiasturi, 2002). Kualitas pelayanan 

adalah aplikasi pengetahuan medis yang tepat bagi perawatan pasien sambil menyeimbangkan resiko-resiko yang melekat 

pada intervensi keperawatan dan keuntungan yang diharapkan dari intervensi keperawatan (Gillies, 1989). 

Kepuasan berkaitan dengan kesembuhan pasien dari sakit atau luka. Hal ini lebih berkaitan dengan konsekunsi sifat 

pelayanan kesehatan itu sendiri, berkaitan pula dengan sasaran yang mendasar bagi mutu pelayanan. Hal ini karena 

memberikan informasi terhadap suksesnya pemberi pelayanan bermutu dengan nilai dan harapan pasien yang mempunyai 

wewenang sendiri untuk menetapkan standar mutu pelayanan yang dikehendaki (Hafizurrachman, 2004) 

 

3. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian Descriptif Analitik dengan menggunakan pendekatan Cross Sectional, yaitu suatu 

penelitian yang diukur secara simultan, sesaat atau satu kali saja dalam satu kali waktu (Setiadi, 2013). Bertujuan untuk 

memperoleh hubungan kualitas pelayanan keperawatan dengan tingkat kepuasan pasien di wilayah kerja RSUD Embung 

Fatimah pada tahun 2018. Tempat penelitian telah dilakukan di RSUD Embung Fatimah Batam pada tanggal 29 

September sampai dengan 2 Oktober 2018. Teknik pengumpulan data yang akan dilaksanakan adalah dengan cara 
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menyebarkan kuesioner kepada responden setelah diisi oleh responden dikumpulkan kembali oleh peneliti. Variabel 

dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan keperawatan dan tingkat kepuasan pasien. 

 

4. HASIL PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang dilakukan di Ruang Rawat Inap RSUD Embung Fatimah Kota Batam, didapatkan hasil dari 67 

pasien mengatakan puas dengan Kualitas pelayanan keperawatan yang baik yaitu 28 orang (77,8%), dan yang 

mengatakan tidak puas terhadap Kualitas pelayanan keperawatan 8 orang (22,2%), dan pasien yang mengatakan Tidak 

puas terhadap kualitas pelayanan keperawatan yang tidak baik, yaitu 11 (35,5%), dan pasien yang mengatakan tidak puas 

terhadap kualitas pelayanan keperawatan yang tidak baik, yaitu 20 orang (64,5%). Jadi dapat ditarik kesimpulan semakin 

tinggi kualitas pelayanan keperawatan yang baik, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan pasien yang diberikan. 

Hal ini sesuai dengan analisa uji statistic diperoleh nilai P- value sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa korelasi antara 

kualitas pelayanan keperawatan dan tingkat kepuasan pasien bermakna dengan nilai korelasi sebesar 0,393 menunjukkan 

kekuatan korelasi lemah dan bermakna secara klinis. Hal ini berarti ada hubungan yang signifikan antara Kualitas 

pelayanan keperawatan dengan tingkat kepuasan pasien di Ruang Rawat Inap RSUD Embung Fatimah Kota Batam 

Tahun 2018. 

Penelitian Athiril Jamal, Said Usman (2016) dengan judul hubungan kualitas pelayanan keperawatan dengan tingkat 

kepuasan pasien rawat inap inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, hasil kuaitas pelayanan 

keperawatan yang baik 47 pasien (78,3%) nilai p-value 0,000, yang mendapatkan layanan cepat pada kategori baik, 45 

pasien (68,2%) nilai p-value 0,002, yang mendapatkan diagnosis pada kategori baik, 48 pasien (66,6%) nilai p-value 

0,001, yang mendapatkan tepat terapi pada kategori baik, 53 pasien (61,6) nilai p-value 0,005, yang mendapatkan 

keramahan pada kategori baik, 51 pasien (64,6%) nilai p-value 0,002, yang mendapatkan pelayanan administrasi pada 

kategori baik, 50 pasien (62,5%) nilai p-value 0,022, yang mendapatkan biaya pada kategori baik, 36 pasin (75,0%)  nilai 

p-value 0,001 .yaitu ada hubungan antara kualitas pelayanan keperawatan dengan tingkat kepuasan pasien dan kualitas 

pelayanan yang sudah baik. 

Penelitian berasumsi kualitas pelayanan keperawatan dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap 

di RSUD Embung Fatimah Kota Batam dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan antara 

kedua variabel tersebut yakni semakin baik kualitas pelayanan keperawatan semakin puas tingkat kepuasan pasien dan 

semakin tidak baik kualitas pelayanan keperawatan semakin tidak puas tingkat kepuasan pasien. 

 

5. KESIMPULAN 

Kualitas pelayanan keperawatan mayoritas berada pada kategori baik sebanyak 36 orang (53,7%), dan kategori tidak baik 

sebanyak 31 orang (46,3%) 

Tingkat kepuasan pelayanan di Ruang Rawat Inap RSUD Embung Fatimah Kota Batam, mayoritas berada pada kategori 

tidak puas yaitu 36 orang (53,7%), dan yang berada pada kategori puas 31 orang (46,3%). 

Dari hasil uji statistik Koefisien Kontingensi didapatkan hasil nilai P- value sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa 

korelasi antara kualitas pelayanan keperawatan dan tingkat kepuasan pasien bermakna dengan nilai korelasi sebesar 0,393 

menunjukkan kekuatan korelasi lemah dan bermakna secara klinis, antara Kualitas pelayanan keperawatan dengan 

Tingkat Kepuasan Pasien di Ruang Rawat Inap RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2018.  
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ABSTRACT 

The implementation of the final project is a routine activity carried out by the informatics management study program 

AMIK Mahaputra Riau. Good management and organization of the final project will make it easier for all parties 

involved in the implementation. The current problems, the number of administrative products that must be done by 

students and the process of submission of final assignments that are still manual so that the study program has difficulties 

in managing the final project. For example, the process of presenting information requires a long time because it must 

count one by one the submission of the title and make the announcement of the title selection results through campus wall 

magazines. This is less effective and efficient so that the application of technology is proposed in the management of the 

final project. Therefore the development of the application system is a solution for the management of the final project 

so that it can facilitate coordinating and managing the final project. The application system in question is mobile-based, 

especially Android, so students can access and view information related to the final project from their smartphone without 

time limit and distance. System testing results indicate that the final project management application system has been 

running in accordance with the needs of the study program so that the implementation of the final task activities is more 

effective and efficient. 

  
Keyword: Application System, Final Project, Android, AMIK Mahaputra 

 
ABSTRAK 

Pelaksanaan tugas akhir merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh program studi manajemen informatika AMIK 

Mahaputra Riau. Pengelolaan dan pengorganisasian tugas akhir dengan baik akan mempermudah semua pihak terkait 

dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang ada saat ini, banyaknya prodesur administratif yang harus dilakukan oleh 

mahasiswa dan proses pengajuan tugas akhir yang masih manual sehingga mengakitbatkan program studi mengalami 

kesulitan dalam pengelolaan tugas akhir. Misalnya seperti proses penyajian informasi yang membutuhkan waktu yang 

lama karena harus menghitung satu per satu lembar pengajuan judul yang masuk dan membuat pengumuman hasil seleksi 

judul melalui majalah dinding kampus. Hal ini kurang efektif dan efisien sehingga diusulkan penerapan teknologi dalam 

pengelolaan tugas akhir. Oleh karena itu pengembangan sistem aplikasi menjadi solusi untuk pengelolaan tugas akhir 

sehingga dapat mempermudah mengkordinir dan mengelola tugas akhir. Sistem aplikasi yang dimaksud adalah berbasis 

mobile khususnya android sehingga mahasiswa kapan dan dimana saja dapat mengakses dan melihat informasi terkait 

tugas akhir dari smartphone mereka tanpa batas waktu dan jarak. Hasil pengujian sistem menunjukan bahwa sistem 

aplikasi pengelolaan tugas akhir telah berjalan sesuai  dengan kebutuhan program studi sehingga pelaksanaan kegiatan 

tugas akhir lebih efektif dan efisien. 

 

Kata kunci: Sistem Aplikasi, Tugas Akhir, Android, AMIK Mahaputra 
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1. PENDAHULUAN 

 

Tugas akhir merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai syarat untuk 

menyelesaikan studi pada pendidikan tinggi. Dalam proses penyusunan tugas akhir akan melibatkan beberapa komponen 

pada perguruan tinggi yaitu mahasiswa, dosen dan baak serta pengelola program studi. Pentingnya pembuatan tugas akhir 

tentu menjadi perhatian utama bagi seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa yang duduk pada tingkat akhir. 

Pengelolaan tugas akhir yang baik tentu akan mempermudah para pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaannya. 

Pengelolaan tugas akhir pada perguruan tinggi secara umum masih dilakukan dengan cara manual, yaitu menggunakan 

kertas menjadi media mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan bimbingan sampai dengan pengolahan data hasil tugas 

akhir. [Amik Mahaputra Riau (AMP)] adalah salah satu perguruan tinggi bidang vokasi yang berada di provinsi riau. 

Pada saat ini proses pengelolaan tugas akhir mahasiswa masih dilakukan dengan cara konvensional (mengapa AMIK 

Mahaputra Riau) yaitu, semua proses pengelolaan tugas akhir masih dilakukan dengan mencatat di kertas, sehingga 

menimbulkan beberapa masalah dalam pelaksanaannya, Seperti pengajuan judul, mahasiswa harus mengisi formulir 

pengajuan judul kemudian diserahkan ke program studi, oleh pogram studi kadang kala formulir tersebut hanya 

diarsipkan begitu saja sehingga formulir tersebut tercecer dan bahkan hilang. Oleh karena itu tidak jarang mahasiswa 

harus mengisi kembali formulir pengajuan judul. Pendataan mahasiswa yang telah mengajukan judul, pada proses 

pendataan ini program studi harus memeriksa dan mencatat satu persatu formulir yang diajukan oleh mahasiswa sehingga 

pendataannya membutuhkan waktu yang relatif lama dan terkesan sangat lambat. 

Beberapa permasalahan, selain daripada yang dipaparkan diatas juga ditemukan masalah seperti, Pengumuman 

hasil pengajuan judul, program studi harus memeriksa dan mencatat satu persatu berita acara hasil seminar proposal, 

kemudian membuat rekap seminar hasil sehingga prosesnya juga membutuhkan waktu yang relatif lama. Komposisi judul 

sesuai kompetensi, proses pengelompokan judul juga masih dilakukan dengan memeriksa satu persatu judul yang 

diajukan oleh mahasiswa, dan kemudian program studi merekap bidang kompetensi judul yang diajukan. Sehingga 

pemantuannya menjadi lemah, oleh karena itu terjadi ketimpangan komposisi judul sesuai kompetensi. Misalnya 

kompetensi judul desktop bisa mencapai 70 % sementara web dan jaringan hanya 30 % dari jumlah mahasiswa yang 

mengikuti tugas akhir. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, pengembangan sistem Aplikasi berbasis Teknologi Mobile menjadi solusi 

dalam pemecahan masalah pengelolaan tugas akhir. Karena sistem aplikasi dengan teknologi mobile memiliki 

keunggulan diantaranya dapat diakses kapan saja dan dimana saja sehingga monitoring pelaksanaan dan pengelolaan 

tugas akhir dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat, serta mampu meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja 

pihak-pihak yang terkait. Selain itu juga dapat mengurangi penggunaan kertas, sehingga perguruan tinggi dapat menekan 

biaya pengadaan kertas. Tujuan pengembangan aplikasi berbasis mobile  

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

 

Android 

Menurut Nazruddin, Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux yang mencakup sistem 

operasi, middleware, dan aplikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan 

aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam piranti bergerak.[4] Dalam defenisi yang lain Android Studio 

adalah Integrated Development Enviroment (IDE) untuk sistem operasi Android, yang dibangung diatas perangkat lunak 

JetBrains IntelliJ IDEA dan didesain khusus untuk pengembangan Android. IDE ini merupakan pengganti dari Eclipse 

Android Development Tools (ADT) yang sebelumnya merupakan IDE utama untuk pengembangan aplikasi android.[2] 

 

Android Platform Masa Depan 

Android merupakan salah satu platform mobile pertama yang lengkap, terbuka, dan bebas.  

a. Lengkap (Complete Platform): Memungkinkan para desainer untuk melakukan pendekatan secara komprehensif 

ketika mereka sedang mengembangkan platform android. Android juga merupakan sistem operasi yang aman dan 

banyak menyediakan tools dalam membangun software dan pengembangan aplikasi. 

b. Terbuka (Open Source Platform) Platform android disediakan melalui lisensi opensource. Pengembang dapat 

dengan bebas untuk mengembangkan aplikasi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_pengembangan_terpadu
https://id.wikipedia.org/wiki/Android_%28sistem_operasi%29
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c. Free (Free Platform) android adalah platform/aplikasi yang bebas untuk develop. Tidak ada lisensi atau biaya 

royalti untuk dikembangkan pada platform android. Aplikasi android dapat didistribusikan dan diperdagangkan 

dalam bentuk apapun. 

 

Fundamental Aplikasi 

Aplikasi android ditulis dalam bahasa pemrograman java. Kode java dikompilasi bersama dengan data file resource yang 

dibutuhkan oleh aplikasi dimana prosesnya dipackage oleh tools yang dinamakan “apt tools” ke dalam paket android 

sehingga menghasilkan file dengan ekstensi apk. File apk inilah yang disebut dengan aplikasi, dan nantinya dapat di 

install di perangkat mobile. 

Ada empat jenis komponen pada aplikasi android yaitu : 

a) Activities 

b) Service 

c) Broadcast Reciever 

d) Content Provider 

 

Kelebihan dan kekurangan android 

Beberapa kelebihan dan kekurangan android, sebagai berikut: 

1.  Kelebihan Android 

a. Switching dan multitasking yang lebih baik Android sangat mendukung multitasking aplikasi, kini hal tersebut 

kembali ditingkatkan. Dalam Honeycomb penggguna dapat dengan mudah berpindah aplikasi hanya dengan 

menyentuh  sebuah icon pada system bar. 

b. Kapasitas yang lebih baik untuk beragam widget Kapabilitas terhadap beragam widget dijanjikan bakal makin 

memanjakan para penggunanya. Contohnya widget untuk email Gmail yang dipamerkan Google, pengguna 

tidak perlu membuka aplikasi Gmail untuk melihat isi di dalamnya. 

c. Peningkatan kemampuan  

copy-paste Beberapa seri Android terdahulu memang sudah bisa melakukan copypaste, namun beberapa 

pengguna masalah pemilihan teks yang agak sulit. Kini hal tersebut coba diselesaikan, selain copypaste Google 

juga menambah share it pada teks yang diseleksi. 

d. Browser Crome Lebih Cepat  

Ada satu fitur yang hilang dalam browser Chrome yang diletakkan pada Android terdahulu, kemampuan Tab. 

Chrome yang ada di Honeycomb kini dapat melakukan hal tersebut. Selain itu pengguna juga bisa 

mensinkronisasi antara browser di ponsel dengan Crome yang ada di komputer. 

e. Notifikasi yang Mudah  

Terdengar. Dengan layar yang lebih besar, otomatis membua Google lebih leluasa  menempatkan notifikasi 

pada layar. 

f. Peningkatan Drag and  Drop  

serta Multitouch Ukuran layar yang lebih besar, menuntut Google untuk meningkatkan kemampuan multitouch 

di dalam Android, tak terkecuali fitur drag and drop. Pada demo yang ditayangkan, pengguna bisa  melakukan 

drag and drop untuk memindahkan email di dalam aplikasi Gmail.[1] 

 

2. Kekurangan Android 

a. Koneksi Internet yang terus menerus. Kebanyakan ponsel Android memerlukan koneksi internet yang simultan 

atau terus menerus aktif, itu artinya anda harus siap berlangganan paket GPRS yang sesuai dengan kebutuhan 

dan batre yang boros karena GPRS yang terus menyala. 

b. Iklan. Aplikasi di Ponsel Android memang bisa didapatkan dengan mudah dan gratis, namun konsekuensinya 

di setiap Aplikasi tersebut, akan selalu ada Iklan yang terpampang. 

Android and SDK Tool (Software Development Kit) 

Android SDK mencakup perangkat tools pengembangan yang komprehensif. Android SDK terdiri dari debugger, 

libraries, handset emulator, dokumentasi, contoh kode program dan tutorial. Saat ini Android sudah mendukung 

arsitektur x86 pada Linux (distribusi Linux apapun  untuk desktop modern), Mac OS X 10.4.8 atau lebih, Windows 

XP atau Vista.Persyaratan mencakup JDK, Apache Ant dan Python 2.2 atau lebih. IDE yang didukung secara resmi 

adalah Eclipse 3.2 atau lebih dengan menggunakan plugin Android Development Tools (ADT), dengan ini 

pengembang dapat menggunakan IDE untuk  mengedit  dokumen Java  dan XML  serta  menggunakan  peralatan 
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command line untuk menciptakan, membangun, melakukan debug aplikasi Android dan pengendalian perangkat 

Android (misalnya reboot, menginstal paket perangkat lunak).[1] 

 

MySQL  

MySQL merupakan sebuah software sistem manajemen database yang banyak digunakan dalam aplikasi berbasis 

windows maupun web. Keunggulan MySQL dibandingkan database lain adalan free dan open source. [6] Sistem 

Database MySQL mendukung beberapa fitur seperti multithreaded, multi-user, dan SQL database management system 

(DBMS). Database ini dibuat untuk keperluan sistem database yang cepat, andal dan mudah digunakan. 

 

 

3. METODE  

3.1 Tahapan Penelitian 

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan dibagi atas beberapa tahapan sebagai berikut: 

Tahapan Studi Pustaka : 

a. Inisialisasi 

Melakukan pengumpulan bahan literatur dan informasi berkaitan dengan judul penelitian. 

b. Identifikasi Masalah 

Melakukan identifikasi tentang masalah apa yang akan dibahas berdasarkan literatur dan informasi yang telah 

diperoleh. 

c. Kajian Literatur 

Mempelajari literatur yang akan digunakan sebagai kajian teori dalam penelitian ini. 

Tahapan menentukan dan Menyusun Instrumen Penelitian : 

a. Pengumpulan data 

Mengumpulkan data primer dan data skunder yang diperoleh melalui wawancara, quesioner dan observasi. 

b. Pengelompokan data 

Mengelompokan data-data sesuai dengan pengelolaan tugas akhir yang ada. 

c. Analisa Data 

Melakukan analisa data berdasarkan hasil pengelompokan data dengan menggunakan tahapan yang ada pada 

tahapan yang digunakan pada penelitian ini. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang 

diproleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer pada penelitian ini diproleh melalui 

wawancara, quesioner dan observasi, yaitu : 

1. Wawancara langsung dengan mahasiswa tingkat akhir yang sedang melaksanakan tugas akhir. 

2. Menyebarkan quesioner kepada mahasiswa tingkat akhir yang sedang melaksanakan tugas akhir. 

3. Mengamati aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir yang akan dan sedang 

melaksanakan tugas akhir. 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diproleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan histori yang telah tersusun dalam arsip. 

Data sekunder pada penelitian ini diproleh melalui pengambilan dara terkait, yaitu : 

1. Mengumpulkan data hasil wawancara mahasiswa tingkat akhir yang akan dan sedang melaksanakan tugas 

akhir. 

2. Mengumpulkan data quesioner yang sudah di isi oleh mahasiswa tingkat akhir. 

3. Mengumpulkan data mahasiswa tingkat akhir yang sedang tugas akhir. 

 

3.3 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan menggunakan model Waterfall. Metode perancangan sistem yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah System Development Life Cycle (SDLC). Metode ini adalah metode klasik dalam 

pengembangan sistem informasi. Siklus hidup sistem terdiri dari serangkaian tugas yang erat mengikuti langkah-langkah 

pendekatan sistem karena tugas-tugas tersebut mengikuti pola yang teratur dan dilakukan secara top down. Siklus hidup 

sistem sering disebut sebagai pendekatan air terjun (waterfall approach) bagi pembangunan dan pengembangan 

sistem.[3] Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengembangkan sistem aplikasi pengelolaan tugas akhir. 
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Metode ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dengan menguji keefektifan produk tersebut. Berikut adalah 

fase/tahapan pengembangan sistem dengan menggunakan metode waterfall: 

1. Analisa Kebutuhan 

Fase ini menjelaskan bahwa awal sekali melakukan pengembangan sistem terlebih dahalu melakukan analisa 

terhadap masalah yang dihadapi, kemudian menentukan requirement berdasarkan kebutuhan. 

2. Desain  

Fase ini melakukan perancangan sistem berdasarkan hasil analisa dan kebutuhan sistem. Kemudian diterapkan 

pemodelan sistem untuk menggambarkan bagaimana proses bisnis yang ada pada sistem yang akan dibangun. 

3. Coding 

Pada tahap ini dilakukan pemilihan bahasa pemrograman yang sesuai untuk sistem yang akan dibangun. Kemudian 

dilakukan penulisan script program (Coding) sesuai alur logika program, sehingga proses bisnis dapat 

ditransformasikan ke dalam bahasa pemrograman. 

4. Testing 

Melakukan pengujian terhadap produk yang dibuat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan user dan proses bisnis. 

Dalam hal ini dilakukan beberapa metode testing, sehingga hasil benar-benar sesuai. 

5. Implementasi 

Implementasi merupakan wujud dari beberapa tahapan sebelumnya. Dalam hal ini User bisa mengoperasikan 

langsung produk.  

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses bisnis pengelolaan tugas akhir yang  merupakan dasar yang dijadikan acuan untuk melakukan implementasi sistem 

aplikasi pengelolaan tugas akhir berbasis mobile pada AMIK Mahaputra. Proses yang Pertama sekali dilakukan Para 

aktor yang terlibat dengan sistem  sebelum mengoperasikan aplikasi lebih jauh adalah melakukan login. Dalam hal ini 

sistem akan memverifikasi setiap username dan password serta level login  dari masing-masing user. Apabila login 

berhasil maka sistem akan menampilkan dashboard sesuai dengan level masing-masing. Pengembangan sistem ini 

dilakukan dengan menggunakan 2 halaman interface yaitu web dan mobile android. Dimana untuk admin yang mengelola 

langsung tugas akhir berada pada laman WEB admin. Sementara untuk mahasiswa di desain dalam interface mobile 

android. Dalam hal ini siswa akan melakukan pengajuan tugas akhir lewat smartphone mereka. Adapun desain interface 

dari masing-masing user adalah sebagai berikut: 

1. Interface Pengajuan Judul 

 

 

 

 

Gambar 4. Tampilan Interface Mahasiswa (a) Icon interface pengajuan judul (b) Tampilan Login; (c) Tampilan Beranda (d) 

Tampilan Form Pengajuan Judul. 

 

(a) (b) (c) (d) 
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5. KESIMPULAN 

 

Sistem aplikasi pengajuan tugas akhir berbasis Android dapat dijadikan pilihan tepat dalam membantu menyelesaikan 

persoalan mengenai pengelolaan tugas akhir. Kemampuan-kemampuan yang bisa diandalkan dari aplikasi tersebut antara 

lain: 1) kemudahan dalam penggunaan; 2) Dapat memangkas waktu dan jarak dalam hal pengajuan tugas akhir. 3) 

Mengurangi Penggunaan Kertas. Berjalan  sesuai dengan permintaan dan kebutuhan para pengguna sistem. Dari beberapa 

benefit yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan Sistem Aplikasi Pengelolaan Tugas Akhir sangat tepat digunakan 

untuk pengajuan tugas akhir karena sangat efektif dan efisien dalam penggunaannya. Adapun saran dalam penelitian ini 

adalah agar penelitian ini diterapkan sebuah metode atau algoritma yang sesuai dalam pengajuan tugas akhir, sehingga 

proses pengajuan tugas dapat dilakukan dengan interaktif. 

 

Referensi 

[1]   Amin, Ruhul. “Aplikasi akademik online berbasis mobile android pada Universitas tama jagakarsa.”  Jurnal Sains 

dan Teknologi Utama, Volume XI, Nomor 1. (2016). 

[2] https://kbbi.web.id, 2018 

[3] Jogiyanto, Hartono. Analisis & Desain Sistem Informasi, Andi Offset, Yogyakarta, 2005 

[4] Nazruddin,  Safaat., H, Pemrograman Aplikasi Mobile Smart phone Dan Tablet PC Berbasis Android, Bandung, 

Informatika, 2015. 

[5] Rosa dan Salahuddin, “Rekayasa Perangkat Lunak terstruktur dan berorientasi Objek”, Bandung, Informatika, 

2013. 

[6]  Wahana Komputer, “Panduan Belajar MySQL Database Server”, Jakarta, 2010 

   

 

 

 

Julianto Simatupang, memperoleh gelar ST dari Institut Sains dan Teknologi TD. Pardede, Medan tahun 2008. 

Kemudian tahun 2015 memperoleh gelar M.Kom dari UPI YPTK Padang. Saat ini sebagai staff pengajar program 

studi Manajemen Informatika AMIK Mahaputra Riau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bukukita.com/searchresult.php?page=1&id=2&match=1&key=Wahana%20Komputer


PROSIDING SEMINAR NASIONAL APLIKASI SAINS DAN TEKNOLOGI (SENASTEK) 
“Integrasi Halal Science and Technology Dalam Penelitian dan Pengabdian untuk Peradaban Bangsa”  

Universitas Abdurrab Pekanbaru, 12 Desember 2018  

120 

 

ANALISIS EFEK SAMPING PENGGUNAAN KONTRASEPSI 

HORMONAL PADA AKSEPTOR KONTRASEPSI WANITA 

  

Lasiah Susanti1, Faisal2 

1,2Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,  

Universitas Abdurrab2 

lasiah.susanti@univrab.ac.id 

 

ABSTRACT  

Background: In Indonesia majority contraception participant using hormonal methods. Whereas,hormonal 

contraception methods causing many side effects. Menstrual cycle 

irregularity,metrorhagia,menorhagia,nausea,headache,breast tenderness, weight gain, mood changes, libido changes, 

acne, palpitation,hair loss 

Objectives: To acknowledge hormonal contraception side effects and its relation to hormonal methods type  

Methodology: The design of this study is cross sectional, using accidental sampling with 34 sample in Pekanbaru area 

Puskesmas. Data was analyze with frequency distribution, and cross tabulation.   

Results: Side effect that have been found according to its quantities: weight gain(74%), Menstrual cycle irregularity 

(53%) , mood changes (53%), libido changes (47%), hair loss (47%), headache (24%), nausea (21%), acne (21%), 

metrorhagia (21%), menorhagia (18%) palpitation (6%). Cross tabulation show that most side effect was found on 

injection hormonal contraception  

Discussions: Hormonal contraception side effect commonly explained by its effect on metabolic and cardiovascular 

system. Metabolically, hormonal contraception affecting many target organs 

Conclusions: weight gain is the most hormonal contraception side effect. Most side effect is found on the injection hormal 

contraception method user 

Keywords: Hormonal contraception method side effect , pill hormonal contraception method, , injection hormonal 

contraception method 

 

ABSTRAK  

Latar belakang: Metode hormonal merupakan metode kontrasepsi yang paling diminati di Indonesia. Padahal penggunaan 

metode kontrasepsi hormonal memiliki banyak efek samping. Diantara efek samping, yang sering dikeluhkan yaitu 

gangguan siklus menstruasi, metrorhagia, menorhagia, nausea, nyeri kepala, nyeri payudara, kenaikan berat badan, 

perubahan mood, libido, akne,berdebar debar,rambut rontok.   

Tujuan: mengetahui efek samping kontrasepsi hormonal dan kaitannya dengan jenis kontrasepsi hormonal.  

Metode: Menggunakan desain potong lintang, metode accidental sampling di  tiga Puskesmas wilayah kota Pekanbaru 

dengan besar sampel 34. Analisis data menggunakan frekuensi distribusi dan tabulasi silang 

Hasil: Efek samping kontrasepsi hormonal yang paling banyak dikeluhkan ialah kenaikan berat badan (74%), diikuti 

gangguan siklus menstruasi (53%) ,perubahan mood (53%), perubahan libido (47%), kerontokan rambut (47%), nyeri 

kepala (24%), nausea (21%), akne (21%), metrorhagia (21%), menorhagia (18%) dan hanya 6% mengeluhkan berdebar 

debar. Tabulasi silang menunjukkan mayoritas keluhan ditemukan pada pengguna kontrasepsi jenis suntik  

Pembahasan: Efek samping penggunaan kontrasepsi hormonal secara umum dapat dijelaskan melalui pengaruhnya pada 

sistem metabolik dan sistem kardiovaskular. Secara metabolik, kontrasepsi hormonal mempengaruhi organ target hormon 

terkait. 

Simpulan: Efek samping kontrasepsi hormonal paling banyak ialah kenaikan berat badan. Mayoritas keluhan ditemukan 

pada pengguna kontrasepsi suntik  

Kata Kunci: Efek samping kontrasepsi hormonal, kontrasepsi hormonal pil, kontrasepsi hormonal suntik  
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3. PENDAHULUAN   
Program KB dilaksanakan dengan menggunakan metode kontrasepsi, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang 

dan non metode kontrasepsi jangka panjang [1][2]. Dari hasil pelaporan Januari 2018  pengendalian kontrasepsi 

BKKBN Nasional tercatat 86,3% akseptor menggunakan metode non jangka panjang atau metode hormonal. 

Kontrasepsi hormonal memiliki banyak efek samping. Efek samping ini diklasifikasikan menurut dampaknya 

pada kualitas hidup pasien menjadi efek samping ringan, moderat, dan berat [3]. Efek samping penggunaan 

kontrasepsi hormonal secara umum dapat dijelaskan melalui pengaruhnya pada sistem metabolik dan sistem 

kardiovaskular [4].Secara metabolik, kontrasepsi hormonal mempengaruhi organ target hormon terkait. 

Mayoritas efek samping terjadi akibat peristiwa ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek samping 

yang disebabkan kontrasepsi hormonal, melakukan analisis efek samping yang didapat dan kaitannya dengan 

jenis kontrasepsi hormonal. Dengan harapan hasil penelitian dapat menjadi bahan acuan konseling akseptor 

kontrasepsi dan  menjadi landasan penelitian selanjutnya. 

 
4. KAJIAN PUSTAKA   

Upaya keluarga berencana dilaksanakan dengan kontrasepsi. Kontrasepsi dilaksanakan dengan menggunakan 

berbagai metode. Umumnya berbagai metode ini diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu dan penggunaan 

komponen hormonal. Metode kontrasepsi hormonal diklasifikasikan lagi menjadi metode hormonal tunggal 

dan metode hormonal kombinasi. Metode hormonal tunggal menggunakan progestin, dalam bentuk pil, cairan 

intravena, dan implan. Metode hormonal kombinasi menggunakan kombinasi estrogen – progesteron berupa 

pil, cairan intravena, dan patch. Estrogen dan progesteron dalam kontrasepsi bekerja menghambat sekresi 

follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone dari hipofisis. Efeknya berupa supresi ovulasi yang sangat 

efektif, penghambatan penetrasi sperma dan penghambatan implantasi hasil pembuahan di endometrium. Selain 

efek menguntungkan, kontrasepsi hormonal juga dapat menimbulkan efek samping dan komplikasi. Efek 

samping penggunaan kontrasepsi hormonal secara umum dapat dijelaskan melalui pengaruhnya pada sistem 

metabolik dan sistem kardiovaskular [4].Secara metabolik, kontrasepsi hormonal mempengaruhi organ target 

hormon terkait. Mayoritas efek samping terjadi akibat peristiwa ini. . Efek samping diklasifikasikan menurut 

dampaknya pada kualitas hidup pasien menjadi efek samping ringan, moderat, dan berat [5].Efek samping 

kategori ringan ialah menorrhagia, metrorhagia, nausea, nyeri kepala, nyeri payudara, kenaikan berat badan, 

perubahan mood, libido, dan permasalahan kulit [4][5].Efek samping kategori moderat yaitu menurunnya HDL, 

cholestasis intrahepatik, migrain [3][4][5]. Efek samping kontrasepsi hormonal kategori berat terdiri atas 

hipertensi, stroke, deep vein thrombosis, venous thromboembolism, infark miokardium, dan penyakit arteri 

[3][4][5].  

 

5. METODE PENELITIAN  
Penelitian menggunakan disain studi cross sectional dengan metode observasi. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan populasi akseptor kontrasepsi wanita di Puskesmas Simpang Tiga, Karya Wanita, dan 

Sidomulyo dengan metode accidental sampling selama 2 minggu, diperoleh 34 sampel. Sampel yang menjadi 

responden penelitian kemudian diwawancara mengenai penggunaan kontrasepsi dan efek samping yang 

dialami. Efek samping yang diteliti ialah: kenaikan berat badan, diikuti gangguan siklus menstruasi,perubahan 

mood, perubahan libido, kerontokan rambut, nyeri kepala, nausea, akne, metrorhagia, menorhagia dan berdebar 

debar. Instrumen kuesioner yang digunakan merupakan modifikasi hasil penelitian [3][5][6][7], yang diuji 

validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Data yang didapat kemudian dianalisis untuk mendapatkan 

deskripsi efek samping yang dikeluhkan akseptor berupa distribusi dan frekuensi. Data kemudian ditabulasi 

silang untuk mengetahui kaitan antara efek samping dengan jenis kontrasepsi hormonal yang digunakan. 

 

6. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian pada 34 sampel, ditemukan 25 pengguna kontrasepsi hormonal jenis suntik (73,5%), dan 9 

pengguna kontrasepsi hormonal jenis pil (26,5%). Berdasarkan pendidikan, mayoritas responden memiliki 

pendidikan sekolah menengah atas , sebanyak 21 orang (62%), sekolah menengah pertama sebanyak 9 orang 

(26%), sekolah dasar 1 orang  (3%), dan sarjana 1 orang (3%). Usia responden rerata 34,2 tahun, dengan nilai 
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usia minimal 20 tahun, dan nilai usia maksimal 47 tahun. Pekerjaan responden 99,7% adalah sebagai ibu rumah 

tangga. Rerata durasi penggunaan kontrasepsi hormonal responden yaitu 65,8 bulan, dengan nilai minimal 

durasi penggunaan sebesar 3 bulan, dan nilai maksimal durasi penggunaan ialah 216 bulan.  

 

Tabel 1. Tabulasi Silang Efek Samping Kontrasepsi Hormonal dan Jenis Kontrasepsi Hormonal 

N

o 

  

Efek Samping 

  

Sunti

k 

  Pi

l 

  Tota

l 

% 

N % N % N % 

1 Kenaikan BB 18 72

% 

7 78

% 

25 74

% 

2 Gangguan Siklus Menstruasi, Durasi memendek, siklus 

memanjang 

13 52

% 

5 56

% 

18 53

% 

3 Gangguan Siklus Menstruasi, Siklus ireguler 17 68

% 

1 11

% 

18 53

% 

4 Perubahan Mood 14 56

% 

4 44

% 

18 53

% 

5 Perubahan Libido 13 52

% 

3 33

% 

16 47

% 

6 Kerontokan Rambut 10 40

% 

6 67

% 

16 47

% 

7 Nyeri Kepala 6 24

% 

2 22

% 

8 24

% 

8 Keluhan lainnya 7 28

% 

1 11

% 

8 24

% 

9 Gangguan Siklus Menstruasi, Durasi memanjang, siklus 

memendek 

6 24

% 

1 11

% 

7 21

% 

10 Metrorhagia 6 24

% 

1 11

% 

7 21

% 

11 Nausea 5 20

% 

2 22

% 

7 21

% 

12 Nyeri Payudara 6 24

% 

1 11

% 

7 21

% 

13 Akne 6 24

% 

1 11

% 

7 21

% 

14 Menorrhagia 4 16

% 

2 22

% 

6 18

% 

15 Kenaikan Tekanan Darah 4 16

% 

1 11

% 

5 15

% 

16 Berdebar debar 2 8% 0 0% 2 6% 

 

Dari tabel 1 tampak bahwa efek samping kontrasepsi hormonal yang paling banyak dikeluhkan seluruh akseptor 

kontrasepsi ialah kenaikan berat badan (74%), diikuti gangguan siklus menstruasi (53%) ,perubahan mood 

(53%). Selanjutnya efek samping kontrasepsi hormonal yang paling banyak dikeluhkan akseptor kontrasepsi 

suntik ialah kenaikan berat badan (74%), diikuti gangguan siklus menstruasi (53%) , dan perubahan mood 

(53%). Kemudian, tampak bahwa efek samping kontrasepsi hormonal yang paling banyak dikeluhkan akseptor 

kontrasepsi pil ialah kenaikan berat badan (74%), diikuti kerontokan rambut (53%) , dan gangguan siklus 

menstruasi (53%). 

 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL APLIKASI SAINS DAN TEKNOLOGI (SENASTEK) 
“Integrasi Halal Science and Technology Dalam Penelitian dan Pengabdian untuk Peradaban Bangsa”  

Universitas Abdurrab Pekanbaru, 12 Desember 2018  

122 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

Kenaikan Berat Badan

Gangguan Siklus Menstruasi, Durasi…

Gangguan Siklus Menstruasi, Siklus…

Perubahan Mood

Perubahan Libido

Kerontokan Rambut

Nyeri Kepala

Keluhan lainnya

Gangguan Siklus Menstruasi, Durasi…

Metrorhagia

Nausea

Nyeri Payudara

Akne

Menorrhagia

Kenaikan Tekanan Darah

Keluhan Jantung

Suntik

Pil

 

Gambar 1. Hasil Tabulasi Silang Efek Samping Kontrasepsi Hormonal dan Jenis Kontrasepsi Hormonal 

 

Dari gambar hasil tabulasi silang, tampak bahwa mayoritas efek samping yang diteliti lebih banyak dikeluhkan 

pengguna kontrasepsi hormonal suntik, yaitu gangguan siklus menstruasi, perubahan mood, perubahan libido, 

metroragia, nyeri payudara, akne, kenaikan tekanan darah, dan berdebar debar. Beberapa efek samping lainnya 

justru lebih banyak ditemukan pada pengguna kontrasepsi hormonal pil, yaitu kenaikan berat badan, kerontokan 

rambut, gangguan siklus menstruasi, nausea,dan menorrhagia.  

Efek kenaikan berat badan pada pengguna kontrasepsi hormonal disebabkan oleh retensi cairan dan 

kecendrungan deposisi lemak tubuh akibat keberadaan estrogen [3][4][8]. Gangguan siklus menstruasi 

disebabkan efek progestin yang menekan pertumbuhan endometrium sehingga mengganggu menstruasi. 

Perubahan mood negatif dihubungkan dengan progesterone dan progestagen yang memicu aktivasi reseptor 

Gamma Amino Butirat (GABA) [3][4]. Perubahan libido dihubungkan dengan efek progestin pada kelenjar 

vagina yang menyebabkan vagina kering. Selain itu, kombinasi estrogen dan progesterone dapat menyebabkan 

feedback negative pada kadar testosterone sehingga menurunkan libido [3][4][8]. Nyeri payudara disebabkan 

oleh efek estrogen dan progesterone pada proliferasi duktus dan kelenjar payudara [4][8].  Progesterone dapat 

merubah biokimiawi kulit, komposisi kelenjar sebum, vaskularisasi, dan pertumbuhan rambut. Sehingga, 

pasien dapat menderita akne vulgaris dan kerontokan rambut [3][4][8]. Estrogen juga dapat menyebabkan 

gangguan motilitas lambung sehingga memicu nausea [3]. 

 

7. SIMPULAN  

Efek samping kontrasepsi hormonal pada seluruh akseptor yang paling banyak ialah kenaikan berat badan, 

gangguan siklus menstruasi dan perubahan mood. Perubahan libido, metroragia, nyeri payudara, akne, kenaikan 

tekanan darah, dan berdebar debar lebih banyak ditemukan pada pengguna kontrasepsi suntik.  Mayoritas 

keluhan ditemukan pada pengguna kontrasepsi suntik. Kerontokan rambut, nausea, dan menorrhagia lebih 

banyak ditemukan pada pengguna kontrasepsi pil. 
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ABSTRACT  

The development of material technology in this era of technology is increasing rapidly. This is driven a lot by the 

needs of materials that can meet certain desired characteristics. One of them is a composite material. In the 

manufacturing industry, materials that have special properties are difficult to obtain from metals. Composite is an 

alternative material that can be used to meet these needs. This is due to the advantages of composite materials such 

as construction to be lighter, corrosion resistant and strength can be designed in accordance with the direction of 

loading. At present there are several methods of making composite materials / materials have been developed One of 

them is Vacuum Assisted Resin Infusion (VARI). VARI produces composite products that are better than using the 

hand lay up method. , the VARI process can reduce the fouling effect that occurs in the hand lay up process and cause 

less optimal composite material properties. This research has been able to produce composite printing equipment 

with the method of Velum Assisted Resin Infusion (VARI) for the manufacture of composite materials on laboratory 

testing scale. The vacuum infusion equipment designed for this study consisted of: 20x20x2 cm glass as a mold, 1L 

PVC tube for resin containers, 1L glass tube for resin traps, and 1/2 HP vacuum pump with a vacuum speed of 60 

cmHg. 

Keywords:  VARI method, composite, molding Tools 

 

ABSTRAK  

Perkembangan teknologi bahan di era teknologi ini semakin pesat. Hal ini banyak didorong oleh kebutuhan bahan 

yang dapat memenuhi karakteristik tertentu yg dikehendaki. Salah satunya adalah bahan komposit.Dalam industri 

manufaktur dibutuhkan material yang memiliki sifat-sifat istimewa yang sulit didapat dari logam. Komposit 

merupakan material alternatif yang dapat digunakan untuk memenuhi ke butuhan tersebut.Hal ini dikarenakan oleh 

adanya keuntungan bahan komposit seperti konstruksi menjadi lebih ringan, tahan korosi dan kekuatannya dapat 

didesain sesuai dengan arah pembebanan.Saat ini ada beberapa metode pembuatan bahan/material komposit telah 

dikembangkan, salah satunya adalah Vacuum Assisted Resin Infusion (VARI).VARI menghasilkan produk komposit 

yang lebih baik daripada menggunakan metode hand lay up. , proses VARI dapat mengurangi efek pengotoran yang 

banyak terjadi pada proses hand lay up dan menimbulkan kurang optimalnya sifat material komposit. Penelitian ini 

telah dapat menghasilkan alat cetak komposit dengan metodeVacuum Assisted Resin Infusion (VARI) untuk 

pembuatan bahan komposit skala pengujian laboratorium. Peralatan vakum infus dirancang untuk penelitian ini terdiri 

dari: kaca 20x20x2 cm  sebagai cetakan, tabung 1L PVC untuk wadah resin, tabung gelas 1L untuk perangkap resin, 

dan 1/2 pompa vakum HP dengan kecepatan vakum 60 cmHg. 

  

Kata kunci: Metode Vari, Komposit, Alat cetak 

 

 

 

1. PENDAHULUAN   

Penggunaan bahan komposit  sebagai alternatif pengganti bahan logam dalam bidang rekayasa sudah semakin 

meluas, yang tidak hanya sebagai panel di bidang transportasi  tetapi juga menambah pada bidang lainnya 

seperti property dan arsitektur. Hal ini dikarenakan oleh adanya keuntungan bahan komposit seperti konstruksi 

menjadi lebih ringan, tahan korosi dan kekuatannya dapat didesain sesuai dengan arah pembebanan. 
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Saat ini ada beberapa metode pembuatan bahan/material komposit yang telah dikembangkan, salah satunya 

adalah Vacuum Assisted Resin Infusion (VARI). Metode Vacuum Assited Resin Infunsion (VARI) merupakan 

metode yang memanfaatkan perbedaan tekanan dari pompa vakum. Perbedaan tekanan ini akan menghisap 

resin dan masuk  ke dalam cetakan lalu resin akan mengisi ruang antar serat yang sudah tersusun hingga 

memenuhi cetakan sehingga membentuk material komposit.Sistem kontrol tekanan vakum pada metode VARI 

menghasilkan produk komposit yang lebih baik daripada menggunakan metode hand lay up. 

Selain itu, proses VARI dapat mengurangi efek pengotoran yang banyak terjadi pada proses hand lay up 

dan menimbulkan kurang optimalnya sifat material komposit [5]. Metode Vacuum Assisted Resin Infusion 

(VARI) sangat membantu dalam memperbaiki kualitas material. Penelitian ini bermaksud merancang dan 

membuat alat cetak komposit dengan metodeVacuum Assisted Resin Infusion (VARI) untuk skala laboratorium. 

8. KAJIAN PUSTAKA  

Bagian ini berisi kajianliteratur yang  dijadikan sebagai penunjang konsep penelitian. Kajian literatur tidak 

terbatas pada teori saja, tetapi juga bukti-bukti empiris. Hipotesis penelitian (jika ada) harus dibangun dari 

konsep teori dan didukung oleh kajian empiris (penelitian sebelumnya).  

 

9. METODE PENELITIAN PENDAHULUAN   

 

Tahapan dalam  perancangan cetakan komposit dengan metode VARI adalah sebagai berikut: 

3.1. Alat dan Bahan 

  



PROSIDING SEMINAR NASIONAL APLIKASI SAINS DAN TEKNOLOGI (SENASTEK) 
“Integrasi Halal Science and Technology Dalam Penelitian dan Pengabdian untuk Peradaban Bangsa”  

Universitas Abdurrab Pekanbaru, 12 Desember 2018  

126 

 

3.2 . Langkah Penelitian 

 Penelitian ini berlangsung dalam beberapa tahapan antara lain menentukan material dan perhitungan 

rancangan.  

 

10. HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1. Hasil 

Pada prinsipnya proses pembuatan komposit dengan metode VARI memanfaatkan perbedaan tekanan dari 

pompa vakum. Perbedaan tekanan tersebut akan menghisap resin dan masuk ke dalam cetakan lalu resi akan 

mengisi ruang antar serat dan yang sudah tersusun sehingga menghasilkan material komposit. 

Alat cetakan komposit dengan metode VARI menggunakan pompa vacuum dengan kapasitas 1/2HP. 

 

Gambar 4.1 Alat Cetak komposit 

 

4.2. Perhitungan  

Langkah pertama dari desain peralatan adalah memutuskan ukuran material komposit yang diinginkan. Dalam 

penelitian skala laboratorium ini, komposit dibuat dalam bentuk lapisan persegi panjang dengan ukuran 

20x20cm dan. Peralatan vakum infus dirancang untuk penelitian ini terdiri dari: kaca 20x20x2 cm  sebagai 

cetakan, tabung 1L PVC untuk wadah resin, tabung gelas 1L untuk perangkap resin, dan 1/2 pompa vakum HP 

dengan kecepatan vakum 60 cmHg. Peralatan ini kemudian dirakit seperti seperti yang terlihat pada Gambar 

3.1. 

Vacuum prinsip infus vakum menggunakan tekanan negatif untuk menyedot udara di dalam cetakan dan pada 

saat yang sama resin juga tersedot ke dalam cetakan sehingga penguatan yang diresapi di resin. Setelah lapisan 

resin dan matriks terbentuk, resin yang tersisa akan tersedot keluar dari cetakan. Akibatnya, lapisan dengan 

ketebalan yang sama dapat diperoleh dengan menggunakan proses ini. Bahan diproduksi dengan menggunakan 

proses infus vakum memiliki serat yang lebih tinggi untuk rasio resin dari tangan lay-up dan metode semprot-

up menghasilkan material komposit yang lebih kuat dan lebih ringan.  

 Aliran resin akan melalui penguatan dapat ditentukan dengan menggunakan Hukum Darcy yang 

menjelaskan aliran fluida melalui media berpori. Hukum Darcy dapat dilihat pada Persamaan. 1. 

Q =       (1) 

 

Dimana:  
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 Q = Aliran Resin (m3/s),  

 K = BahanPermeabilitas(m2), 

 A = Area Di Mana Resin Mengalir Ke (m2),  

 ΔP = Perbedaan Tekanan Dalam Laminasi (Kg / m2),  

  = Viskositas Dinamis Resin (Kg / m.s), Dan  

 L =Jarak Yang Harus Dilalui Oleh Resin (m) 

 

11. SIMPULAN  

Vacuum Infus dirancang untuk pembuatan spesimen komposit menggunakan metode VARI. Keuntungan 

pembuatan komposit menggunakan metode VARI menghasilkan spesimen yang lebih baik, berkurangnya void 

yang terkandung di dalam komposit. Peralatan yang dirancang terdiri dari pompa vacuum ½ Hp dengan tekanan 

60 cmhg, cetakan terbuat dari kaca dengan ukuran panjan 20 cm, lebar 20 cm dan ketebalan 2 cm. 
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ABSTRACT 

Toilet training is a process of teaching as well as efforts to train children's ability to control urination and defecation 

correctly and regularly. Assisted infant toilet training is still practised among Nigerian parents despite the influence and 

the trends in the developed countries. The age at initiation and completion of toilet training was lower than those reported 

for developed countries. Research by Solarin, Olutakunbi, wobo & Senbanjo (2017) showed that Daytime continence 

was achieved by 33.4% of children at ≤12 months old, and night-time continence was achieved in 29.7% of children 

between 12 and 18 months old. By 30 months, 91.1% and 86.9% had attained day- and night-time continence, 

respectively, and only 8.6% of the children were incontinent at night.This research aims to know the influence of the 

Guided communication towards the toilet training abilities on toddler  in day care at Pekanbaru. The method of this 

research was quasi experiment with the approach pre-posttest without control group. The sample in this research totaled 

17. The technique of sampling with the purposive sampling. Data analysis using the wilcoxon test. Test results obtained 

by the p value 0.000 which means there is a significant influence on the guided communication towards the success of 

toilet training on toddler. 

 

Keyword: Toddler, Toilet Training, Guided communication 

 

ABSTRAK 

 

Toilet training adalah suatu proses pengajaran serta usaha melatih kemampuan anak untuk mengontrol buang air kecil 

(BAK) dan buang air besar (BAB) secara benar dan teratur (Zaivera, 2008). Pelatihan toilet bayi yang dibantu masih 

dilakukan di kalangan orang tua Nigeria meskipun ada pengaruh dan tren di negara-negara maju. Usia saat memulai dan 

menyelesaikan pelatihan toilet lebih rendah daripada yang dilaporkan untuk negara maju. Hasil penelitian Solarin, 

Olutakunbi, wobo & Senbanjo (2017) didapatkan 33,4% anak usia ≤ 12 bulan dapat menahan buang air kecil dan 29,7% 

anak usia 12-18 bulan tidak mengompol pada malam hari. Pada usia 30 bulan 91,1% anak berhasil pada siang hari dan 

86,9% telah berhasil mengontrol BAB dan BAK pada malam hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model 

komunikasi terpimpin dalam meningkatkan kemampuan toilet training pada toddler di TPA pekanbaru. Metode penelitian 

ini adalah quasi eksperimen dengan pendekatan pretest-posttest without control group. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 17 anak. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Analisis data menggunakan uji wilcoxon. 

Hasil uji didapatkan p = 0,001 yang artinya komunikasi terpimpin dapat meningkatkan kemampuan toilet training pada 

anak. 

 

Kata kunci : Toddler; toilet training; komunikasi terpimpin 

 

 

1. LATAR BELAKANG 

Belajar menggunakan toilet tidak bias dilakukan sampai anak mampu dan ingin. Anak harus belajar mengenali 

kebutuhan tersebut, belajar menahan air besar atau kecil sampai dia berada di toilet, dan kemudian melepaskannya. 

Kebanyakan anak tidak siap baik secara fisiologis maupun psikologis untuk mencapai tahap tersebut sampai paling tidak 

pertengahan tahun kedua. Sebagian besar anak, tanpa memperhatikan waktu dimulainya usaha berlatih menggunakan 

toilet, mampu melakukannya dengan benar pada usia dua setengah hingga tiga tahun. Semakin awal melatihnya bukan 

berarti akan lebih cepat berhasil, tetapi mengulur-ulur proses tersebut juga akan memberi kesempatan timbulnya konflik 

(Mueser, 2008).  
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Menurut Subagyo & Siti (2010) kejadian masih buang air kecil secara tidak sengaja terjadi pada sekitar 30% anak 

berumur 4 tahun, 10% anak berumur 6 tahun, 3% anak berumur 12 tahun dan 1% anak berumur 18 tahun. Keterlambatan 

toilet training bukan disebabkan oleh penggunaan diapers, melainkan cara komunikasi orangtua atau pengasuh. Pada 

dasarnya bayi menyukai kebersihan, bayi selalu memberi tanda jika ingin buang air kecil (BAK) atau buang air besar 

(BAB). Ketidakmampuan orang tua membaca tanda atau bahkan sengaja mengabaikan tanda dari bayi lalu membiarkan 

bayi BAK atau BAB di celana selama tahun pertama kehidupannya akan membuat bayi mengabaikan instink naturalnya. 

Semakin lama bayi akan semakin nyaman dengan kondisi yang kotor tersebut sehingga proses Toilet Training di kemudian 

hari menjadi sulit. Mengatasi hal ini, pengenalan kamar mandi dan toilet seharusnya dilakukan orangtua sejak usia lebih 

dini yaitu mulai umur 16-18 bulan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh model komunikasi terpimpin 

terhadap kemampuan toilet training pada anak usia toddler di tempat penitipan anak pekanbaru.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Toilet training atau latihan berkemih dan defekasi merupakan salah satu tugas perkembangan anak pada usia toddler, 

dimana pada usia ini kemampuan untuk mengontrol rasa ingin berkemih, mengontrol rasa ingin defekasi mulai 

berkembang. Menurut Wong (2008) melalui toilet training anak akan belajar bagaimana mengendalikan keinginan untuk 

buang air kecil dan selanjutnya menjadi terbiasa menggunakan toilet secara mandiri. Menurut Brazelton (2001) toilet 

training perlu diperkenalkan secara dini untuk mengantisipasi reflek pengeluaran urin dan feses bayi pada waktu yang 

tepat. Hal ini penting dilakukan untuk melatih kemandirian anak dan sebagai stimulasi untuk perkembangan lainnya. 

Toilet training dilakukan untuk menanamkan kebiasaan baik pada anak, terutama mengenai kebersihan diri. Toilet 

training harus dilakukan pada usia yang tepat. Apabila waktu pelaksanaan toilet training tidak tepat, maka akan terjadi 

kesulitan pada perkembangan kemampuan anak.  

Mengajarkan toilet training pada anak bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Blum & Taubman (2003) 

menyatakan bahwa toilet training yang diajarkan pada sekelompok anak usia kurang dari 24 bulan, 68% dapat 

menyelesaikannya sebelum usia 3 tahun. Sedangkan pada sekelompok yang berusia >24 bulan, hanya 54% yang mampu 

menyelesaikannya sebelum 3 tahun. Sebuah studi di Belgia juga menghasilkan konklusi bahwa pelaksanaan toilet traning 

yang lebih dini akan mempercepat tercapainya kemampuan kontrol kemih (Blum, 2003). Berdasar hal tersebut 

menggambarkan bahwa toilet training khususnya anak usia toddler memerlukan latihan. Melatih toilet training pada anak 

membutuhkan waktu dan kesabaran, hal tersebut memungkinkan sebagian orang tua memilih menggunakan diapers 

supaya lebih efisien ( Febrida, 2011).  

Eliminasi Komunikasi adalah cara yang lembut, non-koersif untuk menanggapi kebutuhan kebersihan alami bayi, 

sedini mungkin sejak bayi lahir. Bayi secara naluriah menolak mengotori diri mereka sendiri, ruang tidur mereka, dan 

pengasuh mereka, dan mereka dengan jelas mengkomunikasikannya sejak lahir. Dengan Elimination Comunication (EC), 

orang tua atau pengasuh belajar sinyal bayi dan ritme alami dan membantu bayi dengan proses ini sampai bayi dapat 

melakukannya secara mandiri (biasanya pada usia 9-18 bulan). EC adalah bentuk kerjasama orangtua atau pengasuh 

dengan bayi untuk membantu bayi menggunakan toilet sementara bayi mengembangkan keterampilan motorik dan 

memori jangka panjang, dan akhirnya mengajari bayi cara melakukannya sendiri. Ini adalah transisi alami menuju 

kemandirian toilet (Olson, 2017) 

Berdasarkan hasil penelitian Indanah, Noor Azizah, Tutiek Handayani (2014), diketahui bahwa ada hubungan yang 

cukup signifikan antara frekuensi pemakaian diapers dengan kemampuan toilet training pada anak usia toddler, dengan 

nilai 7,600 dan p value = 0,020 (p<0,05), dapat diartikan bahwa frekuensi pemakaian diapers pada anak dapat 

berpengaruh pada kemampuan toilet training pada anak usia toddler. Hasil riset ini sesuai dengan penelitian yang 

dikemukakan oleh Lestari (2013) yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan ibu tentang toilet training yang baik 

berpengaruh terhadap frekuensi penggunaan diapers, artinya frekuensi penggunaan diapers terhadap kemampuan toilet 

training bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya 

Lama penggantian diapers tergantung dari frekuensi buang air kecil/besar bayi, banyak atau sedikitnya bayi minum. 

Penelitian pada lama pemakaian diapers didapatkan hasil bahwa ibu yang mengganti diapers anaknya ≤ 3 jam / tidak 

lama sebagian besar berhasil dalam toilet training. Hal ini sesuai teori Fazriyati (2012) yang menyatakan penggunaan 

diapers yang tepat, termasuk penggantian diapers dimana pemakaian diapers tidak lebih dari 3 jam, dapat menghindarkan 

anak dari iritasi. Dengan begitu anak akan merasa nyaman dan tidak rewel sehingga dapat menunjang proses tumbuh 

kembangnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Istichomah (2010) didapatkan bahwa kesibukan ibu berpengaruh 

terhadap lama pemakaian diapers yang mengakibatkan ibu tidak mempedulikan waktu penggantian diapers anaknya, 

sehingga anak gelisah, menangis sampai popoknya kotor, artinya semakin lama ibu mengganti diapers anak maka 

kemampuan toilet training anak sulit tercapai.  
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3. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan pendekatan pretest-posttest without control group. Sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 17 anak. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Analisis data 

menggunakan uji wilcoxon. Penelitian ini dilakukan di Tempat penitipan anak pekanbaru. Data toilet training didapatkan 

melalui wawancara dengan orangtu/pengasuh dan mengamati anak, baik sebelum maupun sesudah penerapan model 

komunikasi terpimpin pada anak. Adapun model yang ditawarkan adalah sebagai berikut : 

1. Gunakan popok kain atau celana kain bukan diapers untuk mengetahui waktu anak buang air kecil dan buiang air 

besar 

2. Observasi waktu pada saat anak merasakan buang air kecil dan buang air besar 

3. Ingatkan pada anak bila akan melakukan buang air kecil dan buang air besar (“ jika mau pup atau pipis kasih tahu 

bunda ya nak”) 

4. Ajak ke kamar mandi sebelum dan sesudah bangun tidur 

5. Biasakan akan pergi ke WC pada jam-jam tertentu atau tiap 2 jam sekali 

6. Beri anak celana yang mudah dilepas dan dikembalikan 

7. Ajak anak kekamar mandi apabila terdapat salah satu tanda-tanda berikut:  

a. Anak memegang alat kelaminnya khusus laki-laki dan menyilang kaki bagi anak perempuan 

b. Anak terdiam dengan wajah memerah atau mengedan 

8. Tempatkan anak di atas water closet (WC) dan orang tua duduk atau jongkok di hadapannya 

9. Berikan pujian jika anak berhasil (“pintarnya anak bunda”) 

10. Jangan disalahkan dan dimarahi, apabila belum berhasil (“ Belum mau pipis/eek ya nak, nanti kalo terasa mau 

pipis/eek kasih tahu bunda ya, biar bunda temani ke kamar mandi”) 

Anak dikatakan berhasil toilet training apabila memili skor 30-40 sedangkan skor dibawah 30 dikatakan belum 

berhasil toilet training. Proses pengumpulan data penelitian dilakukan dengan meminta persetujuan kepada responden 

yaitu penanggungjawab TPA dan orangtua dari anak untuk dijadikan responden dalam penelitian dengan menjelaskan 

prosedur penelitian, tujuan dan manfaat yang diperoleh. Responden yang masuk dalam kriteria inklusi selanjutnya 

dijelaskan metode komunikasi terpimpin dan dipantau kemampuan toilet training setiap minggu selama 12 minggu. Uji 

statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji wilcoxon untuk menguji signifikansi dua mean antara pre dan post 

tes pada kelompok eksperimen.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil diatas menunjukkan rata – rata umur anak sebelum diberikan perlakukan adalah 16,41 bulan dan umur setelah 

perlakuan adalah 22,65 bulan. Mayoritas anak yang menjadi responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki.  

 

Tabel 1 

Distribusi kemampuan toilet training anak pada Pretest dan post test  

Variabel Mean 
Medi

an 
Min Mak SD 

Pre Test  10,41 10 10 14 1,176 

Post test  38,8 39 34 40 1,654 

Kemampuan toilet training sebelum diberikan perlakuan rata – rata 10,41 dan 38,8 setelah perlakuan. Anak 

dikatakan berhasil toilet training apabila memili skor 30-40 sedangkan skor dibawah 30 dikatakan belum berhasil toilet 

training.  

 

 

Tabel 2 

Perbandingan pretest dan posttest kemampuan toilet training  

Eksperimen  Negative Ranks Positive Rank Ties p value 

Pretest - posttest 0 17 0 0,001 

Hasil uji menunjukkan 17 toddler menunjukkan peningkatan kemampuan toilet training dengan p = 0,001 yang artinya 

terdapat perbedaan kemampuan toilet training anak sebelum dan sesudah menggunakan popok kain. 

 

5. KESIMPULAN 
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Hasil penelitian didapatkan nilai p=0,001 yang artinya terjadi peningkatan kemampuan toilet training pada anak 

toddler dengan menggunakan model komunikasi terpimpin. Pada penelitian ini anak diajarkan menggunakan toilet 

dimana anak tidak menggunakan diapers melainkan hanya menggunakan popok kain. Popok kain yang dimaksud pada 

penelitian ini adalah celana kain yang dibuat untuk melatih anak merasakan nyamannya kering dan tidak nyaman ketika 

celana basah. Popok kain ini berbeda dengan celana biasa karena jika celana biasa selesai buang air kecil langsung 

menetes ke lantai sedangkan popok kain khusus untuk toilet training ini tidak akan menetes kelantai dan dapat 

menampung untuk 2 kali buang air kecil. 

Penelitian yang dilakukan oleh prawitasari (2017) menunjukkan perubahan toilet training yang memuat makna 

pembelajaran (pendidikan) seperti ketelatenan, pengorbanan, kesabaran dan kasih sayang. Perubahan toilet training dari 

tatur ke diapers menunjukkan kurangnya intensitas interaksi dan komunikasi antar ibu dan anak sehingga pembentukan 

kepribadian melalui transmisi nilai budaya seperti mandiri, tanggungjawab, tertib, dan disiplin pada anak pun menjadi 

rendah dan menunjukkan kemunduran dalam kesiapan mengasuh anak.  

Kesiapan fisik pada anak dapat ditandai dengan usia anak telah mencapai 18-24 bulan, anak dapat duduk atau 

jongkok kurang lebih 5-10 menit, anak bisa tetap kering selama lebih 2 jam pada siang hari atau ketika bangun tidur 

siang, terdapat gerakan usus yang reguler, perkembangan kemampuan motorik kasar (seperti duduk, berjalan) dan 

perkembangan kemampuan motorik halus (seperti membuka baju). Sejalan dengan anak mampu berjalan, kedua sfingter 

tersebut semakin mampu mengontrol rasa ingin berkemih dan defekasi (Wong,  2008).  

Secara teoritis, menurut Sigmund Freud (1856 – 1939), seorang tokoh psikolog, tahap ini merupakan tahap yang 

penting dalam perkembangan anak karena anak mengasosiasikan kegiatan ekskresi sebagai hal yang penting, seolah anak 

memproduksi sesuatu dan merasa bahwa hasil ekskresinya merupakan sebuah hadiah dari anak dan untuk anak. 

Diperlukan adanya perhatian khusus dalam proses toilet training ini untuk mengubah pengertian tersebut (ekskresi 

merupakan produksi) menjadi proses ekskresi adalah hal yang dilakukan setiap orang dengan memperhatikan kebersihan 

dan juga menumbuhkan rasa malu untuk melakukanya di depan umum. Konflik yang terjadi pada tahap ini ada pada 

tuntutan dari orangtua yang menginginkan anak mengendalikan keinginan BAK dan BAB, sementara anak ingin 

mengeluarkan begitu terasa (kebelet) ingin BAK dan BAB (Chung, 2007; Carol, 2009, 2014). 

Tahap ini juga menentukan aspek kemandirian pada anak. Anak yang sudah berani menggunakan toilet cenderung 

lebih percaya diri sehingga lebih mandiri dalam melakukan berbagai aktivitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan toilet training adalah keterlibatan aktif dari orangtua. Manfaat yang didapatkan apabila orangtua berhasil 

mendampingi dengan proses yang baik adalah menumbuhkan kepribadian yang kompeten, produktif, dan kreatif. Tahap 

ini juga penting bagi hubungan anak dengan pihak-pihak otoritas ke depannya (Gee, 2016). 

Masalah yang terjadi pada anak ketika melakukan toilet training adalah anak merasa  takut dengan toilet. Sebagian 

orangtua  tidak membiasakan untuk buang air sebelum tidur atau membangunkan anaknya pada 

malam  hari  untuk  buang air sehingga  anaknya  mengompol.  Anak menolak  untuk pergi ke toilet dan memilih 

menggunakan popok. Perkembangan saat ini, seiring dengan semakin mengingkatnya kesibukan orangtua, orangtua lebih 

memilih anak menggunakan popok sekali pakai daripada membiarkan anak pergi ke kamar mandi (Gilbert, 2006). 
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ABSTRACT 

Sexual behavior is something that is considered to affect the behavior of self-esteem, parent-child relationships, the 

tendency to seek sexual sensation, the existence of a deviant peer, and the use of pornographic media. Sexual behavior 

also occurs, because of the physical changes that occur because of the active sex hormones in the body of a very large 

influence in the cause of sexual urges. Pattern of parenting is the pattern of interaction between the child and the parents 

include the fulfillment of physical needs ,and socialization of prevailing norms in the community so that children can live 

in harmony with their environment. The general purpose of Scientific Writing is To know how the relationship of parental 

parenting with sexual behavior in adolescents in SMK Tecnology Oil And Gas Pekanbaru, descriptive correlation 

research design. The research was conducted on June, 2018, the sample in this study were the students in SMK Tecnology 

Oil And Gas Pekanbaru amounted to 112 people. Research technique area (cluster) sampling. Chi-Square statistical test 

results obtained p value = 0.204> 0.05, it can be concluded there is no relationship Parenting Parenting With Sexual 

Behavior In Teenagers In SMK Tecnology Oil And Gas Pekanbaru 2018. Teenagers in SMK Tecnology Oil And Gas 

Pekanbaru, is expected to direct the association in a positive direction so that the tendency to engage in sexual behavior 

can be avoided such as following extracurricular activities, religious activities, youth, etc. in accordance with the 

interests of student talent.  

 

Keywords : Patterns of Custody, Sexual Behavior 
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ABSTRAK 

Perilaku seksual  merupakan sesuatu yang dianggap mepengaruhi perilaku harga diri, hubungan orang tua-anak, 

kecenderungan mencari sensasi seksual, keberadaan teman sebaya yang menyimpang, dan penggunaan media pornografi. 

Perilaku seksual juga terjadi, karena perubahan fisik  yang terjadi karena mulai aktifnya hormon seks dalam tubuh yang 

sangat besar pengaruhnya dalam menimbulkan dorongan seksual. Pola asuh adalah pola interaksi antara anak dengan 

orang tua meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, serta sosialisasi norma-norma yang berlaku dimasyarakat agar anak dapat 

hidup selaras dengan lingkungannya. Tujuan umum penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana hubungan pola 

asuh orangtua dengan perilaku seksual pada remaja di SMK Teknologi Migas Pekanbaru, desain penelitian deskriptif 

korelasi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2018, sampel dalam penelitian ini adalah siswa-siswi di SMK 

Teknologi Migas Pekanbaru berjumlah 112 orang. Teknik penelitian area (cluster) sampling. Hasil uji statistik Chi-

Square diperoleh nilai p = 0.204 > 0.05, maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan 

Perilaku Seksual Pada Remaja Di SMK Teknologi Migas Pekanbaru Tahun 2018. Remaja di SMK Teknologi Migas 

Pekanbaru, diharapkan lebih mengarahkan pergaulannya ke arah yang positif sehingga kecendrungan untuk melakukan 

perilaku seksual dapat dihindari seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan keagamaan, karang taruna, dan 

sebagainya sesuai dengan minat bakat siswa.  

Kata Kunci : Pola Asuh, Perilaku Seksual 

Daftar Pustaka : 21 referensi (2007-2017) 
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1. PENDAHULUAN 

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak kemasa dewasa (Santrock, 2007). Sofyan (2013) mengatakan 

remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan.. Pada masa tersebut keadaan fisik seorang remaja 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Diantara perubahan-perubahan fisik itu yang terbesar 

pengaruhnya pada perkembangan remaja adalah tubuh yaitu mulai berfungsinya alat-alat reproduksi dan tanda-tanda 

seksual sekunder yang tumbuh 

Perilaku seksual  merupakan sesuatu yang dianggap mepengaruhi perilaku harga diri, hubungan orang tua-anak, 

kecenderungan mencari sensasi seksual, keberadaan teman sebaya yang menyimpang, dan penggunaan media pornografi. 

Perilaku seksual juga terjadi, karena perubahan fisik  yang terjadi karena mulai aktifnya hormon seks dalam tubuh yang 

sangat besar pengaruhnya dalam menimbulkan dorongan seksual.  Pada saat ini, pacaran di dalam kalangan remaja 

merupakan sesuatu hal yang tidak asing lagi. Hampir sebagian kalangan remaja siswa-siswi pernah berpacaran.. 

Di Indonesia kasus perilaku seksual pada remaja terjadi peningkatan setiap tahunnya. Riset yang dilakukan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2015 ditemukan sebanyak 97% remaja pernah menonton film porno 

dan 93,75 pernah melakukan adegan intim bahkan hingga melakukan sex oral. Pada tahun 2013 KPAI juga melakukan 

survei tentang perilaku seksual remaja didapatkan hasil  sebanyak 32% remaja usia 14 hingga 18 tahun di kota besar di 

Indonesia (Jakarta, Surabaya, dan Bandung) pernah berhubungan seksual pranikah. Fenomena diatas menunjukkan 

bahwa remaja di Indonesia lebih banyak terjerumus kepada perilaku seksual. 

Pola asuh merupakan suatu proses mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai 

kedewasaan sesuai dengan norma dalam masyarakat. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi bagaimana anak 

berperilaku dan bentuk kepribadian anak secara keseluruhan. Tipe pola asuh orang tua terbagi atas tiga tipe yaitu : pola 

asuh demokratis, pola asuh otoriter, dan pola asuh permisif. Masing-masing pola asuh tersebut mempunyai dampak bagi 

perkembangan anak dan remaja (Santrock, 2007). 

 Hasil penelitian Stadler (2010) menunjukkan ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan masalah perilaku seksual 

pada anak remaja di negara Jerman seperti masalah hubungan dengan teman sebaya. Stadler mengatakan ada resiko tinggi 

terjadinya  masalah perilaku seksual pada remaja usia 15-18 tahun jika dukungan dari orang tua mereka rendah terhadap 

perkembangannya. Penelitian Turner (2009)  menunjukkan bahwa pola asuh demokratis terbukti dapat meningkatkan 

prestasi akademik pada mahasiswa dan penelitian  Konnie (2013) menunjukkan mayoritas pola asuh orang tua di Italy 

adalah demokratis (68,7%), diikuti dengan pola asuh otoriter (16,7%) dan pola asuh permisif (14,6%). Penelitian yang 

dilakukan oleh Nurmagupta (2014) di Yogyakarta menunjukkan mayoritas pola asuh orang tua adalah pola asuh permisif 

dan ada hubungan pola asuh dengan perilaku seksual beresiko di Kabupaten Bantul Yogyakarta. 

Dari hasil survey yang dilakukan pada remaja di SMK teknologi migas pekanbaru, dari 8 orang remaja yang ditanyai 2 

orang mengatakan memperoleh informasi tentang aktivitas seksual dari social media, 3 orang mengatakan senang 

mengumpul dengan teman sebaya karena mereka sering dimarahi oleh orang tua, dan 1 orang remaja mengatakan sering 

dimarahi oleh orang tuanya jika pulang terlamabat. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin meneliti mengenai “Hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan Perilaku 

Seksual Remaja Di SMK Teknologi Migas Pekanbaru Tahun 2018”. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Pola Asuh  

Defenisi Pola Asuh  

Pola asuh orangtua adalah pola perilaku yang diterapkan orangtua dan anaknya yang dapat dirasakan anak baik bagi segi 

positif maupun negatif, perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak yang dijadikan panutan bagi anaknya. Pola asuh 

yang diberikan orangtua pada anaknya berperan penting dalam membentuk sikap, perilaku serta prestasi (Aguma, 2014). 

Pola asuh orangtua adalah sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak. Pola asuh tersebut berlangsung lama, relatif 

konsisten dan berkesinambungan serta dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku anak (Sari, 2007). Pola asuh 

merupakan suatu proses mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan 

sesuai dengan norma dalam masyarakat (Santrock, 2003). 

Pola asuh adalah segala bentuk interaksi antara orang tua dan anak yang mencakup ekpresi orang tua terhadap sikap, 

nilai, minat, kepercayaan, serta tingkah laku dalam merawat anak yang dapat mempengaruhi anak dalam mendapatkan 

nilainilai dan keterampilan yang akan dibutuhkan untuk hidupnya (Khasanah, 2012).Menurut Baumrind (1996 dalam 

Turner, 2009) terdiri dari tiga jenis, yaitu : pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh permisif. Menurut Santrock 
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(2007) jenis pola asuh orang tua dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu : pengasuhan otoritarian, pengasuhan demokrtatis, 

pengasuhan yang mengabaikan, pengasuhan yang menuruti. 

2.1.2Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan anak yang bersifat pemaksaan, keras dan kaku dimana orang tua akan membuat 

berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh anak tanpa mau tahu perasaan sang anak. Orang tua akan emosi dan marah jika 

anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tuanya (Santrock, 2007). Karakteristik dari 

orang tua yang otoriter adalah orang tua menentukan segala sesuatu, anak tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan 

pendapatnya, keinginan atau cita-cita anak tidak mendapat perhatian, sikap orang tua berdasarkan prinsip hukuman dan 

ganjaran. Kemungkinan akibat yang akan timbul pada anak dengan orang tua yang memiliki tipe pola asuh otoriter adalah 

kurang berkembangnya rasa sosial, rasa keberanian dan kreativitasnya dalam mengambil keputusan kurang berkembang 

dengan baik, anak menjadi penakut, terkadang keras kepala, keinginan untuk menyendiri, kurang tegas dalam mengambil 

tindakan atau menentukan sikap, suka bertengkar dan licik serta tidak mau menurut (Mutiah, 2010). 

 2.1.3 Pola Asuh Demokratis  

Pola asuh demokratis adalah pola asuh orang tua pada anak yang memberi kebebasan pada anak untuk berkreasi dan 

mengeksplorasi berbagai hal sesuai dengan kemampuan anak dengan sensor batasan dan pengawasan yang baik dari 

orang tua. Pola asuh ini adalah pola asuh yang cocok dan baik untuk diterapkan para orang tua kepada anak-anaknya. 

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang mendorong remaja untuk bebas tetapi memberikan batasan dan 

mengendalikan tindakan-tindakan remaja. Pola asuh demokratis berhubungan dengan tingkah laku anak yang energik 

dan bersahabat, menunjukkan perkembangan emosi, sosial dan kognitif yang positif (Yuldawati, 2008). 

Pola asuh demokratis mendorong anak untuk mandiri namun masih menerapkan batas dan kendali pada tingkatan mereka. 

Pola asuh ini berusaha mengarahkan anaknya secara rasional, berorientasi pada masalah yang dihadapi, menghargai 

komunikasi yang saling memberi dan menerima, menjelaskan alasan rasional yang mendasari tiap-tiap permintaan atau 

disiplin, tetapi juga menggunakan kekuasaan bila perlu, mengharapkan anak untuk mematuhi orang dewasa tetapi juga 

mengharapkan anak untuk mandiri dan mengarahkan diri sendiri, saling menghargai antara anak dan orang tua, 

memperkuat standar perilaku. Orang tua tidak mengambil posisi mutlak, tetapi juga tidak mendasarkan pada kebutuhan 

anak semata (Santrock, 2007). 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif korelasi yaitu suatu studi yang mengkaji 

hubungan dua variabel atau lebih (Nursalam, 2011). Desai penelitian cross-sectional ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengumpulan data dilakukan sekaligus pada suatu 

saat,artinya tiap subjek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau 

variabel pada saat pemeriksaan (Notoatmodjo, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetehui hubungan pola asuh 

orangtua dengan perilaku seksual remaja di SMK Teknologi Migas Pekanbaru. Populasi merupakan keseluruhan objek 

penelitian atau objek yang diteliti (Notoatmodjo, 2005). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XA,XB, XIA, 

XIB, XIC, XIIA dan XIIB di SMK Teknologi Migas Pekanbaru dengan jumlah 156 orang. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisa Univariat 

Pola Asuh Frekuensi Persentase 

Demokrasi 106 94.6 

Otoriter 6 5.4 

Permisif 0 0 

Total 112 100 

 
Dari Tabel diatas  dapat dilihat bahwa pola asuh orangtua di SMK Teknologi Migas Pekanbaru mayoritas demokratis 

yaitu  sebanyak 106 responden (94.6 %). 

 
Perilaku Seksual Frekuensi Persentase  

Pernah  16 14.3 

Tidak pernah 96 85.7 

    Total  112 100 
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Dari tabel diatas  diatas dilihat bahwa perilaku seksual pada remaja di SMK Teknologi Migas Pekanbaru mayoritas tidak 

pernah yaitu sebanyak 96 responden (85.7 %) 

2. Analisa Bivariat 

Pola asuh  Perilaku seksual 

 

N p. 

value 

 

 

 

 

 

 
0.204 

Pernah  Tidak 

pernah  

Demokratis  14 

 

92 106 

13.2% 86.8% 100 

Otoriter  2 

 

4 6 

33.3% 66.7% 100 

Total  16 

 

96 112 

14.3 85.7% 199 

 

PEMBAHASAN  

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pola asuh orangtua siswa-siswi di SMK Teknologi Migas Pekanbaru  mayoritas 

demokratis yaitu sebanyak 106 responden  (94.6 %). Dari pola asuh yang lebih tinggi adalah Pola Asuh Demokratis. 

Menurut asumsi peneliti pola asuh demokrasi dapat mengajarkan remaja untuk tidak melakukan perilaku seksual. 

 

Berdasarkan tabel 4.2 responden yang tidak pernah melakukan perilaku seksual sebanyak 96 responden (85.7 %). 

Menurut Sarwono (2011) perilaku seksual adalah segala tingkah laku manusia yang didorong oleh hasrat seksual, baik 

dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. 

 

4.2.2 Analisa Bivariat 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan tidak ada hubungan hubungan pola asuh orangtua dengan 

perilaku seksual pada remaja di SMK Teknologi Migas Pekanbaru, dengan diperoleh nilai p = 0,204 > 0,05. Sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Robii’atul Adawiyyah di SMA Islam Samarinda tahun 2016 bahwa penelitiannya 

juga menyatakan tidak ada hubungan antara pola asuh orangtua dengan perilaku seksual, dengan (p value) sebesar 0,781 

sehingga lebih besar dari nilai (α) = 0,05. 

Dari hasil penelitian di atas, berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth Estin (2009), 

bahwa dari analisis statistika diperoleh nilai signifikan (p value) sebesar 0,000 sehingga lebih kecil dari nilai (α) = 0,05. 

Hal ini berarti Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang bermakna antara pola asuh orang tua 

terhadap perilaku seksual remaja. 

 

5. KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan antara lain : 

  

1.Hasil dari penelitian terdapat 106 responden (94.6%) pola asuh orangtua demokrasi, sebanyak 6 responden (5.4%) pola 

asuh orangtua otoriter, sebanyak 0 responden (0%) pola asuh orangtua permisif 

2.Hasil penelitian menunjukkan responden yang pernah melakukan perilaku seksual  16 responden (14.3%), sedangkan 

responden yang tidak pernah melakukan perilaku seksual 96 responden (85.7%).  

3.Hasil penelitian menunjukkan didapatkan tidak ada hubungan hubungan pola asuh orangtua dengan perilaku seksual 

pada remaja di SMK Teknologi Migas Pekanbaru, dengan diperoleh nilai p = 0,204 > 0,05 
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ABSTRACT 

Hedonism is a culture that damages a nation's cultural system. Students as a generation who are unstable towards change 

are the sole heirs to the disease of hedonism. The subject of this service is a sample of the current condition of students. 

Students always get the same opportunity to contract hedonism. The choice of students is to see indicators of the success 

of service activities that are synchronized with the conditions of their school environment. The service team only provides 

initial understanding and stimulus, the rest of the school environment that takes care of it. The purpose of the activity is 

to safeguard students from the culture of hedonism, so that the character of students who are strong, simple, and caring 

for others remains the main character. The method of activities is carried out by providing incentive counseling and 

assistance. The results of dedication show that in every student has the desire to do good and spread kindness, it's just 

that the environment greatly affects them. For this reason, schools need to create a conducive environment, and the role 

of government and parents to protect the environment into a civilized environment. Students are aware that everything 

they have does not have to be a show-off of luxury, because it will be a problem for their personalities and offend friends, 

especially those who are in short supply. The action of this service is to exchange stories and share what is owned by the 

poor. 
 

Keywords: students, hedonism, character, culture, school 
 

ABSTRAK  

Hedonisme merupakan budaya yang merusak sistem kebudayaan suatu bangsa. Pelajar sebagai generasi bangsa yang 

labil terhadap perubahan menjadi pewaris tunggal untuk penyakit hedonisme tersebut. Subjek pengabdian ini merupakan 

sampel dari kondisi pelajar saat ini. Pelajar selalu mendapat kesempatan yang sama terjangkit penyakit hedonisme. 

Pilihan terhadap pelajar adalah untuk melihat indikator keberhasilan kegiatan pengabdian yang disinkronkan dengan 

kondisi lingkungan sekolah mereka. Tim pengabdian hanya memberikan pemahaman dan stimulus awal, selebihnya 

lingkungan sekolah yang merawatnya. Tujuan kegiatan adalah untuk menjaga pelajar dari budaya hedonisme, sehingga 

karakter pelajar yang tangguh, sederhana, dan peduli terhadap sesama tetap menjadi karakter utama. Metode kegiatan 

dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan secara insentif. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa 

dalam diri setiap pelajar punya keinginan untuk berbuat baik dan menebar kebaikan, hanya saja lingkungan yang sangat 

mempengaruhi mereka. Untuk itu, sekolah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif, dan peran pemerintah serta 

orang tua untuk menjaga lingkungan menjadi lingkungan yang madani. Para pelajar sadar bahwa semua yang dimiliki 

tidak harus menjadi alat saling pamer kemewahan, sebab akan menjadi permasalahan bagi kepribadian dan menyinggung 

perasaan teman terutama mereka yang serba kekurangan. Aksi dari pengabdian ini adalah saling bertukar cerita dan 

berbagi apa yang dimiliki kepada kaum dhuafa. 
 

Kata Kunci: pelajar, hedonisme, karakter, budaya, sekolah 
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1. PENDAHULUAN 
Pelajar merupakan masa manusia mencapai puncak keinginan untuk mencari jati diri. Proses pencarian jati diri 

akan dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka berinteraksi. Lingkungan tersebut dapat berupa keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Lingkungan yang sangat sulit untuk dikendalikan. Dari beberapa lingkungan tersebut, 

ada lingkungan yang sangat sulit lagi mengendalikannya, yakni lingkungan dunia maya. Perkembangan teknologi 

yang sangat pesat sangat berpengaruh terhadap munculnya sekularisasi informasi, mode, dan perilaku kehidupan 

remaja. Fakta menunjukkan bahwa mayoritas (80%) penyalahguna NAPZA adalah remaja usia 15-20 tahun. 

Remaja pengguna NAPZA ini menunjukkan ketidakmampuan mereka melakukan penyesuaian baik dengan dirinya 

sendiri maupun penyesuaian terhadap lingkungan sosialnya [1]. 

Pelajar merupakan masa transisi menuju fase dewasa [2]. Fase ini merupakan fase penentuan identitas remaja atau 

pelajar. Perilaku pelajar selalu berubah-ubah. Perubahan perilaku tersebut akan dipengaruhi oleh lingkungannya. 

Apabila lingkungannya baik, maka akan baiklah kebiasaanya, sebaliknya jika lingkunganya buruk, maka perilaku 

buruk pulalah yang menjadi kebiasaanya. 

Penjelasan di atas adalah gambaran secara teoritis pelajar secara umum. Namun, hal tersebut juga terjadi bagi 

pelajar yang ada di Kabupaten Siak dan Pelalawan. Untuk melakukan pembinaan, tidak mungkin dilakukan secara 

keseluruhan. Pengambilan sampelnya adalah dilakukan di SMA Negeri 1 Lubuk Dalam Kabupaten Siak dan 

Pesantren Al-Muslimun Kabupaten Pelalawan. 

SMA Negeri 1 Lubuk Dalam merupakan salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam. Jumlah siswanya 

adalah 573 orang. Kegiatan keagamaan sudah dilakukan di SMA tersebut. Tetapi hanya sebagian kecil saja pelajar 

yang mau dibina dengan pendekatan keagamaan berupa Rohis tersebut. Sebagian lainya mengikuti kegiatan sekolah 

dalam bentuk yang lainya pula. Meskipun lingkungan pesantren, kejadian serupa juga terjadi di Pesantren Al-

Muslimun. Pada pra survey, sebagian besar guru mengeluh dengan sikap dan karakter pelajar. Pendidikan agama 

atau pendekatan religius tidak mampu menandingi pengaruh budaya luar. 

Permasalahan yang sangat mendasar dari kedua sekolah tersebut adalah: Pertama, budaya hedonisme sudah mulai 

menjangkiti masyarakat pelajar. Kedua, budaya asing lebih dominan dalam kehidupan masyarakat pelajar. Ketiga, 

kepedulian sesama pelajar sulit diperlihatkan. Keempat, perasaan sesama sepenanggungan dan seperjuangan mulai 

luntur. Kelima, perilaku sopan kurang dipraktikan. Keenam, materi menjadi ukuran kehidupan. Ketujuh, interaksi 

antar sesama lebih dominan menggunakan perangkat elektronik. Kedelapan, Pacaran sudah menjadi kewajiban 

pelajar. Menurut pihak sekolah dan orang tua, permasalahan ini dianggap selesai jika adanya kesadaran beragama 

bagi pelajar. Dalam kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa pelajar yang melakukan praktik hedonisme 

sebagian besar bukan kurang memahami norma-norma agama. Berdasarkan permasalahan di atas, maka fokus 

masalah yang mau diselesaikan dalam kegiatan pengabdian ini adalah menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama 

dan menghilangkan sifat materialistik. 

 

2. METODE  
Kegiatan penyuluhan dan pendampingan secara intensif dilakukan selama 1 minggu untuk 1 sekolah, dengan durasi 

waktu 2 jam/hari, dilaksanakan selama 4 hari dalam seminggu. Namun, untuk kegiatan awal dilakukan selama 4 

jam. Total waktu pelaksanaannya adalah 10 jam untuk tiap sekolah. Jadi, untuk 2 sekolah adalah selama 2 minggu 

atau 20 jam. Untuk setiap sekolah, kegiatan ini dilakukan pada siang hari. Waktu selama 2 jam setiap minggu 

selama 3 hari digunakan untuk melakukan pendampingan secara intensif oleh tim pengabdian. 

Pemandu penyuluhan ini adalah ketua tim pengabdian yang dibantu oleh 2 orang anggota tim dari dosen Ilmu 

Pemerintahan dan 4 orang mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Dosen pada tim pengabdian ini bertugas untuk 

menyampaikan materi dan pendampingan, sementara mahasiswa berperan untuk membantu administrasi dan 

memberikan ice breaking disela-sela penyuluhan dan pendampingan tersebut.  

Adapun materi penyuluhan dan pendampingan adalah: Ekspektasi Peserta, Apa itu Hedonimse, Pentingnya 

Kebersamaan, Teknologi Informasi: Antara Positif dan Negatif, Membalas Kasih Orang Tua Orang Tua, Pacaran, 

Keluarga-Sekolah-Masyarakat, Kompetisi dalam Hidup, Psikologi Remaja, Tren Anak Muda, Muhasabah, dan Ice 

Breaking. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Kegiatan 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
a. Hedonisme 

Ada paradigma yang berkembang di kalangan remaja, yang menganggap bahwa semua yang datang dari barat itu 

unggul dan lebih baik, padahal belum tentu semuanya bisa diterima masyarakat Indonesia. Pertama Sifat 

individualisme, yaitu sifat yang mementingkan diri sendiri. Hal ini sangat bertentangan dengan budaya indonesia 

yang lebih mengutamakan kebersamaan.  

Sifat individualisme mengikari kodrat manusia sebagai makluk sosial. Kedua Hedonisme, yaitu gemar hura-hura. 

Kehidupan hanya digambarkan sebagai kesenangan belaka dan tidak ada kerja keras. Ketiga Sekularisme, yaitu 

sikap yang memisahkan antara agama dan urusan dunia. Agama hanya dipandang dengan sebagai proses ritual 

yang kadang-kadang bertentangan sebagai proses ritual yang kadang-kadang bertentangan dengan kesenangan 

dunia. Keempat Konsumerisme, yaitu sifat menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak perlu. Barang 

lebih ditentukan oleh gaya bukan fungsinya [1]. 

Menurut Kotler & Amstrong, gaya hidup seseorang dapat dilihat dari perilaku yang dilakukan oleh individu seperti 

kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan atau mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk dalam proses 

pengambilan keputusan pada penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Semua orang sebenarnya memiliki gaya hidup 

hedonis yang membedakannya adalah tingkatanya, hedonis sedang dan hedonis berat yang sudah menganggap 

bahwa kesenangan adalah tujuan hidupnya. Masalah inilah yang banyak meracuni remaja sekarang ini, gaya hidup 

hedonis yang menganggap kepuasan meteri menjadi tujuan utamanya [3]. 

Menurut Suwindo, karakter semua individu yang memiliki gaya hidup hedonis adalah cenderung impulsif, lebih 

irasional, cenderung follower dan mudah dibujuk. Lebih lanjut menurut Susianto menambahkan bahwa gaya hidup 

yang mengikuti gaya hidup hedonis mempunyai karakteristik cenderung impulsif, senang menjadi pusat perhatian, 

cenderung ikut-ikutan dan peka terhadap inovasi baru [5].  

Upaya untuk memahami kebahagiaan berdasarkan konteks budaya telah muncul selama satu dekade terakhir. Para 

peneliti juga mulai memberi perhatian pada bagaimana individu dari berbagai budaya melaporkan kebahagiaannya, 

daripada sekedar menggunakan pengukuran objektif yang berkembang selama ini. Matthews juga menerangkan 

bahwa budaya harus dipahami berdasarkan term-nya masing-masing, meskipun di sisi lain tetap menerima adanya 

unsur-unsur yang bersifat universal. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami kebahagiaan 

berdasarkan konteks budaya adalah indigenous psychology (IP). IP memberi pendekatan yang menggabungkan 

konten (seperti makna, nilai, dan keyakinan) dari konteks (keluarga, budaya, dan ekologi). Pendekatan indigenous 

juga menekankan upaya untuk memperoleh pemahaman deskriptif tentang keberfungsian manusia di dalam konteks 

sosialnya [4]. 

b. Hasil Pelatihan dan Pembinaan 

Pembinaan pelajar SMA Negeri 1 Lubuk Dalam dan Pesantren Al-Muslimun Sikijang ini dilaksanakan dalam 

rentang waktu yang berbeda. Adapun proses dan hasil pelatihan dan pembinaan sebagai berikut: 

1. Orientasi dan ekspektasi peserta. Pentingnya meluruskan niat untuk mengikuti kegiatan oleh peserta. Instruktur 

bertanya kepada seluruh peserta tentang niat awal hadir di acara tersebut. Kemudian secara bersama-sama yang 

dipandu oleh instruktur seluruh peserta melakukan reorientasi niat mengikuti kegiatan.  

Penyuluhan dan pembinaan intensif 

Pelajar Pesantren Al-Muslimun dan SMAN1 Lubuk Dalam 

 

Hedonisme Pelajar 

Pelajar: sederhana dan empatik 
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2. Setelah melakukan reorientasi niat, maka instruktur secara bergantian memberikan materi tentang: Arti 

Hedonisme; Pentingnya Kebersamaan; Pacaran; Pelajar–Keluarga–Sekolah–Masyarakat.  

3. Diskusi dilakukan antar peserta dan dengan instruktur. Untuk mengatasi kejenuhan diskusi, maka pendamping 

acara (mahasiswa) memberikan ice breaking.  

4. Instruktur memberikan tugas kepada seluruh peserta untuk membuat kegiatan aksi peduli sosial kepada 

masyarakat setempat. Tugas tersebut akan dilihat kembali oleh instruktur dua pekan setelah pelatihan 

dilakukan. 

5. Tugas yang diberikan oleh instruktur tersebut dilaksanakan oleh peserta dalam bentuk mengunjungi dan 

memberikan santunan kepada anak yatim yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal peserta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Instruktur di SMA Negeri 1 Lubuk Dalam. 

c. Tingkat Ketercapaian dan Indikator Keberhasilan 

Tingkat ketercapaian kegiatan ini sulit untuk diukur secara kuantitatif. Namun, tingkat ketercapaian tersebut dapat 

dilihat dari indikator keberhasilannya. Jika dilihat dari sisi jumlah peserta, pelatihan ini tidak mengikutsertakan 

seluruh siswa yang ada pada dua sekolah tersebut. Hanya diikuti oleh kelas 9 saja. Mengingat mereka akan 

menghadapi dunia luar sekolah setelah mereka menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA nanti. Selain itu, 

momentum untuk promosi universitas dapat juga diselipkan pada kegiatan yang telah dilakukan ini. 

Hasil pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh tim pengabdian dapat diukur dengan beberapa indikator, 

diantaranya: 

1. Antuasias peserta mengikuti kegiatan selama pelatihan dan pembinaan berlangsung, 

2. Tingkat kesukarelaan peserta mengerjakan tugas sosial yang diberikan oleh instruktur, 

3. Dukungan dari pihak sekolah untuk memberikan pembinaan lebih lanjut, 

4. Kesediaan peserta dan sekolah untuk melakukan pembinaan secara rutin dan berkala. 

 

4. SIMPULAN  
Kegiatan pelatihan dan pembinaan kepada pelajar merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara rutin dan berkala, 

sebab penyakit hedonism itu akan masuk dari arah mana saja ke dalam jiwa pelajar. Pelatihan ini menjadi tangkal 

bagi pelajar terhadap penyakit bernama hedonism tersebut. Hanya saja, pelatihan ini tidak hanya cukup dalam bentuk 

yang sudah dilakukan saja, tetapi perlu dilakukan hal yang intensif oleh pihak sekolah. Guru adalah menjadi pioneer 

utama dalam menjalankan tugas mulia ini. 
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ABSTRACT 

The Islamic Defenders Front (FPI) is a pressure group engaged in the field of social Islam. This study only examines the 

direction of the political affiliation of Islamic social movements or pressure groups as big as FPI in the 2019 general 

election. Pressure from various elements calls on Muslims to vote and not abstain in the 2019 general election, so that a 

presidential victory is pro-Islam FPI) can be achieved. As an Islamic movement that is centered on a single command, 

FPI has a choice of political parties that contest the 2019 election. This study uses a participatory approach, so that the 

data obtained can be in the form of heartfelt FPI elites who are not engineered. This research resulted in a predictive 

study of the political choices of the FPI as a large Islamic movement in Indonesia. Quantification of opinions and FPI's 

majority choice in the 2019 presidential election is Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, while for political parties, FPI 

chooses the Prosperous Justice Party (PKS). 

  
Keywords: preferences, pressure groups, 2019 elections, affiliation, predictive. 
. 

ABSTRAK 

Front Pembela Islam (FPI) merupakan kelompok penekan yang bergerak pada bidang sosial islam. Penelitian ini hanya 

mengkaji tentang arah afiliasi politik gerakan sosial islam atau kelompok penekan sebesar FPI pada pemilihan umum 

tahun 2019. Tekanan dari berbagai elemen meminta kepada umat islam untuk satu suara dan tidak abstein pada pemilihan 

umum 2019, supaya kemenangan presiden yang memihak kepada umat islam (FPI) bisa tercapai. Sebagai gerakan islam 

yang sifatnya terpusat pada satu komando, FPI punya pilihan terhadap partai politik yang berkontestasi pada pemilu 

2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif, supaya data yang diperoleh dapat berupa curahatan hati para 

elit FPI yang tidak direkayasa. Penelitian ini menghasilkan kajian prediktif tentang pilihan politik FPI sebagai sebuah 

gerakan islam yang besar di Indonesia. Kuantifikasi dari pendapat dan mayoritas pilihan FPI pada pemilihan presiden 

2019 adalah Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, sedangkan untuk partai politik, FPI memilih Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS).  

 

Kata Kunci: preferensi, kelompok penekan, pemilu 2019, afiliasi, prediktif. 
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1. PENDAHULUAN 

Artikel ini mengkaji tentang preferensi politik kelompok penekan yang tidak memiliki basis partai politik. Fokus 

kajian ini ada pada preferensi politik Front Pembela Islam (FPI) Provinsi Riau pada pemilihan umum tahun 2019. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian M.Zainuddin1 tentang Rekalkulasi Transformasi Kelompok 

Penekan menjadi Partai Politik dengan Kasus Hizbut Tahrir Indonesia di Pekanbaru. Zainuddin menggunakan teori 

struktur peluang politik di Indonesia untuk melihat Hizbut Tahrir Indonesia bermetamorfosa menjadi partai politik 

di Indonesia. 

Sejarah menunjukan bahwa ada gerakan sosial islam atau kelompok penekan lainnya yang berafiliasi dengan partai 

politik. Pada masa orde lama, Gerakan Pemuda Islam (GPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pelajar Islam 

Indonesia (PII) pernah terintegrasi dan berafiliasi dengan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia.2 Sudah menjadi 

tradisi bagi ormas islam untuk berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan partai politik islam.  

Adanya tragedi 212 pada Pemilihan Kepala Daerah Jakarta, yang berimbas pada kemenangan Anis Baswedan – 

Sandiaga Solahuddin Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2017-2022. Tragedi ini 

menegaskan peran organisasi kemasyarakatan atau gerakan sosial islam seperti FPI. Front Pembela Islam tampil di 

bagian depan secara eksplisit untuk memberikan komando perjuangan umat islam dalam memenangkan kandidat 

islam pada pemilihan kepala daerah di Jakarta.  

Sigit Pamungkas (2011) menyebutkan bahwa dalam kehidupan politik terdapat pembilahan sosial. FPI merupakan 

pembilahan sosial tersendiri di Indonesia. Mereka punya ciri, keanggotaan, tujuan, dan orientasi gerakan sosial 

tersendiri. Pembilahan sosial FPI ini menjadi unik untuk dikaji karena dalam FPI terdapat kesatuan komando. 

Maknanya, apapun yang ditentukan oleh elit FPI, maka massanya akan bergerak sesuai dengan pilihan dan ketentuan 

elitnya.  

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Keunikan kajian ini terletak pada analisa preferensi politik kelompok penekan yang sejak awal berdirinya tidak 

memiliki afiliasi politik dengan salah satu partai politik. Laili Bariroh3 telah melakukan penelitian tentang preferensi 

politik santri. Penelitianya didasarkan pada kelemahan partai politik, yaitu ideologi partai politik yang tidak 

operasional, pengelolaan partai tidak demokratis bahkan cenderung sentralistis, dan tidak memiliki akuntabilitas. 

Temuannya adalah: pertama, terdapat tipologi partai pragmatis dan tipologi partai kepentingan. Kedua, terkait 

positioning ideologi partai politik dalam preferensi politik santri, para santri mendasarkan informasi melalui media 

massa dan social media.  

Studi yang lebih khusus tentang perilaku pemilih dilakukan oleh M. Ridha Taqwa4 dengan judul Perilaku Politik 

Umat Islam: Kasus di Lekkong, Enrekang, 1971-1992. Dikatakan lebih khusus karena Ridha menjadikan umat Islam 

sebagai subyek pokoknya. Ridha melihat umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia yang memiliki sistem 

bertindak dan sistem hubungan sosial yang tersusun dalam istitusi syari’ah yang bersumberkan pada al-Qur’an dan 

al-Sunnah. Karena itu umat Islam dalam menentukan sikap dan tindakannya selalu dikaitkan dengan ajaran Islam.  

Haidar Nashir5 juga membahas lebih khusus tentang Muhammadiyah dengan judul Perilaku Politik Elit 

Muhammadiyah. Permasalahan yang dikemukakan dalam studi Haidar adalah mengenai seberapa jauh kehadiran elit 

birokrasi dan elit politik mempengaruhi kekuasaan elit dalam kepemimpinan Muhammadiyah yang kemudian 

mempengaruhi polariasasi sikap politik dalam Muhammadiyah? Pola perilaku politik elit Muhammadiyah yang 

seperti apakah yang dominan dalam kenyataan sosiologis di lingkungan Muhammadiyah dan faktor-faktor apa pula 

yang mempengaruhinya? Tidak nampak di kalangan elit Muhammadiyah ini kecenderungan perilaku politik yang 

radikal dengan pola konfrontasi dan revolusioner. 

2.2. Budaya Politik dan Partisipasi Politik 

Menurut Smith ada tiga hal pokok dalam agama yang secara psikologis menentukan pembentukan sikap dan perilaku 

politik: (1) otoritas dogmatis, atau kebenaran yang bersifat mutlak; (2) otoritas terarah, atau ketuntasan pengaturan; 

dan (3) pelembagaan otoritas, atau pemaduan pemahaman dan penggunaan kebenaran mutlak dalam perumusan 

aturan yang memperkuat struktur keagamaan. Otoritas dogmatis dalam Islam sangat kuat. Kebenaran Islam diyakini 

mutlak, universal dan tidak dapat diubah.6 

Perilaku politik menurut Sastroatmodjo7 ditentukan pula oleh identitas bersama yang dimiliki masyarakat. Faktor 

pembentuk identitas bersama itu mencakup identitas primordial, sakral, personal, dan civilitas. Faktor primordial 
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antara lain berupa kekerabatan, kesukuan, kebahasaan, kedaerahan, dan adat istiadat. Faktor sakral pada umumnya 

didasarkan karena keagamaan yang sama. Faktor personal biasanya disandarkan kepada ketokohan seseorang yang 

menjadi identifikasi suatu kelompok masyarakat. Faktor lain yang ikut membentuk perilaku politik seorang warga 

negara adalah yang berupa faktor sipil, yakni terlihat dalam tatanan kehidupan di masyarakat berupa keadilan di 

bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. 

3. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dianggap mampu mengungkap secara mendalam 

bagaimana kekuatan Front Pembela Islam (FPI) dan preferensi politik FPI pada pemilihan umum 2019. Hal ini 

disebabkan, pertama, peneliti kualitatif akan masuk ke obyek dan melakukan penjelajahan dengan pertanyaan besar 

sehingga masalah akan ditemukan dengan jelas; kedua, peneliti dapat memahami makna dibalik data yang tampak 

karena gejala sosial dan politik sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang; dan 

ketiga, untuk memastikan kebenaran data karena data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya. Triangulasi data 

tetap dilakukan untuk melakukan cek ulang terhadap data yang disampaikan oleh informan. Triangulasi ini dilakukan 

kepada akademisi dan aktivis pergerakan non-FPI. Adapun jenis penelitian ini adalah eksploratif, dimana peneliti 

akan mengeksplorasi internal FPI untuk dikonversikan dalam pemaknaan preferensi politik FPI pada pemilihan 

umum tahun 2019. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Perilaku politik kelompok atau gerakan sosial islam itu hanya bertujuan untuk sosial keagamaan saja. Namun, Jhon 

Afrizal8 menyebutkan bahwa gerakan-gerakan Islam pada hakikatnya bertujuan untuk kemaslahatan negara. Konsep 

kemaslahatan negara tersebut dalam dituangkan dalam kehidupan bernegara dalam bentuk negara demokratis. 

Gerakan islam dipandang sebagai basis pengembangan partai politik. Pandangan ini didasarkan pada perolehan suara 

partai politik Islam pasca orde baru yang semakin mendapat dukungan. Hal yang sama juga terlihat pada kandidat 

presiden. Tetapi, Afriansyah9 memandang bahwa masyarakat Indonesia lebih memilih kandidat-kandidat yang 

berasal dari partai nasionalis daripada dari partai Islam, namun diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan, 

memberikan rasa aman, dan memperbaiki kehidupan sosial. 

Jadi, pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan antara gerakan islam atau kelompok kepentingan dengan politik umat 

islam. Hal ini dapat dilihat pada kasus Nahdhatul Wathan yang terjadi di Lombok Timur yang didasarkan pada hasil 

penelitian Saipul Hamdi. Adanya kepentingan politik elit Nahdatul Wathan terkait Pilkada Lombok Tengah. 

Kepentingan politik sangat dominan dalam islah sebagai upaya perbaikan konflik kepentingan dalam kelompok 

tersebut. Menurut Saipul, Seandainya bukan karena kepentingan politik mengapa islah tidak dilakukan sebelumnya. 

Padahal jamaah Nahdatul Wathan secara umum telah lama menginginkan islah. Keinginan masyarakat bawah ini 

tidak pernah dihiraukan oleh sebagian elit-elit Nahdatul Wathan. Mereka berusaha mempertahankan konflik demi 

menjaga kekuasaan mereka di semua sisi.10 

Bila dilihat dari aspek kelembagaan, terdapat dua kategori Islam politik yang lahir pada Era Reformasi. Pertama, 

Islam politik yang terlembaga menjadi partai dan kedua yang non-partai, seperti ormas-ormas Islam. Karakteristik 

partai politik Islam kerap dilihat dari dua hal, yaitu asas dan basis massa. Dari segi asas, partai Islam dimaknai sebagai 

partai yang menggunakan asas Islam di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), seperti PPP, 

PKS, dan PBB. Sedangkan partai berbasis massa Islam dimaknai sebagai partai yang memposisikan ormas-ormas 

Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai basis massa partai. Partai yang masuk golongan 

ini antara lain PKB dan PAN. Walaupun PKB dan PAN tidak menjadikan Islam sebagai asas di AD/ART, tetapi 

dalam penelitian ini digolongkan sebagai partai politik Islam karena pertimbangan kedua partai tersebut secara 

kultural tidak bisa dilepaskan dari organisasi sosial keagamaan Islam, yaitu NU dan Muhammadiyah.11 

Front Pembela Islam adalah salah satu organisasi gerakan islam yang terus berkembang. Banyak partai politik yang 

mencoba untuk mendekati kelompok FPI ini. Sejak berdirinya pada tanggal 17 Agustus 1998, di Pondok Pesantren 

Al-Um Kampong Utan, Ciputat, Jakarta Selatan,12 FPI tidak menunjukan dengan jelas afiliasi politiknya baik pada 

pemilihan umum maupun pemilihan presiden dan kepala daerah. Meskipun ada yang menyebutkan bahwa FPI dekat 

dengan para petinggi militer seperti Prabowo Subianto dan Wiranto, tetapi tidak ada data secara valid yang 

menyebutkan bahwa elit FPI mengarahkan massanya pada preferensi partai politik tertentu. 

Namun, setelah melihat kondisi negara yang menurut pendapat para petinggi FPI adalah dalam kondisi yang mana 

penguasanya selalu menyudutkan umat islam, maka FPI harus mengambil peran dalam bidang politik dan 
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pemerintahan. Memang, selama ini FPI telah melakukan gerakan sosial untuk kemaslahatan masyarakat, tetapi 

bersifat eksternal dari pemerintah. Bahkan, tindakan FPI dalam melakukan aksi kebaikan tersebut selalu mendapat 

sambutan negatif dari pemerintah. Terlebih lagi dengan kejadian gerakan 212 pada tahun 2016 lalu, menambah 

semangat kader FPI untuk terlibat langsung dalam politik dan pemerintahan. Hal ini persis yang terjadi pada Nahdatul 

Ulama dan Muhammadiyah dulunya.  

Berdasarkan hasil penelitian, keinginan pengurus FPI terlibat dalam politik tidak hanya sekedar berpartisipasi dalam 

bentuk pasif (memilih) saja, melainkan harus menjadi pemain dalam politik negara ini. Salah satu caranya adalah 

andil dalam tim pemenangan presiden dan wakil presiden tahun 2019 serta menjadi salah satu kontestan pada partai 

politik untuk pemilu tahun 2019. Tentu terjadi perdebatan yang panjang tentang pilihan partai politik yang menjadi 

sasaran pengurus dan kader FPI ini.  

Pilihan FPI terhadap partai politik yang menjadi tempat berlabuhnya para kader FPI ditentukan dengan beberapa 

kriteria: Pertama, partai politik tersebut berlandaskan islam. FPI memiliki latar belakang sebagai gerakan islam amar 

ma’ruf nahi munkar. Visi gerakan ini tentunya harus sejalan dengan visi partai politik yang akan menjadi perahu para 

kader FPI. Islam menjadi orientasi gerakan social dan politik kader FPI. Meskipun, setiap partai politik di negara 

Indonesia wajib berdasarkan Pancasila, namun bisa dilihat dari visi atau misi suatu partai politik. 

Kedua, berpihak pada aksi 212. Keberpihakan ini ditunjukan dengan andilnya para pengurus partai politik atau politisi 

partai pada saat aksi 212 di Jakarta. Keterlibatan elit politik ini bisa juga dilihat dari sisi dukungan finansial dan 

moral. Keterlibatan ini menunjukan bahwa ada komitmen dan integritas terhadap perjuangan islam. Bentuk nyata 

dari keberpihakan tersebut dapat dilihat dari dukungan partai politik pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 

2017 yakni Anies Baswedan – Sandiaga Solahuddin Uno. 

Ketiga, merupakan partai politik yang oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Pilihan terhadap partai 

politik oposisi ini menunjukkan keberpihakan partai politik kepada Habib Rizieq Shihab yang dalam pandangan FPI 

dikriminalisasi oleh pemerintahan Jokowi. Harapannya, setelah mendapat dukungan partai politik oposisi maka jika 

kemenangan ada pada oposisi pada pemilu 2019 dapat mengembalikan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia dengan 

selamat. Bentuk nyata dari oposisi tersebut dapat dilihat dari dukungan pada pasangan pemilihan presiden tahun 2019 

yakni Prabowo Subianto – Sandiaga Solahuddin Uno.  

Keempat, partai politik tersebut memiliki semangat juang islam yang tinggi. Semangat ini ditunjukan dengan 

platform partai politik. Konsistensi partai politik terhadap islam dapat dilihat dari perjuangannya selama menjadi 

partai politik. Tidak ikut memusuhi gerakan amar ma’ruf nahi munkar yang dilaksanakan oleh FPI selama ini. 

Sebaliknya, mereka mendukung perjuangan tersebut dengan berbagai bentuk. 

Kelima, ada cita-cita memasukan roh islam dalam bernegara. Perjuangan elit politik islam di Indonesia dalam 

mendudukan islam sebagai dasar tidak akan pernah berhenti. Sejak terjadi perdebatan perumusan Pancasila, 

berdirinya Partai Masyumi, hingga setelah reformasi, perjuangan tersebut tetap ada, baik dari partai politik maupun 

organisasi gerakan social islam. FPI mencari kecocokan perjuangan tersebut.  

Keenam, adanya sistem kaderisasi islam yang baik dalam tubuh partai politik. FPI memiliki komitmen keilmuan dan 

keislaman yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kajian-kajian yang dilakukan oleh FPI. Hendaknya, partai politik 

yang dinaungi oleh kader FPI ini juga partai politik yang memiliki nafas islam yang tinggi. Tidak hanya sekedar 

berpartai politik, melainkan juga mementingkan keilmuan bagi kadernya, terutama ilmu tentang islam.  

Berdasarkan uraian dia atas, maka jika dirunut dari nomor 1 hingga 6, maka terdapat pembilahan pilihan partai politik 

oleh FPI. Pertama, Partai politik yang berlandaskan islam adalah PKS, PBB, PAN, PKB, dan PPP. Kedua, terlibat 

dalam aksi 212 adalah Partai Gerinda, PBB, PKS, PD, dan PAN. Ketiga, partai politik oposisi, diantaranya Partai 

Gerindra, PAN, PD, Partai Berkarya dan PKS. Keempat, partai politik yang memiliki semangat juang islam yang 

tinggi adalah PBB, PPP, dan PKS. Kelima, cita-cita negara islam ada pada PBB dan PKS. Keenam, adanya sistem 

kaderisasi partai politik yang massif yakni PKS.  

Inilah yang disebut oleh Halim13 bahwa pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor dimana aktor dipandang 

sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakan 

tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut, aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta 

keperluan. Pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, 

yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan 

pilihan aktor. 
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5. SIMPULAN  

Hasilnya ada pada poin keenam, pilihan FPI pada pemilu 2019 adalah PKS. Hal ini dapat dilihat dari pencalonan 

Ketua FPI Riau Ade Hasibuan untuk DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Berasarkan pola instruksi yang ada pada 

FPI, maka dapat dipastikan bahwa dukungan penuh massa FPI untuk tahun 2019 adalah kepada PKS yang mana 

ketua FPI itu sendiri tempat mengambil perahunya.  
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ABSTRACT  

Background: The enhancement of elderly rate in Indonesia will increase risk of degenerative diseases prevalence such 

as knee osteoarthritis. Pain is the biggest issue for OA patients that lead to joint immobility and quality of life. Based on 

that issue, we need mind and body approach that will decrease knee OA pain such as Yoga and Tai Chi. Goals: The goals 

are knowing the effect of Yoga on knee OA pain, the effect of Tai Chi on knee OA pain, the difference effect of Yoga and 

Tai Chi on knee OA pain, and the most effective mind and body exercise on knee OA pain. Research Method: Two group 

pre and post test design. Sixteen subjects have been divided into two groups. The fisrt group (n=8) receive Yoga 

intervention and the second group (n=8) receive Tai Chi intervention. These groups receive intervention 3 times a week 

for 12 weeks or 3 months. The researcher use Woman Ontario McMaster University pain scale Likert version (WOMAC 

pain scale likert version) to scale the pain intensity. Statistical Analysis: The research result is analyzed by the statistical 

analysis are performed in descriptive and non parametric test. Result: The knee pain intensity decrease significantly in 

Yoga group, which is obtained significance value or p = 0.011 (p<0.05). The knee pain intensity also decrease 

significantly in Tai Chi group with significance value or p= 0.011 (p<0.05). But, there is no significant difference between 

Yoga and Tai Chi group on knee OA pain [p = 0.220 (p>0.05)] . Conclusion: This research shows that Yoga and Tai 

Chi have the same effect on reducing knee OA pain.  
Key words: Knee, Osteoarthritis, Tai Chi, Yoga, pain, Exercise, OA 

 
ABSTRAK  

Latar belakang: Peningkatan jumlah lansia di Indonesia meningkatkan pula risiko peningkatan penyakit degeneratif 

seperti osteoarthritis lutut. Problematik yang paling dikeluhkan oleh pasien osteoartritis lutut adalah nyeri yang akan 

menurunkan mobilitas sendi dan kualitas hidup. Berdasarkan masalah tersebut, diperlukan senam yang dapat menurunkan 

nyeri OA lutut melalui pendekatan mind and body seperti senam Yoga dan Tai Chi. Tujuan: untuk mengetahui pengaruh 

senam Yoga terhadap penurunan nyeri pada osteoartritis lutut, pengaruh senam Tai Chi terhadap penurunan nyeri pada 

osteoartritis lutut, perbedaan pengaruh antara senam Yoga dan senam Tai Chi terhadap penurunan nyeri pada osteoartritis 

lutut, metode yang lebih efektif antara senam Yoga dan senam Tai Chi terhadap penurunan nyeri pada osteoartritis lutut. 

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain two groups pre and post test. Subyek sebanyak 16 lansia wanita 

dibagi menjadi 2 kelompok menggunakan undian. Kelompok I mendapatkan perlakuan senam Yoga dan kelompok II 

mendapatkan perlakuan senam Tai Chi. Perlakuan dilakukan seminggu 3 kali, selama 12 minggu. Pengukuran nyeri 

menggunakan Woman Ontario Measure versi skala likert (WOMAC PAIN SCALE). Analisis Statistik: Analisis 

dilakukan secara deskriptif dan statistik menggunakan uji hipotesis non parametrik. Hasil : Terjadi penurunan nyeri yang 

signifikan pada kelompok I (Yoga) dengan nilai signifikansi p = 0.011 (p<0.05) dan penurunan nyeri yang signifikan 

pada kelompok II (Tai Chi) dengan nilai signifikansi p = 0.011 (p<0.05). Tetapi tidak terdapat perbedaan penurunan nyeri 

yang signifikan diantara kelompok Yoga dan Tai Chi [p= 0.220 (p>0.05)]. 
Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan bahwa senam Yoga dan senam Tai Chi sama-sama dapat menurunkan nyeri 

OA lutut.  
Kata kunci: Lutut, Osteoartritis, Tai Chi, Yoga, Nyeri, Latihan, OA 

 

1. PENDAHULUAN 

 
Penanganan nyeri pada OA lutut merupakan hal yang sangat penting karena kebanyakan keluhan utama pasien adalah 

nyeri. Pada masyarakat modern sekarang ini, telah bermunculan berbagai jenis latihan yang dapat dijadikan alternatif 
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bagi pasien OA lutut untuk mengurangi nyeri OA lutut yaitu Yoga dan Tai Chi. Berdasarkan penelitian beberapa 

penelitian, kedua jenis latihan tersebut telah terbukti mengurangi nyeri lutut pada lansia dengan OA lutut. Tetapi, 

penelitian terhadap efek kedua latihan ini terhadap OA lutut masih sedikit untuk mendukung hal tersebut. 
Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Apakah latihan Tai Chi lebih efektif 

mengurangi nyeri lutut pada lansia dengan OA lutut unilateral? (2) Apakah latihan Yoga lebih efektif mengurangi nyeri 

pada lansia dengan OA lutut? (3) Latihan manakah yang lebih efektif mengurangi nyeri lutut pda lansia dengan OA lutut? 
Kemudian, tujuan dari penelitian ini diantaranya, untuk mengetahui efektifitas latihan Tai Chi dalam mengurangi 

nyeri pada lansia dengan OA lutut, efektifitas latihan Yoga dalam mengurangi nyeri pada lansia dengan OA lutut, dan 

latihan mana yang lebih efektif dalam mengurangi nyeri lutut pada lanisa dengan OA lutut. Manfaat dari penelitian ini 

yaitu sebagai bahan acuan bagi para peneliti untuk memperluas wawasan atau pandangan terhadap berbagai jenis latihan 

untuk mengurangi nyeri pada OA lutut dan sebagai bahan pertimbangan di masyarakat dalam memilih alternative latihan 

untuk kasus osteoartritis lutut. 
 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

 
OA adalah suatu penyakit degeneratif sendi yang ditandai dengan hilangnya kartilago, kerusakan permukaan tulang 

pembentuk sendi, penyempitan celah sendi dan pembentukan osteofit [1]. Pada OA, keseimbangan normal antara 

degradasi dengan sintesa kartilago sendi dan tulang subkondral terganggu. OA lutut sendiri bukan hanya penyakit yang 

mempengaruhi kartilagonya saja, tetapi merupakan penyakit kronis pada keseluruhan sendi meliputi kartilago sendi, 

meniskus, ligamen, dan otot-otot disekitar sendi lutut diakibatkan oleh berbagai mekanisme patofisiologi [8]. 
Tai Chi adalah bentuk seni bela diri dari kebudayaan oriental yang mengkombinasikan pernapasan dalam diafragma 

dan gerakan-gerakan circuler yang perlahan dengan postur semi-squat yang membutuhkan gerakan sendi yang tepat, 

stabil dan seimbang [2]. Latihan Tai Chi ini akan dilakukan selama 60 menit, yang terdiri dari (1) pemanasan (2) latihan 

Tai Chi (3) latihan teknik pernapasan dan (4) rileksasi. Gerakan Tai Chi yang akan dilakukan dalam penelitian ini terdiri 

dari brush knee and twist steps, playing the lute, step back to repulse monkey, grasp sparrow’s tail dan wave hands like 

clouds [14]. Sedangkan Yoga adalah salah satu jenis latihan fisik yang memiliki prinsip penyatuan tubuh dan pikiran 

melalui berbagai postur tubuh. Satu bagian Yoga terdiri dari beberapa bagian yang berbeda yang dilakukan secara 

berurutan, yaitu (1) postures (asanas of Hatha Yoga), (2) breathing techniques (pranayama) dan (3) mental concentration 

or meditation (dhyana) [5]. 

Beberapa penelitian terhadap Yoga dan Tai Chi membuktikan adanya pengaruh yang baik terhadap nyeri pasien OA. 

Pada penelitian Effectiveness of Yoga Therapy with the Therapeutic Exercises on Walking Pain, Tenderness, Early 

Morning Stiffness and Disability in Osteoarthritis of the Knee Joint - A Comparative Study oleh Ebnezar dan Yogitha 

(2012)  menunjukkan adanya penurunan nyeri saat berjalan. Tetapi pada penelitian Ghasemi et al (2013) berjudul Effects 

of Hata Yoga on Knee Osteoarthritis, membandingkan kelompok perlakuan Yoga dengan kelompok kontrol, hasilnya 

tidak terdapat perbedaan pengaruh antara kelompok perlakuan Yoga dan kelompok kontrol. 

Pada penelitian Tai Chi is Effective in Treating Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial oleh Wang et 

al (2009), subyek kelompok Tai Chi menunjukan peningkatan yang lebih baik pada nyeri, fungsi fisik, depresi dan self-

efficacy daripada kelompok kontrol. Namun, penelitian Tai Chi Qigong for the Quality of Life of Patient with Knee 

Osteoarthritis: A Pilot, Randomized Controlled Trial, yang dilakukan Lee et al (2009), hasilnya terdapat pengaruh yang 

baik terhadap kualitas hidup subjek, tetapi tidak ada perubahan sama sekali pada nilai WOMAC sebelum dan setelah 

perlakuan. 

 

3. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan desain two groups pre and post test. Subyek pada penelitian ini adalah masyarakat di 

RW 02 Desa Malangjiwan yang mengikuti di sanggar senam RM 7  Malangjiwan RT 09/02 Colomadu Surakarta Jawa 

Tengah, yang memenuhi kriteria penelitian. Subyek yang didapatkan, dibagi menjadi 2 kelompok menggunakan sistem 

undian. Kelompok I mendapatkan perlakuan latihan Yoga dan kelompok II mendapatkan perlakuan latihan Tai Chi. 

Perlakuan dilakukan seminggu 3 kali, selama 12 minggu. Pengukuran nyeri menggunakan Woman Ontario Measure versi 

skala likert (WOMAC pain scale). Pengukuran nyeri awal akan dilakukan satu hari sebelum latihan pertama dilakukan 

dan pengukuran nyeri terakhir akan dilakukan pada hari terakhir latihan di minggu ke-12. Analisis data dilakukan secara 
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deskriptif dan statistik menggunakan uji hipotesis non parametrik. Penelitian dilaksanakan di Sanggar senam RM 7  

Malangjiwan RT 09/02 Colomadu Surakarta Jawa Tengah. 

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas yaitu senam Yoga dan senam Tai Chi, kemudian variabel terikat yaitu 

nyeri OA lutut. Senam Yoga pada penelitian ini adalah senam yang melibatkan tubuh dan pikiran yang dapat 

menyeimbangkan keduanya melalui postur tubuh (asana) atau gerakan yoga yang diadaptasi dari BKS Iyengar Yoga. 

Sedangkan Tai Chi adalah senam yang adaptasi dari bentuk seni bela diri berupa kombinasi pernapasan dalam, gerakan 

lengan dan tungkai yang perlahan dan berurutan yang diadaptasi dari gerakan-gerakan jurus 24. Kemudian nyeri OA 

lutut adalah rasa tidak menyenangkan yang disebabkan oleh impuls yang diterima oleh reseptor nyeri pada sendi lutut 

akibat osteoarthritis yang diukur dengan WOMAC Pain Scale. 

Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran nyeri pada OA lutut menggunakan Western Ontario and McMaster  

niversities Osteoarthritis Index Likert Scale Version (WOMAC versi likert). Pada WOMAC terdapat 3 dimensi yang 

diukur yaitu nyeri, kekakuan dan kemampuan fungsional. Pada penelitian ini, peneliti hanya mengambil WOMAC pain 

scale sebagai alat ukur yang akan digunakan dalam mengukur tingkat nyeri saat berjalan pada permukaan datar, 

menggunakan tangga, saat tidur malam, saat duduk dan berdiri. Skala Likert setiap item dimulai dari 0-4, dimana 0 artinya 

tidak ada nyeri, 1 adalah nyeri ringan, 2 adalah nyeri sedang, 3 adalah nyeri berat dan 4 adalah nyeri sangat berat. 

Sehingga total skala keseluruhan item dalam dimensi nyeri adalah 0-20. Pengukuran pertama akan dilakukan pada satu 

hari sebelum perlakuan pertama dilakukan dan pengukuran kedua pada minggu ke-12 setelah perlakuan terakhir selesai. 

Data yang didapatkan diolah dengan program statistik SPSS versi 17 yang meliputi uji uji prasyarat analisis, uji 

homogenitas dan uji hipotesis. 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil uji Wilcoxon pada data pre dan post nyeri pada masing-masing kelompok, didapatkan pada 

kelompok Yoga nilai p = 0.011 (p<0.05) dan pada kelompok Tai Chi nilai p = 0.011 (p<0.05). Hal ini menunjukkan 

bahwa pada masing-masing kelompok, terdapat penurunan nyeri yang signifikan. Tetapi, berdasarkan hasil uji Mann-

Whitney yang membandingkan nilai nyeri post kelompok I dan II, didapatkan nilai p =0.220 (p>0.05). Hal ini 

menunjukkan tidak ada beda yang signifikan penurunan nyeri OA lutut antara kelompok senam Yoga dan senam Tai Chi 

yang artinya kedua perlakuan sama baiknya terhadap penurunan nyeri OA lutut.  

Secara teori, mekanisme biologis tentang proses Tai Chi mengurangi gejala pada OA lutut masih belum diketahui, 

tetapi keselarasan antara komponen fisik dan mental yang didapat dari senam Tai Chi tampak memberikan pengaruh 

utama dalam hal ini [2]. Yoga dan Tai Chi memberikan efek relaksasi pada tubuh melalui kontrol pernapasan dan meditasi 

atau yang dalam istilah medis disebut mekanisme biofeedback [1]. Meditasi dapat mengalihkan kondisi narrow focus 

menjadi open focus. Kondisi narrow focus merupakan kondisi yang ada pada pasien dengan nyeri kronik dimana PHC 

gampang terstimulasi oleh sedikit impuls nyeri yang langsung menimbulkan reaksi ketegangan otot (attention state). 

Kondisi narrow focus ini dapat dilihat dari adanya gelombang beta pada gelombang otak [12]. Bila gelombang beta 

muncul maka akan menstimulasi pengeluaran hormon stress seperti kortisol dan adrenalin, sebaliknya, kondisi open focus 

merupakan kondisi relaks pada tubuh dengan gambaran gelombang otak alfa dan gamma. Kedua gelombang ini 

menstimulasi pengeluaran neurotransmitter dopamin, serotonin, nor adrenalin, asetilkolin, GABA, dan endorfin. 

Neurotransmitter ini mengaktivasi saraf vagus yang menurunkan tekanan darah dan denyut nadi, menjadikan napas lebih 

dalam dan terkontrol [7]. 

Kemudian peningkatan endorfin saat senam Yoga bertanggung jawab atas berbagai reaksi fisiologis termasuk 

relaksasi dan peningkatan kondisi secara umum. Efek stretching saat Yoga memicu pengeluaran faktor neuroendokrin 

ini. Endorfin akan berikatan dengan reseptor di pemukaan jaringan yang menyebabkan membran sel membuka sehingga 

endorfin dapat masuk ke sel saraf untuk memberikan efek relaksasi sehingga nyeri berkurang [17]. Endorfin mengontrol 

nyeri melalui stimulasi retikula formasio di batang otak yang mendepolarisasi neuron pertama sebelum terjadi sinapsis 

ke neuron kedua, menyebabkan neuron pertama dalam fase depolarisasi sehingga impuls ascendant yang muncul tidak 

ditransmisikan ke otak [6]. Senam Yoga dan Tai Chi yang mengharuskan adanya pernapasan yang lebih dalam dan 

mengontrol gerakan yang dilakukan hingga tercapai gerakan yang stabil dan dalam kondisi tenang, secara tidak langsung 

melatih pergantian narrow focus menjadi open focus. Otot-otot yang relaks saat meditasi mengirimkan stimulus pada 

otak bahwa tidak ada potensi kerusakan jaringan atau bahaya lain. Hormon stress seperti kortisol dan adrenalin akan 

berkurang, tekanan darah dan denyut nadi pun akan menurun diikuti vasodilatasi pembuluh darah. Secara keseluruhan, 

kondisi ini menormalkan sistem dalam tubuh, meningkatkan penyerapan nutrisi jaringan, meningkatkan daya tahan otot 

dan mengurangi nyeri [12]. 
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Pada OA terjadi kerusakan artikular yang menstimulasi mekanoreseptor artikular untuk membangkitkan informasi 

sensoris yang abnormal dimana akan terjadi penurunan aktivasi volunter. Pada kerusakan artikular akan membangkitkan 

informasi aferen abnormal yang akan menurunkan eksitabilitas dari γ -motoneuron dan selanjutnya akan mengurangi 

aktivasi volunter otot-otot di sekitar lutut [9]. Yoga dan Tai Chi sebagai senam dengan prinsip closed-kinetic chain (CKC) 

menstimulasi kembali propioseptor sendi lutut yang rusak karena OA. Mekanoreseptor pada sendi lutut akan terstimulasi 

melalui gerakan-gerakan tersebut yang akan meningkatkan eksitabilitas γ-motoneuron, ketajaman propioseptif dan 

peningkatan sensitivitas gelondong otot untuk berkontraksi sebagai stabilitas aktif sendi dalam gerakan sehingga kontak 

permukaan sendi lutut tidak menimbulkan nyeri saat lutut bergerak karena otot-otot periartikuler lutut menstabilkan 

gerakan [3]. Kedua senam ini meliputi gerakan-gerakan repetitif dan perlahan yang meningkatkan kontrol gerakan sendi 

pada berbagai posisi. Stabilitas dinamis sendiri dapat membantu mengontrol translasi sendi yang abnormal yang terjadi 

selama kegiatan sehari-hari dan meningkatkan kontrol motorik melalui alur reflek [4]. Tai Chi dan Yoga dapat 

meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan, koordinasi dan fungsi fisik. Hal-hal tersebut diperkirakan dapat mengurangi 

nyeri sendi. Semakin kuat otot dan koordinasi yang lebih baik meningkatkan stabilitas sendi dan mengurangi nyeri karena 

kualitas nyeri berhubungan langsung dengan kelemahan otot. 

 

5. SIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama 3 bulan yaitu mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai 30 Maret 

2015 di Sanggar senam RM 7 Malangjiwan RT 09/02 Colomadu, Surakarta, Jawa Tengah tentang perbedaan pengaruh 

senam Yoga dan senam Tai Chi terhadap penurunan nyeri osteoartritis lutut sebanyak 36 kali perlakuan, didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut: (1) ada pengaruh yang signifikan senam Yoga terhadap penurunan nyeri OA lutut, (2) ada 

pengaruh yang signifikan senam Tai Chi terhadap penurunan nyeri OA lutut, (3) tidak ada perbedaan pengaruh yang 

signifikan antara senam Yoga dan senam Tai Chi terhadap penurunan nyeri OA lutut dan (4) senam Yoga dan senam Tai 

Chi sama baiknya dalam menurunkan nyeri pada OA lutut. 
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ABSTRACT 

Background: The percentage of abnormal spermatozoa is one of the WHO infertility criteria. Morphological 

abnormalities of spermatozoa occurs due to DNA damage caused by high levels of oxidants in cement. Ocinum 

americanum is an herb that is used as food, traditional medicine, and contains high antioxidants. This study aims to 

determine the effect of 96% ethanol extract on the leaves of Ocinum americanum on the percentage of abnormal 

spermatozoa. 

Methods: Twenty-four male white rats were divided randomly into four groups, each consisting of 6 mice. Group A is 

control and group B, C, D is given oral basil extract daily for 20 days at a dose of 50 mg / kgBW / day, 100 mg / kgBW / 

day, and 200 mg / kgBW / day. All groups were fed and drank ad libitium for 20 days, then performed testicular removal 

and calculation of the number of abnormal spermatozoa. Data obtained in statistical analysis. 

Results: There were significant differences (p ≤ 0.05) between the mean percentages of abnormal spermatozoa in all 

treatment groups compared to the control group. An increase in the value of the decrease in the percentage of abnormal 

spermatozoa following an increase in dose. 

Conclusion: Ocinum americanum extract with ethanol 96% has an effect on the decrease in the number of abnormal 

spermatozoa. 

Keywords: male infertility, idopathic, ethanol extract Ocinum americanum, spermatozoa morphology, abnormal 

spermatozoa 

 

ABSTRAK 

Latar belakang: Persentase spermatozoa abnormal merupakan salah satu kriteria infertilitas WHO. Abnormalitas 

morfologi spermatozoa terjadi karena faktor kerusakan DNA yang disebabkan oleh tingginya kadar oksidan di dalam 

semen. Ocinum americanum merupakan herba yang digunakan sebagai makanan, obat tradisional, dan mengandung 

antioksidan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol 96% daun Ocinum americanum 

terhadap persentase spermatozoa abnormal. 

Metode: Dua puluh empat ekor tikus putih jantan dibagi secara acak menjadi empat  kelompok, masing-masing terdiri 

dari 6 tikus. Kelompok A adalah kontrol dan kelompok B, C, D diberikan ekstrak kemangi oral setiap hari selama 20 hari 

dengan dosis 50 mg/kgBB/hari, 100 mg/kgBB/hari, dan 200 mg/kgBB/hari. Semua kelompok diberikan makan dan 

minum ad libitium selama 20 hari, kemudian dilakukan pengangkatan testis dan penghitungan jumlah spermatozoa 

abnormal. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik. 

Hasil: Terdapat perbedaan bermakna (p≤0,05) antara nilai rerata persentasi spermatozoa abnormal semua kelompok 

perlakuan dibanding kelompok  kontrol. Terjadi peningkatan nilai penurunan persentase spermatozoa abnormal 

mengikuti kenaikan dosis. 

Simpulan: Ekstrak etanol 96% Ocinum americanum memiliki pengaruh terahadap penurunan jumlah spermatozoa 

abnormal. 

Kata Kunci: infertilitas pria, idopatik, ekstrak etanol Ocinum americanum, morfologi spermatozoa, spermatozoa 

abnormal  
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1. PENDAHULUAN 

Infertilitas pada pria dapat disebabkan karena kelainan urogenital kongenital, infeksi saluran urogenital, suhu skrotum 

yang meningkat, kelainan endokrin, kelainan genetik, obstruksi (vasektomi) dan gangguan ereksi atau ejakulasi. 

Penyebab tersering dari infertilitas pada pria adalah varikokel, dimana studi yang dilakukan di RSUPN Cipto 

Mangunkusumo menunjukkan bahwa varikokel merupakan faktor penyebab infertilitas pria tersering, yaitu sebesar 

48,5%. Faktor risiko yang dapat menyebabkan infertilitas yaitu gaya hidup seperti mengkonsumsi alkohol, merokok, 

berat badan berlebih, kurang olahraga, pekerjaan dan obat-obatan [1][2]. Penggunaan terapi medikamentosa sangat 

terbatas pada infertilitas pria karena kondisi geografis yang luas, negara yang berbentuk kepulauan, pelayanan kesehatan 

yang tidak merata, alat atau teknologi yang terbatas, kondisi sosial ekonomi, pendidikan dan budaya yang beraneka ragam 

menjadi tantangan dan hambatan dalam mengatasi masalah infertilitas di Indonesia, maka diperlukan solusi yang tepat 

dalam penanganan infertilitas [1][2]. 

Hasil penapisan fitokimia pada tanaman kemangi menunjukkan adanya senyawa golongan flavonoid, tanin, 

karbohidrat, protein dan fenol [4]. Kandungan flavonoid pada daun kemangi  yaitu orientin dan vicenin. Kandungan 

tanaman kemangi memiliki sifat antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas sehingga mempengaruhi kualitas 

sperma dan dapat memperbaiki masalah fertilitas, sifat antioksidan pada tanaman kemangi yaitu kandungan flavonoid 

dan fenol terbukti dapat meningkatkan kualitas spermatozoa, selain itu pada daun kemangi terdapat senyawa arginin yang 

dapat memperkuat daya tahan sperma dan mencegah kemandulan [5]. Arginin merupakan asam amino non-esensial yang 

berperan dalam sistem pertahanan tubuh sebagai imunitas seluler dan juga berperan aktif dalam proses spermatogenesis. 

Asam amino arginin dapat meningkatkan hormon testosteron sehingga berperan dalam proses spermatogenesis [6]. 

Pemberian zink juga dapat meningkatkan kualitas spermatozoa, salah satunya dapat menurunkan jumlah abnormalitas 

morfologi spermatozoa. Tanaman kemangi juga memiliki kandungan vitamin C dan vitamin E, dimana pemberian 

kombinasi vitamin C dan E mampu meningkatkan jumlah, motilitas, viabilitas spermatozoa serta mengurangi kelainan 

morfologi spermatozoa [7]. Hal ini dikarenakan antioksidan vitamin C dan E mampu menangkal radikal bebas dengan 

baik, sehingga memperlancar tahapan-tahapan spermatogenesis [8]. 

Berbagai penelitian tentang ekstrak herba kemangi (Ocimum americanum L.) telah banyak dilakukan, akan tetapi 

penelitian tentang pengaruh ekstrak herba kemangi (Ocimum americanum L.) terhadap kualitas sperma masih sedikit 

dilakukan. Untuk membuktikan secara ilmiah, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai uji aktivitas herba 

kemangi (Ocimum americanum L.) terhadap kualitas sperma yang mencakup pengamatan morfologi spermatozoa pada 

tikus (Rattus norvegicus) putih jantan.  

 

2. KAJIAN PUSTAKA  

Khasiat ocimum americanum L telah lama dimanfaatkan secara empiris dan terbukti secara ilmiah memiliki aktivitas 

farmakologi, diantaranya sebagai antibakteri, antifungi, dan antivirus [9]. Kemangi mengandung betakaroten (provitamin 

A) dan vitamin C yang berperan untuk membantu fungsi penglihatan, meningkatkan respon imun dan sebagai 

antioksidan. Radikal bebas adalah sebuah atom atau molekul yang memiliki satu atau lebih elektron tidak berpasangan 

pada orbita luarnya [1]. Radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan DNA spermatozoa dengan menyerang basa purin 

dan pirimidin, radikal bebas juga dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan apoptosis sel dalam spermatozoa sehingga 

menyebabkan aktifnya enzim-enzim kaspase untuk mendegradasi DNA sperma [11]. Radikal bebas dapat menyebabkan 

penurunan  spermatozoa yang menyebabkan rusaknya sel spermatozoa. Membran plasma spermatozoa kaya akan asam 

lemak tak jenuh sehingga mudah menyebabkan kerusakan peroksidasi [10][11]. 

Senyawa yang berperan sebagai antioksidan salah satunya adalah flavonoid. Kandungan flavonoid pada daun kemangi  

yaitu orientin dan vicenin. Kandungan orientin pada tanaman kemangi memiliki aktivitas aktioksidan dengan nilai IC50 

115 µM   sedangkan vicenin memiliki IC50 dengan nilai 196 µM [12]. Senyawa polifenol, seperti flavonoid dan fenol 

juga mampu menghambat antioksidan radikal dengan cara menyumbangkan satu elektron pada elektron yang tidak 

berpasangan dalam radikal bebas sehingga banyaknya radikal bebas menjadi berkurang. Senyawa fenol mempunyai ciri 

yaitu cincin aromatik yang mengandung satu atau dua gugus hidroksil [10]. Flavonoid merupakan senyawa pereduksi 

yang baik, menghambat banyak reaksi oksidasi baik secara enzim maupun non enzim. Flavonoid bertindak sebagai 

penampung yang baik bagi radikal hidroksi dan superoksida dengan demikian melindungi lipid membrane terhadap 

reaksi yang rusak [10][12]. Gugus hidroksil yang terdapat pada senyawa fenol memberikan elektronnya sehingga dapat 

menangkal radikal bebas dari rantai peroksidasi (ROO) dengan ArOH sebagai antioksidan [13]. Antioksidan akan 

cenderung bereaksi dengan molekul lainnya karena antioksidan bersifat sangat mudah teroksidasi. Fenol yang kehilangan 

atom hidrogennya akan menjadi radikal ArO yang dapat menjadi stabil kembali melalui penataan ulang [11][12]. 

Antioksidan dapat membantu menjaga radikal bebas pada keadaan homeostasis, yaitu menjaga fungsi fisiologis dan 

mencegah efek patologis akibat perkembangan oksidatif. Stress oksidatif terjadi karena ketidakseimbangan antara 
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Reactive Oxygen Species [ROS] dan anktioksidan, dimana ROS lebih banyak dari jumlah antioksidan. Pembentukan ROS 

secara berlebihan akan memicu terjadinya stress oksidatif, hilangnya fungsi spermatozoa yang terkait dengan kerusakan 

peroksidatif pada membran plasma spermatozoa yang mengakibatkan toksik dan merupakan mediator penting terhadap 

berkurangnya fungsi kualitas spermatozoa [14][15]. Pembentukan ROS yang berlebihan dapat dihubungkan dengan 

penurunan motilitas sperma, peningkatan jumlah abnormalitas morfologi sperma, serta penurunan fertilitas [15]. 

Spermatozoa memerlukan ROS pada konsentrasi rendah untuk menginduksi proses kapasitasi dan reaksi akrosom, serta 

akan berikatan dengan zona pelusida sehingga proses fertilisasi dapat berlangsung [14][15].  

Gangguan morfologi dihubungkan dengan peningkatan fragmentasi DNA, penyebab fragmentasi DNA spermatozoa 

dapat terjadi pada tahap apapun pada proses spermatogenesis [16]. Faktor penyebab fragmentasi DNA bisa terjadi dari 

faktor internal dan ekternal. Faktor internal terdiri dari defek proses maturasi spermatozoa, stress oksidatif dan apoptosis 

abortif [16]. Spermatozoa memiliki antioksidan dalam jumlah terbatas sesuai dengan volume sitoplasma yang sedikit. 

Kondisi tersebut mengakibatkan spermatozoa menjadi rentan terhadap stress oksidatif yang disebabkan reactive oxygen 

species (ROS). Mekanisme tersebut menimbulkan stress oksidatif sebagai hasil peroksidasi plasma membran sehingga 

menyebabkan kerusakan spermatozoa. Stress oksidatif terjadi karena produksi ROS berlebih melampaui kemampuan 

alami antioksidan untuk menetralkannya. Kerusakan DNA spermatozoa akibat stress oksidatif ditandai dengan deteksi 

8-hidroksi-2-deoksiguanosin (8-OhdG) yang berperan sebagai penanda biologi pada DNA yang rusak. Faktor eksternal 

yang menyebabkan kerusakan DNA spermatozoa yaitu gaya hidup, radiasi, paparan panas berlebihan, serta penggunaan 

zat terlarang [16]. 

       

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimental post test only with control group design. Daun Ocinum basilicum diperoleh 

dari perkebunan Kartama Pekanbaru dan dijadikan ekstrak etanol 96% dengan metode maserasi di Laboratorium Sekolah 

Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Ekstrak yang diperoleh berupa ekstrak kental.Tikus yang digunakan sebanyak 24 ekor dibagi 

ke dalam 4 kelompok, Masing-masing kelompok terdiri dari 6 ekor mencit. Tiga kelompok (kelompok B, C, dan D) 

merupakan kelompok perlakukan dan satu kelompok kontrol (kelompok A). Tikus yang sudah dilakukan aklimatisasi 

kemudian diberikan perlakuan dengan pemberian ekstrak etanol 96% herba kemangi 50 mg/KgBB/hari, 100 

mg/KgBB/hari, dan 200 mg/KgBB/hari. Perlakuan diberikan setiap hari selama 20 hari. pada hari ke-21 dilakukan 

pengangkatan testis tikus dan dekapitasi tikus. Sebelum melakukan pengangkatan testis terlebih dahulu dilakukan 

anastesi dengan ketamin yang diinjeksikan secara intraperitoneal dengan dosis 5-10 mg/KgBB. Setelah pengambilan 

sampel, hewan coba di bunuh dengan metode dekapitasi. Morfologi spermatozoa dinilai menurut metoda analisis 

spermatozoa oleh WHO.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Analisis deskriptif terhadap morfologi sperma, dan motilitas sperma dilakukan terhadap semua kelompok seperti terlihat 

pada Tabel 1. Rata-rata persentase spermatozoa abnormal mengalami penurunan mulai dari kelompok kontrol hingga 

kelompok perlakuan ekstrak 200 mg/KgBB seperti terlihat pada Gambar 1. Uji T independent antara kelompok kontorl 

dan kelompok perlakuan ekstrak 50 mg/KgBB menunjukkan perbedaan yang signifikan (p≤0,05) yang berarti bahwa 

pemebrian ekstrak dosis terendah sudah memberikan pengaruh terhadap persentasi spermatozoa abnormal. Analisis 

Anova terhadap rata-rata antar kelompok pelakuan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan (p≤0,05). Hal ini 

menunjukkan peningkatan dosis memberikan efek yang positif terhadap penurunan persentase spermatozoa abnormal.  

 

Tabel 1. Nilai statistik deskriptif persentase spermatozoa abnormal kelompok kontrol dan perlakuan 

Kelompok Nilai Minimum Nilai Maksimum  Mean  ± SD Varians 

Kontrol 32,50 41,00 36,75 ± 2,80 7,87 

Ekstrak 50 mg/kgBB 27,50 34,50 31,42 ± 2,37* 5,64 

Ekstrak 100 mg/kgBB 22,50 29,00 26,08 ± 2,31* 5,34 

Ekstrak 200 mg/kgBB 5,50 15.50 10,50 ± 3,56* 12,70 

*p≤0,05 
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Gambar 1.  Grafik rerata persentase spermatozoa  abnormal sperma pada kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan 

 

Gangguan morfologi juga berhubungan dengan peningkatan fragmentasi Deoxyribo Nucleid Acid [DNA], imatur 

kromatin, aberasi kromosom, kanker testis, dan infeksi. Spermatozoa yang memiliki jumlah abnormalitas morfologi yang 

tinggi kemungkinan tidak subur [17][18]. Flavonoid merupakan sifat antioksidan pada tanaman kemangi. Kandungan 

flavonoid pada daun kemangi  yaitu orientin dan vicenin. Kandungan orientin pada tanaman kemangi memiliki aktivitas 

aktioksidan dengan nilai IC50 115 µM   sedangkan vicenin memiliki IC50 dengan nilai 196 µM [12]. Tanaman kemangi 

banyak digunakan untuk mengatasi masalah atau gangguan seksual pada pria maupun wanita [18]Flavonoid merupakan 

senyawa pereduksi yang baik, menghambat banyak reaksi oksidasi baik secara enzim maupun non enzim. Flavonoid 

bertindak sebagai penampung yang baik bagi radikal hidroksil dan superoksida dengan demikian melindungi lipid 

membran terhadap reaksi yang rusak. Senyawa fenol yang terkandung pada tanaman kemangi mempunyai ciri yaitu 

cincin aromatik yang mengandung satu atau dua gugus hidroksil [12].  Gugus hidroksil yang terdapat pada senyawa fenol 

memberikan elektronnya sehingga dapat menangkal radikal bebas dari rantai peroksidasi (ROO) dengan ArOH sebagai 

antioksidan. Antioksidan akan cenderung bereaksi dengan molekul lainnya karena antioksidan bersifat sangat mudah 

teroksidasi. Fenol yang kehilangan atom hidrogennya akan menjadi radikal ArO yang dapat menjadi stabil kembali 

melalui penataan ulang [5][10]. 

Tanaman kemangi juga memiliki kandungan vitamin C dan vitamin E, dimana pemberian kombinasi vitamin C dan 

E mampu meningkatkan jumlah, motilitas, viabilitas spermatozoa serta mengurangi kelainan morfologi spermatozoa 

[13]. Penurunan abnormalitas sperma pada mencit yang diberi vitamin C,  Hal ini dikarenakan antioksidan vitamin C dan 

E mampu menangkal radikal bebas dengan baik, sehingga memperlancar tahapan-tahapan spermatogenesis [8][14]. 

Testosteron adalah hormon utama yang diproduksi oleh sel leydig sebagai hasil rangsangan dari hormon Luteinizing 

Hormone (LH) dari hipofisis anterior, ini sangat dibutuhkan dalam pembentukan proses spermatogenesis. 

Spermatogenesis merupakan proses yang sangat kompleks, pada tahap ini spermatogenia akan berkembang menjadi 

spermatozoa. Radikal bebas diketahui dapat menyebabkan terganggunya proses spermatogenesis karena menghambat sel 

leydig sehingga menyebabkan terlepasnya spermatid dari sel sertoli ke lumen tubulus, sehingga spermatid terhambat 

untuk berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Dampak negatif dari radikal bebas terhadap kesehatan reproduksi dapat 

diatasi dengan pemberian antioksidan [19][14].  

Kandungan senyawa zink dan L-arginin pada tanaman kemangi juga dapat meningkatkan kualitas spermatozoa 

karena zink dan L-arginin berperan dalam sistem reproduksi sebagai antioksidan dan dapat menstimulasi hormon 

testosteron pada sel leydig sehingga pemberian zink dan L-arginin dapat meningkatkan proses spermatogenesis, sifat 

antioksidan mampu menangkal radikal bebas sehingga mempengaruhi kualitas sperma dan dapat memperbaiki masalah 

fertilitas, sifat antioksidan pada tanaman kemangi terbukti dapat menurunkan abnormalitas morfologi spermatozoa 

[7][17]. 

 

5. KESIMPULAN 

Pemebrian ekstraks etanol 96% daun Ocinum basilicum memberikan efek positif terhadap parameter kualitas dan 

kuantitas spermatozoa yang meliputi kondentrasi, motilitas, dan morfologi. Penelitian terhadap bioaviabilitas senyawa 

antioksidan Ocinum basilicum dan konsentrasinya di dalam semen sangat diperlukan untuk keberlanjutan penelitian 

yang sudah ada. 
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ABSTRACT 

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a disease caused by the dengue virus. City Regencies in Indonesia contracted DHF 

in 2014 amounting to 84.74%, 2015 amounted to 86.77%, and in 2016 amounted to 90.08%. Soursop plants can play a 

repellent (insect repellent). The objectives of this study were: (1) to determine the effect of various doses ofseed extract 

Anonna Muricata on the death oflarvae aedes aegypty. (2) to determine the effective dose ofseed extract Anonna muricata 

to killlarvae aedes aegypty. 

The study was experimental with the independent variable concentration of soursop seed extract (Annona muricata L) 

and the dependent variable was larvae Aedes aegypti which died after being given soursop seed extract (Annona muricata 

L). The effect of soursop seed extract on larvae then made 5 dose variations namely 0.0125 grams, 0.01875 grams, 0.0250 

grams, 0.03125 grams, and 0.0375 grams with each - 4 times repetition 

The results showed greater the dose is greater - the average mortality of larvae and has differences in each dose at 5 

treatments. From the ANOVA test, the effective dose to kill Aedes Aegypty larvae was 0.375, with a mortality rate of 

57.20%. 

The conclusion that can be drawn is that extracts from soursop seeds can kill Aedes larvae in different percentages 

according to the dose used. The higher the dose used, the greater the number of deaths. Suggestions for further research 

are carried out by considering the chemical and biological quality of water. Further studies were conducted on other 

larvae such as Anopheles, Culex, and Mansonia. 

 

Keywords: Aedes Aegypti, soursop seeds, abate powder, and DHF 

 
ABSTRAK 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Kabupaten Kota di Indonesia 

terjangkit DBD pada  tahun 2014 sebesar 84,74%, tahun 2015 sebesar 86,77%, dan tahun 2016 sebesar 90,08%. Tanaman 

sirsak dapat berperan repellent (penolak serangga). Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui pengaruh 

berbagai dosis ekstrak biji Anonna Muricata terhadap kematian larva aedes aegypty. (2) untuk mengetahui dosis yang 

efektif dari ekstrak biji Anonna muricata untuk mematikan larva aedes aegypty. 

Penelitian bersifat eksperimental dengan variabel independen konsentrasi ekstrak biji sirsak (Annona muricata L) dan 

variabel dependen adalah larva Aedes aegypti yang yang mati setelah diberikan ekstrak biji sirsak (Annona muricata L). 

Pengaruh ekstrak biji sirsak ini terhadap larva maka dibuat 5 variasi dosis yaitu 0,0125 gram, 0,01875 gram, 0,0250 gram, 

0,03125 gram, dan 0,0375 gram dengan masing – masing 4 kali pengulangan 

Hasil penelitian menunjukkan semakin besar dosis semakin besar rata – rata kematian larva dan memiliki perbedaan pada 

masing – masing dosis pada 5 kali perlakuan. Dari uji anova, maka dapat diketahui dosis yang efektif untuk membunuh 

larva Aedes Aegypty adalah 0,375, dengan persentase angka kematian 57,20%. 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa ekstrak dari biji sirsak dapat membunuh larva Aedes dalam persentase 

berbeda – beda menurut dosis yang digunakan. Semakin tinggi dosis yang digunakan, maka semakin besar pula angka 

kematianny. Saran untuk diadakan penelitian lebih lanjut dengan memperhatikan kualitas kimia dan biologi air. 

Dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap larva lain seperti Anopheles, Culex, dan Mansonia 

 
Kata Kunci : Aedes Aegypti, biji sirsak, bubuk abate, dan DBD 
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1. PENDAHULUAN   
Nyamuk Aedes Aegypty merupakan vektor penyakit pada manusia di daerah tropik dan sub tropk. Larvanya hidup di 

air bersih dan dapat ditemukan di tempat penampungan air di dalam dan di luar rumah yang tidak kontak dengan 

tanah seperti bak mandi, ember, drum vas bunga, tempat minum burung, tempurung, kaleng bekas dan lainnya. Aedes 

Aegypty selain sebagai vektor penyakit demam berdarah dengue juga menganggu kenyamanan manusia akibat 

gigitanny pada pagi dan sore hari.(Des, n.d.) 

Saat ini pemberantasan demam berdarah dengue sudah dilakukan dengan pemberantasan nyamuk salah satunya 

menggunakan insektisida. Pengendalian dengan menggunakan insektisida memiliki resiko yang cukup tinggi antara 

lain jika dosis tidak tepat maka vektor akan resisten dan dapat mencemari lingkungan serta kematian hewan non 

target.(Des, n.d.) 

Untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan pestisida yang berlebihan telah digunakan pestisida yang berasal 

dari tumbuh – tumbuhan seperti tembakau, pirethum dan tuba. Insektisida dari golongan ini antara lain nikotin, 

pirethrin, dimetrin dan rotenon yang efektof sebagai racun kontak terhadap serangga berbadan lunak terutama pada 

stadium larva. 

Piyarat Supavarm dalam Kemenkes 2010 terdapat 36 spesies tanaman menunjukkan bahwa 11 dari tanaman tersebut 

dapat menimbulkan kematian larva Aedes aegypty pada dosis 1000 ppm. Kesebelas tanaman tersebut dapat 

menimbulkan kematian rata – rata sebesar 53 % lebih. Diantara kesebelas tanaman tersebut adalah sirsak (Anonna 

Muricata). Daun dan biji sirsak mengandung senyawa kimia annonain yang bersifat toksik terhadap serangga, 

sehingga dapat digunakan sebagai insektisida, larvasida, repelent (penolak) dengan cara kerja sebagai racun non 

kontak dan racun perut. Selain itu, biji sirsak mengandung minyak antara 42 – 45 %. 

Penggunaan toksik yang berasal dari tanaman ini diharapkan dapat digunakan untuk penanggulangan vektor maupun 

hama. Mengingat Indonesia merupak daerah tropik yang kaya akan jenis tanaman, maka perlu dilakukan penelitian 

tentang toksisitas jenis biji tanaman yang mengandung racun sebagai dasar pengendalian serangga vektor penyakit. 

Maka dengan latar belakang diatas makan peneliti tertarik dengan judul penelitian “Pengendalian Vektor Larva Aedes 

Aegypty dengan menggunakan biji sirsak (Anonna Muricata)” 

 

2. KAJIAN PUSTAKA  

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong Arthropod-

Borne Virus, genus Flavivirus, dan famili Flaviviridae. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, 

terutama Aedes aegypti (Kemenkes RI, 2015, p.187). Aedes aegypti merupakan pembawa utama (primary vector) 

dan bersama Aedes albopictus betina menciptakan siklus penyebaran dengue. (Kardian, 2003, p.5)  

Nyamuk sebagai salah satu jenis serangga memiliki arti penting dalam kehidupan manusia karena nyamuk berperan 

sebagai vektor penyakit. Beberapa contoh penyakit yang ditularkan oleh nyamuk antara lain demam berdarah (DHF), 

malaria, filariasis dan chikungunya. 

Salah satu nyamuk yang paling banyak ditemui di sekitar rumah penduduk dan berkembang biak di tempat 

penampungan air bersih penduduk adalah Aedes Aegypty. Nyamuk jenis ini merupakan vektor demam berdarah 

melalui virus dengue yang ada di tubuh nyamuk Aedes Aegypty.(Dbd et al., 2016) 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat eksperimental yang bertujuan untuk membuktikan suatu hipotesa yang akan diuji dengan uji 

statistik. Pada penelitian ini dilaksanakan 5 kelompok perlakuan dan membandingkannya dengan 1 kelompok yang 

tidak mendapat perlakuan sebagai kontrol. 

Alat dan bahan pada penelitian ini adalah oven, blender, kain flanel, mortir, gelar ukur, bejana, gayung, pipet tetes, 

aquarium, kandang tikus, karungm saringan santan, klep, biji sirsak, larva aedes, aquadest, ethanol, aluminium foil, 

kayu, kertas saring, \ph indikator, tikus, dan kawat kasa. 

Ekstraksi sampel dilakukan dengan 2 kali yang pertama pembuatan sampel awal untuk perkiraan berapa jumlah 

ekstrak yang didapatkan dengan 50 gr biji sirsak dan yang kedua melengkapi jumlah dosis yang sudah ditentukan 

seblumnya. Pembuatan ekstraksi menggunakan ekstraksi Amonkar dan Reeves yaitu dengan Biji sirsak dari buah 

yang sudah matang dibungkus dengan aluminium foil kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven dengan 

suhu 400C selama 3 hari 50 gram biji sirsak yang telah dikeringkan dicampur dengan 300 ml ethanol 15% lalu 

blender selama 2 – 3 menit. Lalu hasil campuran yang telah diblender disaring dengan kain flanel untuk 

menghilangkan bahan – bahan yang tidak dapat dipecahkan 
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Hasil saringan diuapkan dalam oven dengan suhu 400C selama lebih kurang 5 hari. Setelah kering didapatkan kerak 

yang berbentuk lempengan lalu ditumbuk sehingga berbentuk serbuk yang siap dijadikan dosis yang digunakan 

untuk mematikan larva Aedes Aegypty. 

Uji coba efektifitas dilakukan dengan 5 variasi dosis yaitu 0,125 gram, 0,1875 gram, 0,250 gram, 0,3125 gram, dan 

0,375 gram dengan masing – masing 4 kali pengulangan. Isi aquarium sebanyak 10 liter masukkan larva sebanyak 

100 ekor dengan menggunakan pipet tetes Masukkan ekstrak biji sirsak yang telah ditimbang lalu diaduk hingga 

rata. Setelah itu tuangkan larva ke dalam aquarium dengan hati – hati sehingga volume menjadi 10 liter. Setelah 24 

jam dilakukan pengamatan I, pengamatan II setelah 48 jam dan pengamatan III setelah 72 jam. Jumlah larva yang 

mati dihitung dan dicatat. 

Analisis dilakukan dengan menggunakan uji Anova yaitu melihat perbedaan 5 kelompok dengan 4 perlakuan (α = 5 

%). Lalu melihat mana saja kelompok yang berbeda maka dilakukan test Bonferroni. Jika diperoleh p ≤ 5 %,  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang diperoleh selama penelitian didapat dari pengukuran – pengukuran maupun pengamatan selama 

penelitian berlangsung yaitu berupa data. Selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan spps dengan 

analisa Anova dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 

Penelitian ini dilakukan selama empat minggu, yaitu pada tanggal 30 Juni sampai dengan 6 Juli 2018. Penelitian 

ini dilakukan lima variasi dosis ekstrak biji sirsak (Anonna Muricata) untuk pengujian yaitu 0,5 gram, 0,75 gram, 

0,10 gram, 1,25 gram, dan 1,50 gram dengan 5 kali masing – masing pengulangan. Sedangkan pengamatan 

dilakukan 3 kali pengamatan yaitu pengamatan I setelah percobaan berlangsung 24 jam, pengamatan II setelah 

percobaan berlangsung 48 jam dan pengamat III setelah percobaan berlangsung 72 jam.  

Hasil pengukuran PH menunjukkan PH air pada setiap perlakuan tidak mengalami perubahan yaitu berkisar 6 – 

7 dan suhu pada saat penelitian berkisar 27 – 29 oC serta kelembaban pada penelitian berkisar 70 – 73 %. 

Tabel 1 

Efektivitas Ekstrak Biji Sirsak (Annona muricata L) dalam membunuh larva Aedes Aegypty pada kosentrasi  

Kosentrasi Waktu Mean SD 95% CI P value 

0 gram 24 jam 0,00 0,000 0,000 – 0,000 0.109 

 48 jam 1,80 2.490 -1,29 – 4,89 

 72 jam 4,60 4,879 -1,46 – 10,66 

0,125 gram 24 jam 6,80 0,837 5,76 – 7,84 0.000 

 48 jam 33,00 2,550 29,83 – 36,17 

 72 jam 61,60 6,269 53,82 – 69,38 

0,1875 gram 24 jam 12,20 1,483 10,36 – 14,04 0.000 

 48 jam 37,60 3,209 33,62 – 41,58 

 72 jam 69,20 6,058 61,68 – 76,72 

0,250 gram 24 jam 16,60 1,673 14,52 – 18,68 0.000 

 48 jam 42,80 2,950 39,14 – 46,46 

 72 jam 77,20 7,120 68,36 – 86,04 

0,3125 gram 24 jam 20,80 0,837 19,76 – 21,84 0.000 

 48 jam 49,00 5,612 42,03 – 55,97 

 72 jam 83,40 7,301 74,34 – 92,46 

0,375 gram 24 jam 26,20 0,837 25,16 – 27,24 0.000 

 48 jam 57,20 4,764 51,28 – 63,12 

 72 jam 92,20 5,891 84,89 – 99,51 
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Berdasarkan tabel 1 di atas, rata-rata angka kematian larva dosis 0 gram atau kontrol pada waktu 24 jam adalah 0,00 

dengan standar deviasi 0,000, pada jam 48 rata – rata sebesar 1,80 dengan standar deviasi 2,490 dan pada jam 72 rata 

– rata sebesar 4,60 dengan standar deviasi 4,879. Hasil uji statistik didapatkan p value = 0.109, p value ≤  alpha 

(0.0000 ≤ 0.05) dapat disimpulkan tidak ada perbedaan angka kematian larva pada kosentrasi 0 gram atau kontrol. 

Hasil uji statistik didapatkan p value = 0.0005, p value ≤  alpha (0.0000 ≤ 0.05) dapat disimpulkan ada perbedaan 

angka kematian larva pada kosentrasi 0,125 gram, 0,1875 gram, 0,250 gram, 0,3125 gram, 0,3875 gram. Perbedaan 

kematian larva nyamuk Aedes aegypti pada berbagai dosis yang diberikan pada penelitian ini terjadi karena jumlah 

annonain yang diterima oleh larva Aedes aegypti juga berbeda, tergantung pada dosis serbuk yang diberikan. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa dengan pemberian dosis yang semakin tinggi, maka jumlah kematian larva Aedes 

aegypti  semakin meningkat dan pada dosis 0,375 gram sudah dapat membunuh 57,20%. Senyawa kimia annonain 

yang bersifat toksik terhadap serangga, sehingga dapat digunakan sebagai insektisida, larvasida, repelent (penolak) 

dengan cara kerja sebagai racun non kontak dan racun perut yang mengakibatkan larva tidak tumbuh menjadi instar 

IV, bahkan mengakibatkan kematian pada tiap-tiap dosis.(Mutiara, 2016) 

 

5. SIMPULAN 

 Ekstrak dari biji sirsak (Anonna Muricata Linn dapat membunuh larva Aedes Aegipty dalam rata – rata angka 

kematian yang berbeda – beda menurut besar kecilnya dosis yang digunakan. Semakin tinggi dosis yang digunakan, 

maka semakin besar pula angka kematiannya dan dosis yang efektif untuk membunuh larva Aedes Aegipty  adalah 

0,375 gram. Penelitian lebih lanjut dengan memperhatikan kualitas air yang telah digunakan bubuk abate ini muali 

dari kualitas kimia dan biologi air. Penelitian lebih lanjut terhadap larva lain seperti Anopheles, Culex, dan Mansonia. 
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ABSTRACT  

Empty Fruit Bunches (EFB) is one of the solid wastes produced from the oil palm industry. EFB is a biomass with the 

largest content in the form of cellulose, in addition to smaller amounts of hemicellulose and lignin. Another advantage 

of biomass is that the price is cheaper than other energy sources.This condition can occur because the amount is 

abundant and generally is a waste from a community activity. However, with a range of heat values between 3,000 - 

4,500 cal/g, the energy they contain is still very potential to be utilized especially in order to generate heat energy. This 

study aims to obtain the optimal quality of calorific value resulting from the molding process of EFB bio-briquettes 

without the use of binderless. The study method is with the briquette molding process on the cylinder being heated at a 

constant temperature of 200ºC with variations in holding time for 15, 20, and 25 minutes. Variations in the time of heating 

resistance in briquette molds greatly influence the calorific value produced. The analysis of the study showed that the 

highest calorific value was obtained at holding time of 25 minutes with a value of 4480.3 cal/g, and the lowest calorific 

value at 15 minutes holding time 4022 cal/g. Giving pressure on the piston briquette mold, temperature and time of 

resistance was able to produce a bio-briquette without using binder in the process of making briquettes from EFB waste. 

 

Keywords:  EFB, holding time, temperature, binderless, bio-briquette 

 

ABSTRAK  

Tandan Kosong Kelapa Sawit merupakan salah satu limbah padat yang dihasilkan dari industri kelapa sawit. TKKS 

merupakan biomassa dengan kandungan terbesar berupa selulosa, disamping hemiselulosa dan lignin dalam jumlah lebih 

kecil. Keunggulan lain dari biomassa adalah harganya yang lebih murah dibandingkan dengan sumber energi lainnya. 

Kondisi ini dapat terjadi karena jumlahnya yang melimpah dan umumnya merupakan limbah dari suatu aktivitas 

masyarakat. Namun demikian, dengan range nilai kalor antara 3.000 – 4.500 cal/g, energi yang dikandungnya masih 

sangat potensial untuk dimanfaatkan terutama dalam rangka membangkitkan energi panas. Penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh kualitas nilai kalor secara optimal yang dihasilkan dari proses pencetakan bio-briket TKKS tanpa 

menggunakan bahan perekat. Metode kajian adalah dengan proses pencetakan briket pada silinder diberi pemanas pada 

temperatur konstan 200ºC dengan variasi waktu tahan selama 15, 20, dan 25 menit. Variasi waktu tahan pemanasan pada 

cetakan briket sangat berpengaruh terhadap nilai kalor yang dihasilkan. Analisa kajian menunjukkan bahwa nilai kalor 

tertinggi diperoleh pada waktu tahan selama 25 menit dengan nilai 4480,3 kal/g, dan nilai kalor terendah pada waktu 

tahan 15 menit 4022 kal/g. Pemberian tekanan pada piston cetakan briket, temperatur dan waktu tahan ternyata mampu 

menghasilkan sebuah bio-briket tanpa menggunakan bahan perekat dalam proses pembuatan briket dari limbah TKKS. 

 

Kata Kunci : TKKS, waktu tahan, temperatur, tanpa perekat, bio-briket 
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1. PENDAHULUAN   

Pemenuhan kebutuhan energi dapat diperoleh dari berbagai sumber energi seperti bahan bakar minyak, matahari, 

biomassa, angin, air dan sebagainya. Selama ini sumber energi yang digunakan di Indonesia masih  menggunakan sumber 

energi yang tidak terbarukan, seperti bahan bakar minyak. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

masalah tersebut dengan pemanfaatan sumber energi alternatif, terutama sumber-sumber energi terbarukan [1]. 

Pengalihan sumber energi yang berasal dari bahan bakar minyak ke sumber energi terbarukan diharapkan dapat 

mengurangi tingkat ketergantungan kepada minyak bumi, apalagi mengingat potensinya yang cukup melimpah. Limbah 

biomassa dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar, dikonversi terlebih dahulu menjadi arang atau dikempa terlebih 

dahulu menjadi briket. Tujuan pengempaan adalah memperoleh kualitas pembakaran yang lebih baik dan kemudahan 

dalam penggunaan serta penanganannya. Tandan Kosong Kelapa Sawit merupakan biomassa dengan kandungan terbesar 

berupa selulosa, disamping hemiselulosa dan lignin dalam jumlah yang lebih kecil. Melihat komponen kimia utama 

TKKS, kualitas TKKS tidak jauh berbeda kualitas biomassa lainnya, baik dengan limbah pertanian maupun dengan 

biomassa bukan kayu [2]. Biomassa adalah bahan organik yang berasal dari tumbuhan, hewan, produk dan limbah 

industri budidaya (pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan). Sampah biomassa tersebut dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber energi dalam keperluan rumah tangga sehari-hari khususnya memasak. Pemanfaatan sampah biomassa 

itu sendiri kurang efektif karena masih memiliki kandungan kadar air yang tinggi, densitas rendah, kadar abu yang tinggi 

dan nilai kalor yang rendah. Namun dari berbagai cara yang telah dikembangkan peneliti memilih proses pembriketan 

karena alat dan teknologi yang digunakan relatif sederhana dan murah, nilai kalor yang dihasilkan cukup tinggi serta 

dapat dikerjakan oleh masyarakat. Selain itu, penghasil limbah industri terbesar berasal dari limbah TKKS [3]. Melihat 

dari kenyataan tersebut, maka limbah sangat berpotensi untuk dijadikan suatu bahan bakar padat yang relatif lebih murah 

dan diharapkan dapat meminimalkan masalah lingkungan yang selama ditimbulkan dalam penaganan limbah dengan 

karakteristik pembakaran setara dengan batu bara namun lebih bersih yaitu dengan diolah melalui teknologi slow 

pyrolysis, sehingga untuk mengelaborasikan permasalah tersebut, perlu dipikirkan teknologi yang tepat untuk mengolah 

potensi yang melimpah di pedesaan, yang selama ini belum diolah secara maksimal menjadi bahan bakar [4]. Salah satu 

alternatif pemecahannya adalah dengan mengolah limbah-limbah pertanian tersebut menjadi bio-briket bahan bakar padat 

yang kuat, murah dan memenuhi spesifikasi teknis, yaitu dengan pemberian tekanan pada cetakan (piston press) dan 

sistem pemanas. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA   

Tandan kosong kelapa sawit merupakan limbah yang tersedia dalam jumlah banyak dan belum dimanfaatkan. Selama ini 

limbah TKKS tersebut belum dimanfaatkan secara serius atau dengan kata lain kebanyakan hanya dibuang sebagai 

sampah. Padahal limbah TKKS ini mempunyai kandungan serat yang tinggi yaitu mengandung selulosa dan holoselulosa 

yang tinggi [5]. Briket adalah suatu padatan yang dihasilkan melalui proses pemampatan dan pemberian tekanan dan jika 

dibakar akan menghasilkan sedikit asap [6]. Briket adalah perubahan bentuk dari bentuk curah menjadi bentuk padat 

yang dihasilkan dari pemanfataan komponen penyusunnya disertai panas, yang digunakan untuk pembakaran dan 

mempertahankan nyala api. Briket yang paling umum digunakan adalah briket batubara, briket arang, briket gambut, dan 

briket biomassa. Bahan baku briket diketahui dekat dengan masyarakat pertanian karena biomassa limbah hasil pertanian 

dapat dijadikan briket. Tandan kosong kelapa sawit memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan. 

Namun, selama ini TKKS baru dimanfaatkan sebagai pupuk organik, bahan baku pembuatan kertas, dan umumnya baru 

sampai pada pemanfaatan serat sebagai bahan pengisi suatu medium seperti pengisi rongga jok mobil dan kasur serta 

pembuatan briket dengan menggunakan bahan perekat. Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian yang mengaji 

mengenai pengaruh temperatur dan waktu tahan terhadap ketangguhan dan nilai kalor bio-briket TKKS dengan metode 

pembuatan briket tanpa perekat. Perbandingan niai kalor batubara dengan tandan kosong kelapa sawit, dimana batubara 

memiliki panas pembakaran yang lebih tinggi dibandingkan tandan kosong kelapa sawit dibuktikan dengan nilai kalor 

batubara 5416 kal/kg dibandingkan TKKS hanya 3826 kal/kg [7]. 

 

3. METODE PENELITIAN  

Objek kajian yang digunakan adalah bio-briket yang terbuat dari bahan serat tandan kosong kelapa sawit yang telah 

melalui proses pencacahan, seperti terlihat pada Gambar 1. Proses pencacahan/penghalusan ukuran serat dilakukan untuk 

mendapatkan bentuk serat yang homogen dengan hasil saringan 20 mesh. Bahan serat diperoleh dari limbah pabrik PT. 

TAL - Kuansing Taluak Kuantan, Riau. Serat TKKS yang digunakan dengan kondisi masih segar dari tandannya. Metoda 
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kajian menggunakan 1(satu) unit alat cetak briket dengan pemberian sistem pemanas pada dinding silinder cetaknya pada 

temperatur pemanasan konstan 200ºC dengan pemberian variasi waktu tahan (holding time) selama 15, 20, dan 25 menit. 

Selama massa waktu penahanan tersebut, serat yang dipanaskan akan mengalami proses pemadatan baik secara kimia 

maupun secara fisika. Uji nilai kalor menggunakan Unit Bomb Oxigen Calorimeter untuk mendapatkan nilai bakar dari 

masing-masing sampel [8]. Rangkaian sistem pemanasan dan cetakan seperti terlihat pada Gambar 2. 

 

                                         
   

                       Gambar 1. Serat TKKS setelah proses                 Gambar 2. Unit proses pembuatan briket TKKS dan   

                       penghalusan/pemotongan.                                    cetakan tanpa bahan perekat. 

 

 

Cetakan digunakan untuk membentuk sebuah briket dari TKKS berbentuk silinder padat dengan menentukan klasifikasi 

total panjang cetakan 100 mm, diameter briket 40 mm dan tinggi briket 50 mm. Dinding silinder cetakan diberi sistem 

plat pemanas dengan menggunakan program Arduino dan Thermocontroller. Volume briket ditentukan dengan 

persamaan : 

 

                                                                      Volume = π r2. t                                                                                  ....    

(1) 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada Tabel 1, dan Gambar 3 adalah data hasil pengujian penyalaan api masing-masing variasi waktu tahan dan kadar air 

briket yang diperoleh. Penyalaan api yang paling lama pembakarannya adalah pada sampel briket dengan waktu tahan 

selama 20 menit yaitu penyalaan selama 14,10 menit. Sebaliknya, sampel briket yang paling rendah penyalaan apinya 

pada briket dengan waktu tahan 15 menit penyalaan api selama 12,15 menit. Berdasarkan data, untuk sampel briket waktu 

tahan cetak 15 menit lebih rendah dibandingkan dengan briket pada waktu tahan 20 menit, hal ini salah satunya 

disebabkan pada saat proses percetakan briket waktu tahannya yang kurang optimal/sempurna untuk serat mengalami 

proses karbonisasi, sehingga mengakibatkan baik struktur serat maupun pengeluaran kandungan unsur seperti lignin, 

selulosa dan hemiselulosa belum terjadi secara sempurna. Sementara itu, sampel briket yang dicetak pada waktu tahan 

20 menit ikatan antar serat menyatu dengan serat yang lainya sehingga mengakibatkan briket yang dihasilkan 

menghasilkan pemadatan yang lebih baik. Disisi lain, sampel briket pada waktu tahan 25 menit menghasilkan penyalaan 

api tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan briket waktu tahan 15 menit, tetapi lebih cepat mengalami 

padam apinya dikarenakan serat yang terlalu kering dan hangus sehingga menyebabkan briket ini lebih cepat habis 

dibanding briket dengan briket waktu tahan 20 menit.   

 

Tabel 1. Data pengujian waktu penyalaan briket 

Waktu tahan 

(menit) 

Lama waktu penyalaan api 

(menit) 

Lama waktu briket menjadi abu 

(menit) 

15 12,15 76,36 

20 14,10 78.20 

25 13.20 81.28 
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Gambar 3. Grafik hubungan antara waktu tahan vs kadar air, persentase dan waktu lama penyalaan briket 

 
Kadar air serat TKKS sangat menentukan kualitas briket yang dihasilkan. Briket dengan nilai kadar air rendah akan 

memiliki kecendrungan memiliki nilai kalor tinggi. Pada kajian ini, telah dihasilkan dari jenis serat yang memiliki kadar 

air rendah. Semakin tinggi kadar air serat, maka nilai kalornya akan rendah. Hal ini di akibatkan panas yang dihasilkan 

terlebih dahulu digunakan untuk menguapkan air pada serat sebelum menghasilkan panas yang dapat digunakan sebagai 

panas pembakaran. Dilihat dari grafik Gambar 3, pada waktu tahan pemanasan 15 menit memiliki kadar air 5,81%, lebih 

tinggi dibanding dengan kadar air pada waktu tahan 25 menit yaitu 5,01%  sedangkan pada waktu tahan 20 menit hanya 

5,37%. Perbedaan kehilangan kadar air ini disebabkan semakin lama waktu tahan pada cetakan briket maka kadar air 

yang terkandung dalam briket semakin rendah. Kadar air yang terkandung dalam serat menguap pada saat proses 

pencetakan dengan temperatur 200ºC.  

 

 
Gambar 4.  Pengujian penyalaan briket pada masing-masing waktu tahan  

pemanasan ; a). 15 menit, b). 20 menit dan c). 25 menit 

 

5. SIMPULAN  

Variasi waktu tahan pemanasan pada cetakan briket sangat berpengaruh terhadap nilai kalor yang dihasilkan. Analisa 

kajian menunjukkan bahwa nilai kalor tertinggi diperoleh pada waktu tahan selaman 25 menit dengan nilai 4480,3 kal/g, 

dan nilai kalor terendah pada waktu tahan 15 menit 4022 kal/g. 

 

Dari beberapa variabel yang diberikan pada kajian ini seperti, pemberian tekanan pada piston cetakan briket, temperatur, 

waktu tahan, ukuran serat dan uji drop test, ternyata mampu menghasilkan sebuah bio-briket tanpa menggunakan bahan 

perekat dalam proses pembuatan briket dari limbah TKKS. 
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ABSTRACT  

The service activities at SMA N2 Tualang aim to improve studens understanding of normal posture patterns, and increase 

students  understanding of the benefits of myofacialrelease technique and neuromuscular tapping to improve spinal 

posture with forward head posture problems. The target audience in this study were students of class XI with a total of 

33 people. To achieve success in community service activities, applying the lecture method, stimulation by conducting 

several related examinations to detect spinal abnormalities, demonstration, discussions and question and answers. In 

the implemention of the activity the application of the administration of myofacial release technique and neuromuscular 

tapping was obtained as a result of students understanding in understanding the condition of posture abnormalities in 

the spine, seen from the result of the pre-test and pos-test. The values obtained before giving an understanding of posture 

abnormalitiesand their handling to students, result in 18% low comprehension, 81% moderate understanding, then after 

giving socialization and the application of myofacial release technique and neuromuscular tapping result obtained 

increased student understanding of posture abnormalities in the spine with a good understanding values of 100%  

Keyword : forward head posture, Myofacial release technique, Neuromuscular tapping 

 
ABSTRAK 

Kegiatan pengabdian yang di SMA N 2 Tualang bertujuan meningkatkan pemahaman siswa terhadap pola postur yang 

normal, dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap manfaat Myofacial release technique dan Neuromuscular 

Tapping untuk memperbaiki postur tulang belakang dengan masalah forward head posture. Khalayak sasaran dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XI dengan jumlah 33 orang. Untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat ini menerapkan Metode ceramah, stimulasi dengan melakukan beberapa pemeriksaan terkait untuk 

mendeteksi kelainan pada tulang belakang, demonstrasi, diskusi dan Tanya jawab. Dalam pelaksanaan kegiatan Aplikasi 

pemberian Myofacial release technique dan Neuromuscular Tapping didapatkan hasil peningkatan pemahaman siswa 

dalam memahami kondisi kelainan postur pada tulang belakang, dilihat dari hasil pre test dan post tes. Nilai yang 

didapatkan sebelum diberikannya pemahaman mengenai kondisi kelainan postur dan penanganannya kepada siswa, 

didapatkan hasil sebanyak 18% pemahaman Rendah, sebanyak 81% pemahaman sedang, kemudian setelah diberikannya 

sosialisasi dan aplikasi Myofacial release technique dan Neuromuscular Tapping didapatkan hasil peningkatan 

pemahaman siswa mengenai kondisi kelainan postur pada tulang belakang dengan nilai pemahaman Baik 100%.  

Kata Kunci: Forward head posture, Myofacial release technique, Neuromuscular Tapping.   

 

1. PENDAHULUAN 
Forward Head Posture (FHP) atau posisi kepala mengarah ke depan adalah suatu posisi kepala terhadap 

tubuh pada bidang sagital yang disebabkan oleh karena kebiasaan sehari-hari (Winarti, 2012 dalam Hendrata, 

2015). Otot leher yang mempunyai peranan yang cukup besar adalah m. Trapezius, m. Levator scapula, m. Scaleni. 

Otot-otot ini merupakan otot tipe I atau tipe postural yang mempunyai warna lebih merah, mempunyai kontraksi 

landai (slow Twitch fibre) dan berfungsi untuk stabilisasi dan mempertahankan posture. Gangguan yang sering 

terjadi pada otot tipe ini adalah ketegangan dan pemendekan otot. 

Menurut  penelitian,  forward head posture  merupakan  masalah  postur  yang paling sering terjadi, sekitar 

66 -90% pada populasi di dunia (Ventura, 2010 dalam Hendrata, 2015). Kelainan yang tampak jelas pada postur 

ini adalah kepala mengarah ke depan yang merupakan salah satu penyebab paling umum dari spasme otot yang 

terjadi pada leher, kepala, dan bahu (Asse, 2013 dalam Hendrata, 2015). Kelainan postur dalam beraktivitas ini 

mailto:nova.relida@univrab.ac.id
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dalam jangka panjang dapat menyebabkan spasme otot pada otot upper trapezius, otot-otot posterior neck (otot 

suboccipital, semispinalis, dan splenius) [1]. 

Penanganan fisioterapi yang dapat diberikan pada kasus forward head posture adalah Myofacial release 

technique mengacu  pada  teknik  massage  berfungsi untuk  peregangan  fasia  dan  melepaskan ikatan  antara  

fasia dan otot dengan tujuan untuk mengurangi nyeri, meningkatkan ROM dan keseimbangan tubuh (Shah, 2012 

dalam Yudistira, 2014). Tujuan dari    myofascial release adalah untuk melepaskan perlengketan dalam dari lapisan  

dalam fasia. Hal ini dihasilkan dengan cara meregangan (streching)   komponen otot fasia yang terjadi abnormal 

crosslink, dan mengubah viskositas unsur fasia [2]. 

Salah satu penanganan fisioterapi modern dan banyak digunakan NeuroMuscular Taping (NMT), dengan 

aplikator tape menciptakan kekuatan eksentrik yang diterapkan pada kulit dan berperan dalam mengatur sensorik 

dan sistem proprioseptif. NeuroMuscular Tapping (NMT) memodifikasi input sensorik yaitu diintegrasikan oleh 

sistem saraf pusat dan digunakan untuk membantu proses eksekusi program motor yang dikenal dengan integrasi 

sensorimotor. NeuroMuscular Taping (NMT) memiliki fungsi menormalkan fungsi otot, meningkatkan aliran 

limfik dan pembuluh darah, mengurangi rasa sakit, menguatkan otot yang lemah, dan membantu postural dan 

rileksasi otot yang terlalu sering digunakan [3]. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA  

Forward Head Posture (FHP) adalah salah satu jenis yang paling umum dari kelainan postural, dan 

umumnya digambarkan sebagai posisi anterior kepala dalam kaitannya dengan garis vertikal dari pusat gravitasi 

tubuh. Selain itu, Forward Head Posture (FHP) menyebabkan perpanjangan dan kelemahan otot anterior cervical 

serta pemendekan atau spasme otot posterior cervical. Jika terjadi ketidakseimbangan otot cervical dari 

misalignment postural yang berkepanjangan, dan beban berlebihan dikenakan pada sendi dan otot, sehingga 

membuat masalah yang disebabkan oleh Forward Head Posture (FHP) kronis [4]. 

Penanganan fisioterapi yang dapat diberikan pada kasus forward head posture adalah Myofacial release 

technique mengacu  pada  teknik  massage  berfungsi untuk  peregangan  fasia  dan  melepaskan ikatan  antara  

fasia dan otot dengan tujuan untuk mengurangi nyeri, meningkatkan ROM dan keseimbangan tubuh (Shah, 2012 

dalam Yudistira, 2014). Tujuan dari myofascial release adalah untuk melepaskan perlengketan dalam dari lapisan  

dalam fasia. Hal ini dihasilkan dengan cara meregangan (streching)   komponen otot fasia yang terjadi abnormal 

crosslink, dan mengubah viskositas unsur fasia. 

Mekanisme Myofascial Release dalam mengurangi nyeri dengan meregangkan atau memajangkan struktur 

miofasia dan otot dengan tujuan melepas adhesion atau perlengketan, mengurangi nyeri dengan gate control theory, 

memulihkan kualitas cairan pelumas dari jaringan fasia, mobilitas jaringan dan fungsi normal sendi. 

NeuroMuscular Taping (NMT) salah satu intervensi yang digunakan dalam fisioterapi. NeuroMuscular 

Taping (NMT) adalah teknik yang melibatkan penerapan pita perekat elastis pada kulit yang dapat memberikan 

efek terapeutik yang bersifat lokal dan mendalam jika diaplikasikan dengan benar dapat mengurangi nyeri dan 

melancarkan drainase limfatik melalui pembentukan lipatan kulit. 

Tujuan NeuroMuscular Taping (NMT) dapat mengurangi darah dan cairan getah bening yang statis, 

memperbaiki mikrosirkulasi lokal dan penyerapan oedema (akumulasi abnormal cairan di dalam ruang interstisial 

atau jaringan tubuh yang menyebabkan pembengkakan) dengan mengangkat kulit , memperbesar ruang interstisial 

di jaringan, memperbaiki sirkulasi dan penyerapan cairan sambil mengurangi tekanan subkutan [5]. 

 

3. METODE PENELITIAN  

Kegiatan pengabdian dilaksanankan pada bulan Agustus 2018 di SMA N 2 Tualang- Perawang, kab. Siak. 

Metode yang dilakukan dalampengabdian ini adalah dengan metode ceramah, stimulasi dengan melakukan 

beberapa pemeriksaan terkait untuk mendeteksi kelainan pada tulang belakang, demonstrasi, diskusi dan Tanya 

jawab. Bahan dan alat yang diperlukan dalam pengabdian ini adalah leptop, infokus,  white board, leaflet, banner, 

untuk menunjang kegiatan penyuluhan dan ditambah dengan taping, gunting, tissue, dan baby oil untuk aplikasi/ 

demonstrasi kepada siswa.   
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam pelaksanaan kegiatan Aplikasi pemberian Myofacial release technique dan Neuromuscular Tapping 

didapatkan hasil peningkatan pemahaman siswa dalam memahami kondisi kelainan postur pada tulang belakang, 

dilihat dari hasil pre test dan post tes. Nilai yang didapatkan sebelum dan setelah diberikannya pemahaman melalui 

penyuluhan dan aplikasi mengenai kondisi kelainan postur dan penanganannya kepada siswa dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut:  

 

Tabel 1  Perbandingan hasil tingkat pemahaman siswa sebelum dan setelah diberikannya penyuluhan serta aplikasi 

Tingkat Pemahaman  Sebelum  Setelah  

0         = Rendah 18 % 0 % 

1-5      = Sedang 27 % 0 % 

6-10    = Baik  0 100 % 

 

Nilai yang didapatkan sebelum diberikannya pemahaman mengenai kondisi kelainan postur dan penanganannya kepada 

siswa, didapatkan hasil sebanyak 18% pemahaman Rendah, sebanyak 81% pemahaman sedang, kemudian setelah 

diberikannya sosialisasi dan aplikasi Myofacial release technique dan Neuromuscular Tapping didapatkan hasil 

peningkatan pemahaman siswa mengenai kondisi kelainan postur pada tulang belakang dengan nilai pemahaman Baik 

100%.  

 
Gambar 1 Sosialisasi pemahaman tentang forward head posture dan penanganannya 

 

   
Gambar 2  Aplikasi Neuromuskuler Taping 

 

 

5. SIMPULAN  

Pengabdian yang dilaksanakan di SMA N 2 Tualang-Perawang dapat terselenggara dengan baik, hal 

ini tak luput dari bantuan beberapapihak. Adapun hal yang dapat disimpulkan pada pelaksanaan 

kegiatan pengabdian ini adalah :  

a. Meningkatnya pemahaman siswa terhadap pola postur yang normal. 

b. Meningkatnya pemahaman siswa terhadap manfaat Myofacial release technique dan Neuromuscular Tapping 

untuk memperbaiki postur tulang belakang cervical 

c. Meningkatnya pemahaman siswa terhadap pencegahan kelainan postur 
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ABSTRACT 

Pregnancy is the initial stage of the first 1000 days of life that greatly determines the quality of life in the future. The 

Ministry of Health has launched a Pregnant Women (KIH) Class program with the aim of being able to overcome 

problems or complaints that are felt during pregnancy and can face safe and comfortable labor. The purpose of this 

community service is to achieve equal distribution of health services, especially the KIH program, so that pregnant 

women in RW 10 have better knowledge, are able to detect early signs of danger that occur during pregnancy, labor, 

childbirth and babies. KIH was held with 4 meetings. 9 participants were accompanied by Posyandu cadres. The activity 

begins with reviewing the class material of previous pregnant women. Next is the presentation of material about 

Pregnancy Examination so that the Healthy Mother and Fetus, Safe delivery, comfortable postpartum, safe mother, 

healthy baby, Prevention of Disease, complications of pregnancy, childbirth and childbirth so that healthy mothers and 

babies prevent complications, pregnancy, childbirth and childbirth . Furthermore, pregnancy checks were conducted 

and participants took part in the pregnancy exercise which was led directly by the speaker with the help of pregnant 

gymnastics vcd, laptop and infocus. The participants were very excited to follow every movement that was carried out to 

completion. 

Keywords: KIH, antenatal care, pregnancy exercise 

 

ABSTRAK  

Masa kehamilan merupakan tahap awal dari 1000 hari pertama kehidupan yang sangat menentukan kualitas hidup di 

masa yang akan datang. Kemenkes telah mencanangkan program Kelas Ibu Hamil (KIH) dengan tujuan dapat mengatasi 

masalah atau keluhan yang dirasakan selama kehamilan dan dapat menghadapi persalinan yang aman dan nyaman. 

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah tercapainya pemerataan pelayanan kesehatan terutama program KIH, 

sehingga ibu hamil di RW 10 memiliki pengetahuan yang lebih baik, mampu melakukan deteksi dini terhadap tanda 

bahaya yang terjadi pada masa hamil, persalinan, nifas dan bayi.KIH dilaksanakan dengan 4 kali pertemuan.Peserta 9 

orang didampingi oleh kader posyandu.Kegiatan diawali dengan meriview materi kelas ibu hamil sebelumnya. 

Selanjutnya pemaparan materi tentang Pemeriksaan Kehamilan agar Ibu dan Janin Sehat, Persalinan aman, nifas nyaman, 

ibu selamat, bayi sehat, Pencegahan Penyakit, komplikasi kehamilan, persalinandan nifas agar ibu dan bayi sehat dan 

Pencegahan penyakit komplikasikehamilan, persalinan dan nifas agar ibu dan bayi sehat. Selanjutnya dialkukan 

pemeriksaan kehamilan dan peserta mengikuti senam hamil yag dipimpin langsung oleh pemateri dengan bantuan vcd 

senam hamil, laptop dan infocus. Peserta sangat bersemangat mengikuti setiap gerakan yang dilakukan hingga selesai. 

Kata kunci: KIH, pemeriksaan kehamilan,senam hamil 

 

1. PENDAHULUAN  

Penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi) saat ini masih merupakan program 

kesehatan prioritas di Indonesia. Salah satu indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanl (RPJMN) 

2015-2019 adalah meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak yang diukur melalui penurunan angka kematian 

ibu dari 359 (SDKI 2012) menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup, serta menurunkan angka kematian bayi dari 

32 menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup [1] 

Sebagian besar kematian dapat dihindari apabila permasalahan kesehatan ibu diintervensi sejak dari awal. Masa 

kehamilan merupakan tahap awal dari 1000 hari pertama kehidupan yang sangat menentukan kualitas hidup di 

masa yang akan datang. Upaya ini dapat melibatkan berbagai sektor untuk melaksanakan pendampingan pada ibu 

hamil sebagai upaya promotif dan preventif dimulai sejak ditemukan ibu hamil sampai ibu dalam masa nifas 

berakhir melalui konseling, informasi dan edukasi (KIE) serta kemampuan identifikasi resiko pada ibu hamil 

mailto:nova.yulita@univrab.ac.id
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sehingga mampu melakukan rujukan [2]. Kurangnya informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehamilan 

dan persalinan sering menjadi persoalan yang membuat ibu hamil salah dalam mengambil keputusan. Selain itu 

rendahnya pengetahuan juga dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam mengambil keputusan [3]. 

Pemerintah melalui Kemenkes telah mencanangkan program Kelas Ibu Hamil (KIH). Melalui program KIH ibu 

hamil dapat mengatasi masalah atau keluhan yang dirasakan selama kehamilan dan dapat menghadapi persalinan 

yang aman dan nyaman [4]. Pelaksanaan kelas ibu hamil sangat dirasakan manfaat bagi masyarakat, namun belum 

semua ibu hamil mengerti tentang kegiatan ini.Ibu hamil yang tidak ikut serta dalam kegiatan ini, disebabkan oleh 

kurangnya sosialisasi yang mempengaruhi pengetahuan dan kesadaran ibu hamil dalam keikutsertaan.Status ibu 

bekerja sangat mempengaruhi partisipasi ibu hamil, karena waktu pelaksanaan kelas ibu hamil biasanya dilakukan 

pagi sampai dengan siang hari, yang bertepatan dengan jadwal ibu bekerja. Selain itu ada ibu hamil yang malu 

mengikuti kegiatan kelas ibu hamil karena, sudah memiliki banyak anak dan usia hamil yang sudah tua [5]. 

RW 10 Dusun I Desa Indah Karya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, merupakan pemukiman penduduk 

yang agak terisolir dibandingkan RW lain. Jarak ke Puskesmas Tapung (±6 KM) dengan kondisi jalan sebagian 

masih jalan tanah. RW 10 terdiri dari 5 RT yaitu RT 21, RT 22, RT 37, RT 38, RT 39 dengan mayoritas 

penduduk usia produktif usia. 

Di RW 10 ini terdapat sebuah Posyandu, yang diselenggarakan pada tanggal 12 setiap bulan.Berdasarkan informasi 

dari ketua kader posyandu, Ibu hamil di wilayah RW 10 yang tidak pernah mengikuti KIH yang dilaksanakan 

Puskesmas Tapung, karena jarak yang cukup jauh.Tidak semua ibu hamil memiliki alat transportasi, dan kesulitan 

meninggalkan anak di rumah bagi multi gravida menjadi alasan ibu hamil untuk tidak berkunjung ke Puskesmas. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Kelas Ibu Hamil (KIH) merupakan sarana belajar bersama tentang kesehatan bagi ibu hamil, dalam bentuk tatap 

muka dalam kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai 

kehamilan, persalinan, nifas, KB pasca persalinan, pencegahan komplikasi, perawatan bayi baru lahir, dan aktivitas 

fisik/senam ibu hamil. KIH adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil dengan jumlah peserta maksimal 10 orang. 

Dalam kegiatan KIH ibu-ibu hamil akan belajar bersama, bertukar pengalaman tentang kesehatan ibu dan anak 

(KIA) secara sistematis serta dapat dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan [4]. 

Pelaksanaan KIH bertujuan meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami 

pemeriksaan kehamilan ideal, persalinan aman, nifas nyaman ibu selamat, bayi sehat dan tumbuh, pencegahan 

penyakit fisik dan jiwa, gangguan gizi dan komplikasi [4]. Pelaksanaan KIH dapat menambah pengetahuan tentang 

berbagai masalah seputar kehamilan, memahami mitos-mitos yang beredar di masyarakat serta membedakan 

dengan fakta yang telah dibuktikan kebenarannya.Ibu hamil juga dapat mengenali tanda bahaya dan faktor risiko 

dalam kehamilan yang pada akhirnya dapat mencegah peningkatan angka kematian pada ibu ataupun bayi. Dalam 

kegiatan kelas ibu hamil juga dilaksanakan perencanaan persalinan, sehingga dapat dimotivasi agar semua ibu 

hamil bersalin di tenaga kesehatan [5]. 

Beberapa keuntungan dari penyelenggaraan program KIH adalah: materi diberikan secara menyeluruh 

(komprehensif) dan terencana; dapat mendatangkan tenaga ahli pada topik tertentu; ada interaksi antara ibu hamil 

dan petugas kesehatan; dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan; dapat dilakukan evaluasi sehingga 

dapat menigkatkan kualitas sistim pembelajaran [4]. 

Persiapan pelaksanaan KIH harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya meliputi identifikasi seluruh ibu hamil yang 

ada di wilayah kerja; mempersiapkan tempat dan sarana KIH; Mempersiapkan materi dan alat bantu penyuluhan; 

penjadwalan KIH serta persiapan peserta; menyiapkan tim pelaksana KIH termasuk fasilitator dan nara sumber jika 

diperlukan. Kelas ibu hamil difasilitasi oleh bidan/tenaga kesehatan dengan menggunakan alat bantu paket kelas 

ibu hamil yaitu Buku KIA, lembar balik, pedoman pelaksanaan KIH, dan pegangan fasilitator KIH. Peserta KIH 

sebaiknya semua ibu hamil yang ada di wilayah tersebut.Jumlah peserta KIH maksimal sebanyak 10 orang setiap 

kelas.Diharapkan suami/keluarga ikut serta 1 kali pertemuan sehingga dapat mengikuti beberapa materi materi 

penting. Selain itu pelaksanaannya dapat melibatkan kader dan dukun yang ada di wilayah kerja tersebut [4]. 

Partisipasi dinyatakan aktif dalam KIH apabila frekuensi ikut serta dalam kelas ibu hamil ≥3 kali selama 

kehamilannya.Sedangkan yang dikatakan berpartisipasi kurang apabila frekuensi ikut serta dalam kelas ibu hamil 

<3 kali selama kehamilannya.tidak ada hubungan antara gravida dengan partisipasi dalam kelas ibu hamil. 

Seseorang bersikap untuk berpartisipasi dapat diperoleh dari pengalaman kehamilan sebelumnya atau dari orang 

lain. Pengalaman tersebut membuat seseorang mendekati objek dalam hal ini partisipasi dalam kelas ibu 

hamil.Sikap positif terhadap kesehatan tidak selalu terwujud dalam suatu tindakan nyata. Untuk itu sikap 

dipengaruhi oleh faktor lain agar bisa terwujud dalam tindakan yang nyata [6]. 
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3. METODE  

a. Metode yang akan digunakan dalalam kegiatan pengabdian masyarakat ini antara lain curah pendapat, ceramah, 

tanya jawab, pemutaran video, demonstrasi dan praktik. 

b. Pertemuan dilaksanakan 4 kali pertemuan. 

c. Pelaksanaan sebaiknya dimulai pada usia kehamilan sedini mungkin. 

d. Waktu pertemuan disesuaikan dengan kesiapan ibu-ibu, bisa dilakukan pagi atau sore hari dengan waktu 120 

menit termasuk senam hamil 15-20 menit. 

e. Aktifitas fisik dapat dilakukan oleh ibu hamil < 20 minggu, sedangkan senam hamil dapat diikuti oleh ibu hamil 

dengan umur kehamilan > 20 minggu. 

f. Pada setiap pertemuan materi KIH dapat disesuaikan dengan kondisi ibu hamil tetapi tetap mengutamakan 

materi pokok. Khusus untuk materi ketiga disesuaikan dengan kondisi permasalahan setempat, misalnya materi 

malaria dapat disampaikan pada daerah endemis malaria. 

 

4. HASIL  

a. Pertemuan 1 

Pertemuan pertama dilakukan di posyandu Bunga Tanjung pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 09:00 – 11:30 

wib, jumlah peserta kelas ibu hamil sebanyak 9 orang. 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden 

No Usia Kehamilan Jumlah 

1 0 – 12 minggu 2 

2 13 – 28 minggu 5 

3 29 – 40 minggu 2 

Kegiatan dilakukan pada tanggal 14 Mei 2018 pada pukul 09:00 sampai 11:30. Kegiatan diawali dengan 

perkenalan antar pemberi materi dan peserta kelas ibu hamil.Selanjutnya pemaparan materi mengenai 

Pemeriksaan Kehamilan agar Ibu dan Janin Sehat.Selama pemaparan materi semu peserta sangat antusias dan 

sangat bersemangat memperhatikan dan aktif untuk bertanya. 

Sebelum akhir pertemuan semua peserta melakukan pemeriksaan tanda – tanda vital dan pemeriksaan 

kehamilan. Setelah melakukan pemeriksaan peserta mengikuti senam hamil yag dipimpin langsung oleh 

pemateri dengan bantuan vcd senam hamil, laptop dan infocus. Peserta sangat bersemangat mengikuti setiap 

gerakan yang dilakukan hingga selesai. 

b. Pertemuan 2 

Pertemuan pertama dilakukan di posyandu Bunga Tanjung pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 08:30 – 11:00 

wib, jumlah peserta kelas ibu hamil sebanyak 9 orang. 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden 

No Usia Kehamilan Jumlah 

1 0 – 12 minggu 0 

2 13 – 28 minggu 5 

3 29 – 40 minggu 4 

Kegiatan diawali dengan meriview materi kelas ibu hamil sebelumnya.Selanjutnya pemaparan materi 

mengenai Persalinan aman, nifas nyaman, ibu selamat, bayi sehat.Selama pemaparan materi semu peserta 

sangat antusias dan sangat bersemangat memperhatikan dan aktif untuk bertanya. 

Setelah materi dilakukan evaluasi dari materi yang telah diberikan dan dapat disimpulkan semua peserta 

mendapatkan pengetahuan baru dan lebih memahami tentang tanda – tanda persalinan, persiapan persalinan, 

serta tentang mitos dan fakta seputar persalinan manfaat senam hamil terhadap persalinan. Senam hamil dapat 

membantu mempermudah proses persalinan menurut siswosuharjo & chakrawati [7] menjelaskan bahwa 

senam hamil dapat melatih ibu menguasai teknik pernapasan saat kehamilan dan persalinan sehingga 

memberikan kecukupan oksigen pada janin dan relaksasi ibu terpenuhi.  Adanya senam hamil yang melatih 
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relaksasi dan menghindari kesulitan dapat membantu persalinan serta menjaga ibu dan bayi sehat setelah 

melahirkan. Menurut penelitian eniyah (2014) dengan judul “pengaruh senam hamil terhadap lama persalinan 

kala II di RB Ngudi Waras Semarang” hasil  menunjukkan adanya pengaruh yang bermakna antara senam 

hamil terhadap lama persalinan kala II pada ibu bersalin (p = 0,001 < 0,05). 

c. Pertemuan 3 

Pertemuan pertama dilakukan di posyandu Bunga Tanjung pada tanggal 02 Juni 2018 pukul 13:00 – 16:00 

wib, jumlah peserta kelas ibu hamil sebanyak 9 orang. 

Tabel 4.5 Karakteristik Responden 

No Usia Kehamilan Jumlah 

1 0 – 12 minggu 0 

2 13 – 28 minggu 5 

3 29 – 40 minggu 4 

Kegiatan diawali dengan meriview materi kelas ibu hamil sebelumnya.Selanjutnya pemaparan materi 

mengenai Pencegahan Penyakit, komplikasi kehamilan, persalinandan nifas agar ibu dan bayi sehat.Selama 

pemaparan materi semu peserta sangat antusias dan sangat bersemangat memperhatikan dan aktif untuk 

bertanya. 

Setelah materi dilakukan evaluasi dari materi yang telah diberikan dan dapat disimpulkan semua peserta 

mendapatkan pengetahuan baru dan lebih memahami tentang tanda bahaya kehamilan, tanda bahaya 

persalinan, tanda bahaya nifas, tanda bahaya bayi baru lahir, anemia, KEK, infeksi menular seksual dan 

sindroma pasca salin. Kejadian yang sering muncul pasca salin seperti baby blues syndrome merupakan reaksi  

psikologis yang berupa gejala depresi post partum dengan tingkat ringan. Syndrome ini muncul pasca 

melahirkan dan seringkali terjadi pada hari ketiga atau keempat belas pasca melahirkan. 

d. Pertemuan 4 

Pertemuan pertama dilakukan di posyandu Bunga Tanjung pada tanggal 11 Juni 2018 pukul 09:00 – 11:30, 

jumlah peserta kelas ibu hamil sebanyak 7 orang. 

Tabel 4.7 Karakteristik Responden 

No Usia Kehamilan Jumlah 

1 0 – 12 minggu 0 

2 13 – 28 minggu 3 

3 29 – 40 minggu 4 

. Kegiatan diawali dengan meriview materi kelas ibu hamil sebelumnya. Selanjutnya pemaparan materi 

mengenai  Pencegahan penyakit komplikasikehamilan, persalinan dan nifas agar ibu dan bayi sehat. Selama 

pemaparan materi semu peserta sangat antusias dan sangat bersemangat memperhatikan dan aktif untuk 

bertanya. 

Setelah materi dilakukan evaluasi dari materi yang telah diberikan dan dapat disimpulkan semua peserta 

mendapatkan pengetahuan baru dan lebih memahami tentang tanda bayi lahir sehat, perawatan bayi baru lahir, 

perawatan metode kanguru, posisi menyusui yang benar, imunisasiserta mitos dan fakta.Dalam pertemuan ini 

peserta di motivasi untuk memberikan ASI eklusif selama 6 bulan pertama dengan tidak memberikan makanan 

apapun untuk bayinya. 

Hampir sebagian ibu yang baru melahirkan mengalami baby blues, jika tidak ditangani akan berdampak pada 

perkembangan anak. Ibu yang baru melahirkan dapat merasakan perubahan mood yang cepat dan berganti-

ganti seperti kesedihan , suka menangis, hilang nafsu makan, gangguan tidur, mudah tersinggung, cepat lelah, 

cemas dan merasa kesepian. Untuk menghindari dan meminimalisasikan baby blues syndrome dilakukan 

tindakan sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan proses kelahiran yang sehat dan aman 

2. Adanya pembagian tugas antara suami istri 

3. Istirahat yang cukup dan konsumsi makanan yang bernutrisi  
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Sebelum akhir pertemuan semua peserta melakukan pemeriksaan tanda – tanda vital dan pemeriksaan 

kehamilan. Setelah melakukan pemeriksaan peserta mengikuti senam hamil yag dipimpin langsung oleh 

pemateri dengan bantuan vcd senam hamil, laptop dan infocus. Peserta sangat bersemangat mengikuti setiap 

gerakan yang dilakukan hingga selesai. 

 

5. KESIMPULAN  

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di  RW 10 Dusun I, Desa Indah Karya, Kecamatan Tapung, Kabupaten 

Kampar. Kegiatan diawali dengan meriview materi kelas ibu hamil sebelumnya. Selanjutnya pemaparan materi 

tentang Pemeriksaan Kehamilan agar Ibu dan Janin Sehat, Persalinan aman, nifas nyaman, ibu selamat, bayi sehat, 

Pencegahan Penyakit, komplikasi kehamilan, persalinandan nifas agar ibu dan bayi sehat dan Pencegahan penyakit 

komplikasikehamilan, persalinan dan nifas agar ibu dan bayi sehat. Selanjutnya dialkukan pemeriksaan kehamilan 

dan peserta mengikuti senam hamil yag dipimpin langsung oleh pemateri dengan bantuan vcd senam hamil, laptop 

dan infocus. Peserta sangat bersemangat mengikuti setiap gerakan yang dilakukan hingga selesai. 
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ABSTRACT 

Drought is a phenomenon that often occurs and causes disasters in various regions in Indonesia. The level of drought of 

an area can be known by calculating the drought index. In this study, the drought index in the Rokan Watershed was 

analyzed by three methods of calculation, namely Keetch Byram Drought Index (KBDI) Method, Standardized 

Precipitation Index (SPI) Method, and Run Theory Method. Analysis of the KBDI Method found that drought was 

dominated by the character of "Medium" that is equal to 68.33% and "Extreme" droughts only occur in July and August. 

The SPI method shows that drought is dominated by the "Normal" characteristic, which is 87.08%  and in 2014 to 2016 

drought often occurred with "Dry" and "Very Dry". The Run Theory method found that the longest duration of drought 

in the Rokan watershed was 7 months and the largest amount of drought is 1017 mm. 

 

Keywords:  Rokan watershed, drought index, KBDI Method, SPI Method, Run Theory Method 

 

ABSTRAK 

Kekeringan merupakan fenomena yang sering terjadi dan menimbulkan bencana di berbagai daerah di Indonesia. Tingkat 

kekeringan suatu daerah dapat diketahui dengan menghitung indeks kekeringannya. Dalam penelitian ini indeks 

kekeringan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan dianalisis dengan tiga metode perhitungan yaitu Metode Keetch 

Byram Drought Index (KBDI), Metode Standardized Precipitation Index (SPI), dan Metode Teori Run. Analisis Metode 

KBDI didapatkan bahwa kekeringan didominasi oleh sifat “Sedang” yaitu sebesar 68,33% dan kekeringan “Ekstrim” 

hanya terjadi pada bulan Juli dan Agustus. Metode SPI didapatkan hasil bahwa kekeringan didominasi oleh sifat 

“Normal” yaitu sebesar 87,08% dan pada tahun 2014 hingga 2016 sering terjadi kekeringan dengan sifat “Kering” dan 

“Sangat Kering”. Metode Teori Run didapatkan bahwa durasi kekeringan terpanjang di DAS Rokan adalah selama 7 

bulan dan jumlah kekeringan terbesar adalah 1017 mm.  

 

Kata Kunci: DAS Rokan, indeks kekeringan, Metode KBDI, Metode SPI, Metode Teori Run 
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1. PENDAHULUAN 
Kekeringan merupakan fenomena yang sering terjadi dan menimbulkan bencana di berbagai daerah di Indonesia. 

Kekeringan berhubungan dengan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan air untuk berbagai keperluan. 

Dalam beberapa tahun terakhir, peristiwa iklim ekstrim, terutama kekeringan lebih sering terjadi dan menyebabkan 

sejumlah besar kerugian. Dampak kekeringan terjadi pada berbagai sektor terutama pertanian, perkebunan, 

kehutanan, sumberdaya air, dan lingkungan [1]. 

Tingkat kekeringan suatu daerah dapat diketahui dengan menghitung indeks kekeringannya. Indeks kekeringan 

merupakan suatu perangkat utama untuk mendeteksi, memantau, dan mengevaluasi kejadian kekeringan karena 

indeks kekeringan dapat menyederhanakan keterkaitan kompleks antara parameter iklim dan parameter lainnya. 

Indeks membuat informasi tentang anomali iklim lebih mudah untuk disampaikan kepada khalayak pengguna yang 

beragam dan memungkinkan para ilmuwan untuk menilai secara kuantitatif anomali iklim dalam hal intensitas, 

durasi, tingkat spasial, dan frekuensi [2]. 

Penelitian ini melakukan analisis indeks kekeringan di DAS Rokan yang berada di Provinsi Riau dengan 

menggunakan tiga metode perhitungan. Ketiga metode ini akan dibandingkan untuk mengetahui karakteristik 

masing-masing metode dan melihat hubungan yang terjadi antara ketiga metode tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis nilai indeks kekeringan dan mengidentifikasi tingkat kekeringan di 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan Provinsi Riau. Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi tambahan 

yaitu tentang kondisi kekeringan yang terjadi di DAS Rokan guna mendukung dalam manajemen pola pemanfaatan 

lahan serta dapat membantu untuk kepentingan perencanaan (desain) di DAS Rokan. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 
Kekeringan adalah kekurangan curah hujan dari biasanya atau kondisi normal bila terjadi berkepanjangan sampai 

mencapai satu musim atau lebih panjang akan mengakibatkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air yang 

dicanangkan. Hal ini akan menimbulkan dampak terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan alam. Setiap 

kekeringan berbeda dalam intensitas, lama, dan sebaran ruangnya. 

Indeks kekeringan merupakan suatu perangkat utama untuk mendeteksi, memantau, dan mengevaluasi kejadian 

kekeringan. Kekeringan memiliki karakter multi-disiplin yang membuat tidak adanya sebuah definisi yang dapat 

diterima oleh semua pihak di dunia. Demikian pula tidak ada sebuah indeks kekeringan yang berlaku universal [3]. 

A. Keetch Byram Drought Index (KBDI) 

Indeks kekeringan adalah jumlah yang mewakili pengaruh bersih (net) evapotranspirasi dan presipitasi dalam 

menghasilkan defisiensi kelembaban kumulatif pada serasah tebal atau lapisan tanah bagian atas. Indeks kekeringan 

merupakan jumlah yang berkaitan dengan daya nyala (flammability) bahan-bahan organik pada tanah [4]. 

Tabel 1 Klasifikasi Skala Nilai KBDI (Keetch and Byram, 1968) 

Nilai KBDI Kategori 

0 - 999 Rendah 

1000 - 1499 Sedang 

1500 - 1749 Tinggi 

1750 - 2000 Ekstrim 

 

B. Standardized Precipitation Index (SPI) 

Standardized Precipitation Index (SPI) merupakan indeks kekeringan yang banyak digunakan untuk mengkarakterisasi 

kekeringan meteorologis, yang dikembangkan oleh McKee et al pada tahun 1993. Metode ini merupakan metode yang 

mengukur kekurangan/defisit curah hujan pada berbagai skala waktu berdasarkan kondisi normalnya. Pada rentang 

waktu yang singkat, SPI berkaitan erat dengan kelembaban tanah, sementara pada rentang waktu yang lebih panjang, 

SPI dapat dihubungkan dengan air tanah dan waduk. 

Tabel 2 Klasifikasi Skala Nilai SPI (Mckee, 1993) 

Nilai SPI Kategori 

≥ 2.00 Ekstrim Basah 

1.50 - 1.99 Sangat Basah 

1.00 - 1.49 Basah 

-0.99 - 0.99 Normal 

-1.00 - -1.49 Kering 
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-1.5 - -1.99 Sangat Kering 

≤ -2.00 Ekstrim Kering 

 

C. Teori Run 

Prinsip perhitungan teori run mengikuti proses peubah tunggal (univariate), seri data, X (t,m), dari peubah 

hidrologi dalam hal ini hujan bulan m dan tahun ke t. Dengan menentukan rata-rata curah hujan jangka 

panjang sebagai median, Y(m), maka dapat dihasilkan peubah baru dengan cara mengurangkan seri data 

dengan median yaitu : 

a. run positif, disebut surplus. 

b.  run negatif, disebut defisit. 

 

3. METODE 

A. Lokasi Studi 

Lokasi penelitian adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan dengan luas kurang lebih 22.454 km2 terletak antara 99,622 

BT – 101,809 BT serta 0,068 LU – 2,307 LU. 

 

B. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, antara lain: 

1. Data topografi 

2. Data curah hujan 

3. Data klimatologi 

 

C. Analisis Indeks Kekeringan 

1. Keetch Byram Drought Index (KBDI) 

Cara perhitungan metode ini didasarkan pada persamaan sebagai berikut: 

KBDI hari ini =(Σ KBDI kemarin- (10*CH)+DF hari ini 

DF =
(2000-YKBDI) x (0.9676 x EXP(0.0875 x Tmax+ 1.552)- 8.229) x 0.001

(1+10.88 x EXP(-0.00175 x Annual))
 

Keterangan : 

CH  : Curah Hujan Bersih  

DF : Faktor kekeringan yang telah dimodifikasi dan dapat digunakan untuk perkiraan bahaya 

kebakaran adalah, dengan formulasi sebagai berikut : 

YKBDI : Indeks kekeringan kemarin 

Tmax  :  Suhu maksimum (0C)  

Annual  :  Rata-rata curah hujan tahunan (mm) 

2. Standardized Precipitation Index (SPI) 

Tahap awal dalam menghitung nilai SPI adalah menghitung selisih hujan sebenarnya dengan hujan rata-

rata dengan menggunakan skala waktu tertentu, kemudian dibagi dengan simpangan baku (standar 

deviasi). Tahap kedua yaitu mentransformasikan data hujan bulanan tersebut yang bertujuan untuk 

menghilangkan faktor musim serta membentuk suatu deret yang sama dengan distribusi probabilitas 

yang sama. Proses transformasi ini yaitu mengubah data hujan bulanan menjadi bentuk fungsi peluang 

kumulatif melalui distribusi gamma. 

3. Teori Run 

Jika Y (m) < X (t,m), maka D(t,m) = X (t,m) – Y (m) 

Jumlah kekeringan: Dn  = ∑ D(t, m) A(t, m)
𝑖

𝑚=1
 

Durasi kekeringan :Ln = ∑ A(t, m)
𝑖

𝑚=1
 

 

dengan : 

A (t,m) = indikator bernilai 0, jika Y (m) ≥ X (t,m) 

A (t,m) = indikator bernilai 1, jika Y (m) < X (t,m) 

m   = bulan ke m ; t adalah tahun ke t 

Y(m)  = median bulan m 
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X(t,m) = seri data hujan bulanan bulan m tahun t 

Dn  = jumlah kekeringan dari bulan ke m sampai ke m+i (mm) 

Ln   = durasi kekeringan dari bulan ke m sampai ke m+i (bulan). 

D (t,m) = indikator defisit atau surplus. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Indeks Kekeringan DAS Rokan Metode KBDI 

Perhitungan indeks kekeringan dengan Metode KBDI di DAS Rokan seperti terlihat pada Tabel 3 menghasilkan 

kekeringan didominasi oleh sifat “Sedang” yaitu sebesar 68,33%. Kekeringan “Ekstrim” terjadi pada bulan Juli dan 

Agustus. Didapatkan juga bahwa kekeringan dengan sifat “Kering” dan “Tinggi” terjadi antara bulan Juni hingga 

Agustus. Kekeringan dengan sifat “Rendah” terjadi pada bulan November hingga Januari. 

B. Indeks Kekeringan DAS Rokan Metode SPI 

Berdasarkan Metode SPI seperti terlihat pada Tabel 4 didapatkan bahwa indeks kekeringan di DAS Rokan 

didominasi oleh kekeringan dengan sifat “Normal” yaitu sebesar 87, 08%. Didapatkan juga bahwa pada tahun 2014 

hingga 2016 sering terjadi kekeringan dengan sifat “Kering” dan “Sangat Kering”. 

C. Indeks Kekeringan DAS Rokan Metode Teori Run 

Perhitungan indeks kekeringan dengan Teori Run seperti terlihat pada Tabel 5 dan Tabel 6 mengasilkan bahwa 

durasi kekeringan terpanjang di DAS Rokan adalah selama 7 bulan dan jumlah kekeringan terbesar adalah 1017 mm. 

 
Tabel 3 Metode KBDI     Tabel 4 Metode SPI 

 
 
  Tabel 5 Durasi Kekeringan Terpanjang Metode Teori Run   Tabel 6 Jumlah Kekeringan Terbesar Metode Teori Run 

     
  

 

 

 

Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

1998 Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang

1999 Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Tinggi Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang

2000 Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang

2001 Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Tinggi Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah

2002 Sedang Sedang Tinggi Sedang Sedang Sedang Tinggi Tinggi Rendah Sedang Rendah Rendah

2003 Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Tinggi Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah

2004 Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Tinggi Sedang Tinggi Sedang Rendah Rendah Rendah

2005 Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Tinggi Sedang Tinggi Sedang Sedang Sedang Rendah

2006 Sedang Sedang Tinggi Sedang Sedang Sedang Tinggi Ekstrim Sedang Sedang Rendah Rendah

2007 Rendah Sedang Sedang Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Rendah

2008 Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang

2009 Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Tinggi Tinggi Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah

2010 Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang

2011 Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Tinggi Ekstrim Tinggi Sedang Sedang Rendah Rendah

2012 Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Tinggi Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah

2013 Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Sedang Sedang Sedang

2014 Sedang Tinggi Sedang Sedang Sedang Sedang Ekstrim Tinggi Sedang Sedang Sedang Rendah

2015 Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Ekstrim Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Rendah

2016 Sedang Sedang Tinggi Tinggi Sedang Sedang Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Sedang

2017 Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Tinggi Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang

Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

1998 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Basah Basah Normal NormalEkstrim KeringNormal

1999 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Kering

2000 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

2001 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

2002 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Basah Normal

2003 Basah Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

2004 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal NormalSangat BasahBasah Normal

2005 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

2006 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Kering Normal Normal Normal Normal Basah

2007 Normal Normal Normal Basah Basah Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

2008 Normal Normal Basah Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

2009 Normal Normal Basah Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Basah

2010 Normal Normal Normal Normal Normal Basah Normal Normal Normal Normal Normal Normal

2011 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

2012 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

2013 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

2014 KeringSangat KeringKering Kering Normal Normal Kering Normal Normal Normal Normal Normal

2015 Normal Normal Normal Normal Normal NormalSangat KeringKeringSangat KeringKering Normal Normal

2016 Normal Normal Kering Kering Normal Normal NormalSangat KeringKering Kering NormalSangat Kering

2017 Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

1998 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 2 1

1999 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 2 2

2000 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1

2001 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0 0

2002 1 2 2 2 2 2 1 1 0 1 0 0

2003 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

2004 2 2 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0

2005 1 2 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1

2006 2 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 0

2007 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 1

2008 2 2 0 1 2 1 1 1 1 1 2 2

2009 2 0 0 1 1 2 2 2 3 2 1 1

2010 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2

2011 2 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1

2012 2 0 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1

2013 2 2 3 3 3 4 5 6 5 5 5 5

2014 5 6 6 7 5 5 6 6 7 6 6 5

2015 5 6 7 6 2 2 3 4 5 6 4 4

2016 5 4 5 6 4 5 4 5 6 7 6 7

2017 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1

Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

1998 21.6 21.2 54.7 121.4 75.5 95.7 61.8 0.0 19.8 28.9 243.7 115.9

1999 26.5 23.2 25.1 147.8 133.4 111.5 138.0 0.0 8.5 31.9 113.0 197.1

2000 63.9 134.9 127.1 183.2 208.1 147.6 149.8 18.9 39.2 140.9 31.8 60.3

2001 62.3 23.0 84.2 73.0 40.3 69.7 83.3 102.4 46.0 34.6 23.0 15.3

2002 57.8 142.8 169.2 155.3 180.6 132.4 34.3 42.6 8.1 34.1 3.4 14.6

2003 12.5 22.2 33.7 50.1 106.0 115.3 25.3 28.2 37.1 54.6 25.1 49.6

2004 134.8 130.4 101.1 90.5 141.7 221.0 9.0 36.3 99.4 0.0 1.4 9.2

2005 109.5 176.6 104.4 171.9 152.4 214.0 55.5 98.4 135.0 27.0 91.9 94.9

2006 169.5 56.9 154.2 81.2 79.8 9.0 90.8 150.0 46.3 65.3 79.6 25.6

2007 34.3 33.7 72.6 35.1 50.5 58.9 63.3 82.9 131.9 0.0 72.3 103.5

2008 145.6 138.2 63.4 89.8 150.0 114.8 122.6 144.7 28.6 64.1 127.2 167.2

2009 111.7 23.5 4.8 44.0 103.8 138.0 122.5 117.1 155.8 127.6 63.4 49.0

2010 1.7 14.5 8.5 20.6 33.3 11.0 5.6 21.4 32.0 107.5 148.6 145.6

2011 127.0 71.7 83.4 65.4 89.2 136.6 181.2 201.1 121.7 55.7 45.5 45.1

2012 121.7 2.9 92.2 25.2 76.5 116.1 73.8 73.0 57.9 80.6 95.3 124.1

2013 224.3 167.8 265.7 386.7 363.3 423.7 476.5 542.0 442.5 459.5 488.0 507.7

2014 535.0 639.6 606.5 742.4 606.2 642.3 731.2 704.9 800.1 654.2 595.5 538.2

2015 487.6 552.3 614.0 579.5 170.7 162.9 261.2 357.7 482.2 580.3 443.1 451.7

2016 542.3 517.7 646.3 698.3 564.0 626.8 580.1 704.0 810.6 932.8 858.9 1017.4

2017 441.7 63.9 84.4 111.2 6.9 16.9 39.4 9.4 41.5 67.3 59.4 61.0
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5. SIMPULAN 

Indeks kekeringan Metode KBDI dan SPI menghasilkan sifat kekeringan, sedangkan Metode Teori Run 

menghasilkan durasi kekeringan terpanjang dan jumlah kekeringan terbesar. Berdasarkan perhitungan KBDI 

didapatkan bahwa kekeringan didominasi oleh sifat “Sedang” yaitu sebesar 68,33% dan kekeringan “Ekstrim” 

hanya terjadi pada bulan Juli dan Agustus. Metode SPI didapatkan hasil bahwa kekeringan didominasi oleh sifat 

“Normal” yaitu sebesar 87,08% dan pada tahun 2014 hingga 2016 sering terjadi kekeringan dengan sifat “Kering” 

dan “Sangat Kering”. Metode Teori Run didapatkan bahwa durasi kekeringan terpanjang di DAS Rokan adalah 

selama 7 bulan dan jumlah kekeringan terbesar adalah 1017 mm. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to quantify and analyze how big a contribution Tax Revenue against the Original Billboard area 

(PAD) in the local Government District of Rokan Hulu. In the study conducted an analysis of the quantitative data, that 

is the method that compares a specific number which is then drawn conclusions from these calculations. 

The results of the survey in 4 subdistricts with 49 taxpayer with potential billboards as much as 94 by the calculation 

result is Rp. 2.834.625.704,. Where the tax potential of the largest billboard is located in the tip of the rock with the 

amount of Rp. 2.184.672.788, and the smallest sub-district is Rp. 102.995.441 tambusai, based on calculations that have 

been done, then there is the existing of selesih among the potential acquisition target is Rp. 1.834.625.704, and if 

compared with the realization of Rp 1,705,504,289,. The effectiveness of the Tax Reklmae for the year 2017 Rokan Hulu, 

with the results of its effectiveness of 113% by category. While the tax contribution for advertising revenue against the 

original area just 1% with the classification is very less. 

 

Keywords: The Potential, The Effectiveness And Contribution Of The Advertising Tax. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Dalam penelitian ini dilakukan analisis 

data kuantitatif, yaitu metode yang membandingkan suatu angka tertentu yang kemudian ditarik kesimpulan dari 

perhitungan tersebut.  

Hasil penelitian dari survey di 4 kecamatan dengan 49 wajib pajak dengan potensi papan reklame sebanyak 94 dengan 

hasil perhitungan sebesar Rp.2.834.625.704,. Dimana potensi pajak reklame yang terbesar berada di kecamatan ujung 

batu dengan jumlah Rp.2.184.672.788, dan kecamatan yang terkecil berada tambusai sebesar Rp.102.995.441, 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka terdapat selesih yang ada dari perolehan antara potensi dengan 

target sebesar Rp.1.834.625.704, dan jika dibandingkan dengan realisasi sebesar Rp 1.705.504.289,. Efektivitas Pajak 

Reklmae untuk tahun 2017 Kabupaten Rokan Hulu, dengan hasil efektivitasnya sebesar 113% dengan kategori sangat 

baik. Sementara untuk kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah hanya sebesar 1% dengan klasifikasi 

sangat kurang. 

Kata Kunci: Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

[1]Upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai  tujuan  utama  untuk  meningkatkan  jumlah  dan  jenis  

peluang kerja  untuk  masyarakat  daerah  dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah  daerah  dan  

masyarakatnya  harus  secara  bersama-sama menganmbil  inisiatif  pembangunan  daerah. Sehingga pemerintah daerah 

beserta masyarakat mampu  menaksir  potensi  sumber  daya  yang  diperlukan untuk merancang dan membangun  

perekonomian  daerah. Dan untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  pemerintah  daerah harus menetapkan 

peraturan yang mengatur penyelenggaran pajak daerah dan retribusi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah. Namun pada saat ini pemerintah  daerah masih menghadapi tantangan 

yang besar dalam meningkatkan penerimaan daerah. 
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[2]Dalam Penelitian Ahok (2016) juga menguraikan bahwa realisasi penerimaan untuk pajak daerah khususnya 

untuk pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Rokan Hulu tidak sesuai dengan potensi yang ada, dimana pajak hotel 

dan pajak restoran juga merupakan bagian dari pajak daerah yang merupakan komponen penting dalam peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah. 

[3]Pajak Reklame juga menjadi salah satu pajak daerah yang juga memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah yang dapat diketahui dengan melihat potensi riil nya dilapangan. Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak 

daerah yang cukup besar kontribusinya terutama dikota-kota besar. Berdasarkan tabel 1.1 secara umum pada tahun 2011, 

2012 dan 2013 realisasi pajak reklame lebih besar dari pada targetnya sedangkan untuk tahun 2014, 2015, dan 2016 

realisai pajak reklame lebih kecil dari target yang telah ditetapkan. 

[3]Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa potensi sangat berimbas pada penerimaan pendapatan asli 

daerah yang berasal dari pajak daerah terutama pajak reklame yang masih terbatas, sehingga dibutukan usaha yang lebih 

keras dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak reklame. Dengan 

mengurangi kelemahan dalam pengelolaan pajak reklame terutama pada sistem administrasi pajak itu sendiri, sistem 

pemungutannya maupun implikasi nya di lapangan. 

Perumusan Masalah 

1. Seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu? 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Pajak Daerah 

[4]Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 

Pajak Daerah  adalah  kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat  memaksa selanjutnya digunakan untuk keperluan 

daerah bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak daerah untuk setiap 

daerah kewenangan seperti pajak yang dipungut dan dikelola oleh propinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun Pajak yang 

dipungut dan dikelola oleh Kabupaten/Kota termasuk berikut ini: 

Pajak Reklame 

[3]Pajak Reklame adalah pajak reklame dipungut atas setiap penyelenggaraan Reklame. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Nomor 1 Tahun 2011 pasal 22, Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara 

Reklame yang meliputi: reklame Papan/ Billboard/Megatron, Reklame Kain, Reklame Melekat, Striker, Reklame 

Selebaran, Reklame Berjalan termasuk pada Kendaraan, Reklame Udara, Reklame Apung, Reklame Suara, Reklame 

Film, Slide, dan Reklame Peragaan. 

[5]Potensi Pajak Reklame 

Penetapan kebijakan pembangunan daerah harus memperhatikan potensi yang dimiliki daerah, baik dari segi sumber 

daya alam maupun sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Menurut (Mahmudi, 2010) Potensi Pajak Reklane 

adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum dapat atau diperoleh di tangan.  

Efektivitas 

[6]Efektivitas berfokus pada outcome (hasil) suatu organisasi, porgram atau kegiatan dinilai efektif jika output yang 

dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diingikan atau dikatan Spending Wisely (Mahmudi 2010). 

 

3. METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tepatnya 16 kecamatan. 

Desaian dan Jenis  Penelitian  

[7]Desaian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, menurut (Sugiyono, 2012) metode 

kuantitatif merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, 

antara rencana dengan pelaksanaan. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang mengambarkan 

mengenai situasi yang terjadi berdasarkan data-data yang ada dengan teori dan perhitungan kuantitatif.  

Jenis dan Sumber Data 

[8]Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui 

survei di 16 Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu dan pengumpulan data dengan menggunakan wawancara tidak tersusun 

langsung dengan subjek pajak. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa laporan dari dinas terkait seperti: 

DPKA dan sumber-sumber lainnya. 

Metode Pengumpulan Data 
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[7]Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang 

dilakukan menggunakan wawancara yang tidak terstruktur. Menugut (Sugiyono, 2012) Wawancara tidak terstruktur 

adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Metode dokumentasi adalah metode yang dilaksanakan dengan pengumpulan 

data yang diperoleh melalui laporan dari pihak yang terkait. 

Metode Analisis 

[7]Dalam penelitian ini dilakukan analisis data kuantitatif, yaitu metode yang membandingkan suatu angka tertentu yang 

kemudian ditarik kesimpulan dari perhitungan tersebut. Analisis data dimulai dengan : 

1. Perhitungan Potensi Pajak Reklame 

2. Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame 

3. Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan  

1. Potensi Pajak Reklame 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Nomor 1 Tahun 2011 pasal 22, Objek Pajak Reklame 

adalah semua penyelenggara Reklame yang meliputi: reklame Papan/ Billboard/Megatron, Reklame Kain, Reklame 

Melekat, Striker, Reklame Selebaran, Reklame Berjalan termasuk pada Kendaraan, Reklame Udara, Reklame Apung, 

Reklame Suara, Reklame Film, Slide, dan Reklame Peragaan. Untuk penelitian ini, langkah yang dilakukan untuk 

menghitung dan menganalisis seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dengan melakukan identifikasi jumlah pajak reklame sesuai dengan jenis 

pungutan, selain itu, data sekunder juga diperlukan terkait dengan targer dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten 

Rokan Hulu tahun 2017. Sesuai dengan batasan masalah bahwa sanya survey dilakukan di 16 Kecamatan dari hasil survey 

yang telah dilakukan untuk pajak reklame hanya ada di 4 kecamatan, yaitu kecamatan rambah, kecamatan tambusai, 

kecamatan ujung batu dan kecamatan kepenuhan. Perhitungan potensi secara keseluruhan untuk pajak reklame di 4 

kecamatan pada Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp. 2.834.625.704,-. Dari hasil tersebut juga dapat diketahui potensi 

pajak reklame yang terbesar berada di kecamatan ujung batu dengan jumlah Rp. 2.184.672.788,- dan kecamatan yang 

terkecil berada tambusai sebesar Rp. 102.995.441,- dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Rokan Hulu untuk tahun 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.     1.129.121.415,- . 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan maka, dapat diketahui selesih yang ada dari perolehan antara potensi 

dengan target sebesar Rp  1.751.020.973,- dan jika dibandingkan dengan realisasi sebesar Rp  1.621.899.558,-  

Kehilangna potensi pajak reklame ini disebabkan pemerintah daerah dalam menetapkan target hanya berdasarkan data 

tahun lalu tanpa melakukan survey ke wajib pajak, sebab dari hasil survey ke wajib pajak yang ada di setiap kecamatan 

1. Efektivitas Pajak Reklame 

Efektivitas Pajak Reklmae untuk tahun 2017 Kabupaten Rokan Hulu, dengan target sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan 

realisasi sebesar Rp. 1.129.121.415,- maka dapat maka efektivitasnya sebesar 113% dengan kategori sangat baik. 

Berdasarkan hasil pemungutan pajak reklame dikatakan sangat baik, akan tetapi efektivitas ini perlu dipertanyakan 

kembali dengan melihat hasil realisasi penerimaan pajak reklame yang masih dibawah potensi yang telah dilakukan 

dengan realisasi sebesar Rp. 1.129.121.415,-  dan potensi Rp. 2.834.625.704,-.dengan persentase sebesar 40%. 

2. Kontribusi Pajak Reklame 

 Dari data sekunder pajak reklame untuk tahun 2017 yang telah diterima untuk realisasi pajak reklame dengan jumlah 

Rp. 1.129.121.415,- dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 199.662.006.457,- dengan hasil kontribusinya 

sebesar 1% dengan klasifikasi hasil sangat kurang. 

 

5. SIMPULAN 

Simpulan 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan selesih yang ada dari perolehan antara potensi dengan target sebesar Rp  

1.834.625.704,- dan jika dibandingkan dengan realisasi sebesar Rp  1.705.504.289,- Efektivitasnya sebesar 113% dengan 

kategori sangat baik. akan tetapi efektivitas ini perlu dipertanyakan kembali dengan melihat hasil realisasi penerimaan 

pajak reklame yang masih dibawah potensi yang telah dilakukan dengan realisasi sebesar Rp. 1.129.121.415,-  dan 

potensi Rp. 2.834.625.704,-.dengan persentase sebesar 40%. Realisasi pajak reklame dengan jumlah Rp. 1.129.121.415,- 

dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 199.662.006.457,- dengan hasil kontribusinya sebesar 1% dengan 

klasifikasi hasil sangat kurang. 
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ABSTRACT  

Some students who have graduated have advanced to higher levels, problems arise because there are several choices of 

higher education institutions, this makes prospective students must be more observant in choosing. The use of google 

maps as a determination of the location and profile of universities for prospective students in planning the advanced 

education stage in accordance with the wishes of prospective students. This application is designed online so that it can 

be accessed by prospective students to help prospective students get information on one website.. 

 

Keywords:  google maps, gis, api key, location, college 

 

ABSTRAK  

Siswa yang sudah lulus beberapa ada yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, masalah timbul  dikarenakan 

terdapat beberapa pilihan perguruan tinggi, hal ini membuat calon mahasiswa harus lebih jeli dalam memlilih. 
Pemanfaatan google maps sebagai penentuan lokasi dan profil perguruan tinggi untuk calon mahasiswa dalam 

menrencanakan tahap pendidikan lanjut sesuai dengan keinginan calon mahasiswa. Aplikasi ini dirancang secara online 

agar bisa diakses oleh calon mahasiswa untuk membantu calon mahasiswa mendapatkan informasi  pada satu website. 

 

Kata Kunci: google maps, gis, api key, lokasi, perguruan tinggi 
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1. PENDAHULUAN   

Setiap tahun SMA/SMK/MA memberikan lulusan untuk Kota Dumai, beberapa lulusan ada yang melanjutkan ke tahap 

perguruan tinggi. Perencanaan yang baik dalam  pengambilan keputusan  yang  tepat seharusnya berdasarkan  pada lokasi 

dan profil dari perguruan tinggi yang sesuai dengan keinginan calon mahasiswa. Kesulitan dalam pencarian informasi 

disebabkan tidak tersedia informasi dalam satu tempat, sehingga harus mencari satu persatu informasi melalui mesin 

pencarian untuk mengetahui lokasi dan profil dari perguruan tinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini merancang suatu 

aplikasi untuk menyatukan informasi lokasi dan profil perguruan tinggi dengan memanfaatkan google maps. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA   

Informasi 

Informasi adalah hasil pemrosesan data dalam database sehingga menghasilkan suatu bentuk yang berguna bagi 

pemakai.[1] 

Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi 

harian yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk 

dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan – laporan yang diperlukan [2]. 

Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (SIG)merupakan sebagai suatu sistem yang berbasiskan komputer yang digunakan untuk 

menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis [3]. 

SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisa objek-objek dan fenomena dimana lokasi geografis 

merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalis. Dengan demikian, SIG merupakan sistem komputer yang 

memiliki empat kemampuan berikut dalam menangani data yang bereferensiasi geografis 

 

Google Maps 

Google maps (GM) merupakan sebuah aplikasi pemetaan online cukup popular. Pada GM, titik koordinat 

pada suatu tempat ditunjukan dengan sistem koordinat geografis [4]. 
Google Maps Api 

Google Maps Api merupakan aplikasi antarmuka yang dapat diakses lewat javascript agar Goole Maps dapat 

ditampilkan pada halaman web yang sedang kita bangun [4]. 

 
3. METODE PENELITIAN  

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Dumai dan di Perguruan Tinggi yang ada di Kota Dumai.  

Waktu Penelitian 

Peneilitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu 10 bulan. 

Metode Pengembangan Sistem   
System Development Life Cycle (SDLC) adalah metodologi yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, 

dan/atau mengganti sistem informasi dari SDLC yang umum dimana terdiri atas 7 phase.  

Metode penelitian menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik 

pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis.  

Output atau produk yang dihasilkan ditiap phase SDLC 

Project Identification & Selection, menghasilkan : 

Yang berhubungan dengan aktifitas perencanaan Sistem, yaitu menentukan prioritas sistem dan proyek, arsitektur dari 

data, jaringan, hardware, dan manajemen dari system informasi. Pada fase ini akan dilakukan identifikasi lokasi 

perguruan tinggi dan info profil yang ada di kota Dumai. 

Project Initiation & Planning, menghasilkan : 

Langkah terperinci atau rencana kerja untuk proyek, spesifikasi dari ruang lingkup sistem dan syarat/bentuk   sistem 

(high-level), tugas untuk anggota team dan sumber daya lainnya, sistem perundangan /pertimbangan sistem yang akan 

dibangun. 

Analysis, menghasilkan : 

Penjabaran mengenai sistem yang ada termasuk masalah atau peluang yang ada yang direkomendasi untuk di perbaiki/ 

diatasi, ditingkatkan, atau mengganti sistem yang ada, uraian mengenai sistem pilihan dan sistem 

perundangan/pertimbangan untuk sistem yang terpilih, Mulai dari menentukan lokasi perguruan tinggi secara manual, 

kemudian kesulitan yang ditemui waktu pencarian shelter tersebut dan menemukan berbagai solusi untuk mengatasi 

berbagai hambatan yang ditemukan. 

Logical Design, menghasilkan : 
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Berhubungan dengan fungsi-fungsi, spesifikasi terperinci dari semua element system (data, proses, input, output) Pada 

fase ini mulai melakukan desain data-data apa saja yang dibutuhkan untuk mencari perguruan tinggi dan info profil, 

proses yang dibutuhkan input dan output yang diharapakan berupa lokasi perguruan tinggi dan info profil. 

Physical design, menghasilkan : 

Lebih bersifat teknis, spesifikasi terperinci dari semua element sistem (program, file-file, jaringan, sistem software, dll), 

rencana untuk teknologi baru. Disini Sistem sudah dibuatkan berbasis web sehingga bisa menemukan lokasi perguruan 

tingi dan info profil dengan cepat lengkap dengan peta yang telah tersedia di website tersebut. 

Implementation, menghasilkan : 

Code /listing program, dokumentasi, prosedur pelatihan, dan support /dukungan yang dapat diberikan. 

Maintenance, menghasilkan : 

Website versi terbaru atau dengan pembaruan untuk dokumentasi, pelatihan, support/dukungan. 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bagian ini di tampilkan bentuk desain untuk menentukan lokasi dan profil dari perguruan tinggi dapat di lihat sebagai 

berikut : 

Login 

X (8)

X (8)

Login Admin

Login

Username

Password

 
Gambar 1  Login 

 

Desain Lokasi dan Profil Perguruan Tinggi Kota Dumai 

 

Gis Gis : Peta

Sistem informasi geografis

X (13)

Office

Perguruan tinggi

X :

Y :

X (4)

X (9)

Simpan

Reflesh Data Kordinat

PETA

Nama

Deskripsi

System Informasi 

Geografis

Home Sistem File Keluar

 
Gambar 2  Lokasi dan Profil Perguruan Tinggi Kota Dumai 
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Desain Input Data Koordinat 

 

System Informasi 

Geografis

Home Sistem File Keluar

GIS
GIS Kembali

Cari Nama : Cari

No Aksi Kategori Nama Latitude Longitude Edit 

Keterangan

1

2

X (5)

X (5)

X (11)

X (11)

X (15)

X (15)

X (20)

X (20)

X (20)

X (20)

Total Data : X(2) Row

 
Gambar 3  Input Data Koordinat 

 
Desain Data Tambah Kategori 

System Informasi 

Geografis

Home Sistem File Keluar

GIS GIS
Tambah Kategori

No Aksi Kategori Icon

1

2

X (5)

X (5)

X (11)

X (11)

X (15)

X (15)

Total Data : X(2) Row  
Gambar 4  Tambah Kategori 

 
5. SIMPULAN  

Dengan menggabungkan lokasi dan profil perguruan tinggi pada suatu web melalui pemanfaatan google maps, maka 

calon mahasiswa tidak perlu sudah mendapatkann informasi perguruan tinggi. 

Untuk pengembangan sistem ini adalahmenambah fitur direction ( arah ) dari lokasi yang terdapat GPS ke perguruan 

tinggi, sehingga bisa digunakan sebagai penunjuk arah bagi user yang ingin berpergian dari lokasinya pada saat ini ke 

perguruan tinggi yang diinginkan. 
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ABSTRACT  

Breath Stop or Heart Stop when experienced by someone, it is not certain that someone is experiencing death. Victims 

can be helped and can be recovered immediately. the first action taken to restore a person who has stopped breathing 

and cardiac arrest. This assistance must be mastered by ordinary people, because it can be done before the victim. 

Adolescence is a human time in teens. Young women themselves if compared to young men have a ratio of 3: 1. This is a 

basic description of the number of generations that can be educated. In its development, young women were asked to be 

more resilient in dealing with situations in the era of globalization. Likewise, young women must also have the ability to 

detect diseases that often occur in women. The disease is breast cancer. How to detect this by routinely implementing 

what is called SADARi (Self Breast Examination). Examinations that must be routinely carried out at least once a month, 

is one of the preventive efforts in order to reduce the number of disabilities caused by breast cancer. Babusalam boarding 

schools and MA Ubudiyyahtussalam Lipat Kain have students who are mostly young women. So that community service 

with the theme of Training for Breath Stop Aid, cardiac arrest as well as the way of breast self-examination for Muslim 

women is very suitable to be carried out at this school. heart and breast cancer. The benefits of this dedication activity 

are expected for the next generation students to be able to reverse the way to help stop breathing and cardiac arrest and 

BSE to reduce the effects of injury, disability and death. The goal of this community service is the students at the 

Ubudiyahtussalam Folding Islamic Boarding School. This service method is carried out in the form of training for 2 days 

each school. Where is the first day of training to stop breathing and cardiac arrest and on the second day of BSE training. 

In this training the initial method was given a material lecture, then demonstrated using phantom try, after that the 

students were asked one by one to try 

 

Keywords: Respiratory Aid, Self Breast Examination 

 

ABSTRAK 

Henti Nafas ataupun Henti Jantung ketika dialami oleh seseorang, maka belum tentu sesorang tersebut mengalamo 

kematian. Para korban dapat ditolong dan dapat segera dipulihkan. tindakan pertama yang dilakukan untuk memulihkan 

kembali seseorang yang mengalami henti nafas dan henti jantung. Bantuan inilah yang harus dikuasai oleh orang awam, 

karena bisa dilakukan sebelum korban. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Remaja putri sendiri jika 

dibadingkan dengan remaja putra memiliki rasio 3:1. Ini merupakan gambaran dasar jumlah generasi yang dapat didik. 

Dalam perkembanganya, remaja putri diminta untuh lebih tangguh dalam menghadapi situasi di era globalisasi. Begitu 

juga halnya, remaja putri juga harus memiliki kemampuan mendeteksi penyakit yang sering terjadi pada kaum hawa. 

Penyakit tersebut yakni kanker payudara.  Cara mendeteksi hal tersebut dengan rutin melaksanakan yang dinamakan 

SADARi (Pemeriksaan Payudara Sendiri). Pemeriksaan yang harus rutin dilakukan minimal 1bulan sekali ini, merupakan 

salah satu usaha preventif guna mengurangi angka kecacatan yang ditimbulkan aibat penyakit kanker payudara.Pondok 

pesantren babusalam serta MA Ubudiyyahtussalam Lipat Kain memiliki siswa yang mayoritas adalah remaja putri. 

Sehingga pengabdian masyarakat dengan tema Pelatihan Pemberian Bantuan Henti  Nafas,henti  jantungserta Cara 

pemeriksaan payudara sendiri bagi muslimah sangat cocok dilaksanakan di sekolah ini..Tujuan dari pengabdian 

masyarakat ini adalah melatih siswi generasi penerus untuk mengurangi efek cedera, cacat serta kematian saat terjadi 

henti nafas henti jantung dan kanker payudara. Manfaat dari kegiatan pengabdian ini diharapkan kepada siswi generasi 

penerus untuk dapat mengalikasinya  cara memberikan bantuan henti nafas dan henti jantung serta SADARI guna 

mengurangi efek cedera, cacat serta kematian . Sasaran dari pengabdian masyarakat ini adalah siswi di Pondok 

pesantren  Ubudiyahtussalam Lipat Kain. Metode Pengabdian  ini  dilaksanakan  dalam  bentuk  pelatihan  selama  2 

hari  masing-masing tiap sekolah. Dimana hari pertama pelatihan penangganan henti nafas dan henti jantung dan 

pada hari kedua pelatihan SADARI. Dalam pelatihan ini metode awal diberikan ceramah materi, kemudian 

didemostrasi menggunakan phantom coba, setela itu siswi diminta satu persatu mencobakan  

 

Kata Kunci: Bantuan Henti Nafas, SADARI 
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1. PENDAHULUAN   
Henti Nafas ataupun Henti Jantung ketika dialami oleh seseorang, maka belum tentu sesorang tersebut 

mengalamo kematian. Para korban dapat ditolong dan dapat segera dipulihkan. tindakan pertama yang dilakukan 

untuk memulihkan kembali seseorang yang mengalami henti nafas dan henti jantung. Bantuan inilah yang harus 

dikuasai oleh orang awam, karena bisa dilakukan sebelum korban sampai kerumah sakit.   

Dalam  kehidupan  sehari-hari  sering  terjadi  kecelakaan  yang menimpa seseorang   atau  sekelompok   

orang.    Kecelakaan    bisa   terjadi dimana  saja, di rumah, jalan, tempat kerja atau ditempat lainnya. Umumnya 

kecelakaan terjadi tanpa diduga sebelumnya  dan akibat yang ditimbulkannya bervariasi,   bisa  berupa  cedera  

ringan, sedang,     berat     bahkan     sampai meninggal   dunia. Penyelamatan ini akan sangat bermanfaat jika 

dilakukan dengan mungkin dan sebaik mungkin. Lebih baik ditolong, walupun tidak sempurna daripada dibiarkan 

tanpa pertolongan. Pada saat henti napas, kandungan oksigen dalam darah masih tersedia sedikit, jantung masih 

mampu mensirkulasikannya ke dalam organ penting, terutama otak, jika pada situasi diberi bantuan pernapasan, 

kebutuhan jantung akan oksigen untuk metabolisme tersedia dan henti jantung dapat dicegah 

Menurut American Heart Association (AHA), rantai kehidupan mempunyai hubungan erat dengan 

resusitasi jantung paru, karena penderita yang diberikan RJP, mempunyai kesempatan yang besar untuk dapat hidup 

kembali. RJP yang digunakan dirujuk kepada pedoman dari AHA yaitu 2010 American Heart Association 

Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular care. Didalam   kelompok   

masyarakat,   khususnya   di   sekolah   mutlak adanya  tenaga  P3K  yang terampil  terutama  di  lokasi  kerja/  

sekolah  yang banyak menggunakan mesin dan teknologi canggih, bahan beracun. Bahkan ketidakdisiplinan  siswa     

juga     bisa     menyebabkan     c e d e r a .     Untuk mengantisipasi masalah itu maka pemerintah mencanangkan 

gerakan usaha kesehatan   sekolah   (UKS)   yang   mana   terdapat   pendidikan   kesehatan. 

Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut 

sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak..remaja merupakan tahap dimana seseorang harus 

mengetahui dasar dan berkemampuan mengasah keterampilan.Remaja putri sendiri jika dibadingkan dengan remaja 

putra memiliki rasio 3:1. Ini merupakan gambaran dasar jumlah generasi yang dapat didik. Dalam perkembanganya, 

remaja putri diminta untuh lebih tangguh dalam menghadapi situasi di era globalisasi. Begitu juga halnya, remaja 

putri juga harus memiliki kemampuan mendeteksi penyakit yang sering terjadi pada kaum hawa. Penyakit tersebut 

yakni kanker payudara.   

Cara mendeteksi hal tersebut dengan rutin melaksanakan yang dinamakan SADARi (Pemeriksaan 

Payudara Sendiri). Pemeriksaan yang harus rutin dilakukan minimal 1bulan sekali ini, merupakan salah satu usaha 

preventif guna mengurangi angka kecacatan yang ditimbulkan aibat penyakit kanker payudara. Pondok pesantren 

Ubudiyahtussalam Lipat Kain serta memiliki siswa yang mayoritas adalah remaja putri. Sehingga pengabdian 

masyarakat dengan tema Pelatihan Pemberian Bantuan Henti  Nafas,henti  jantung pada siswa dan sisiwi serta Cara 

pemeriksaan payudara sendiri bagi muslimah sangat cocok dilaksanakan di sekolah ini. Tujuan dari pengabdian 

masyarakat ini adalah melatih siswi generasi penerus untuk mengurangi efek cedera, cacat serta kematian saat 

terjadi henti nafas henti jantung dan kanker payudara 

 

2. KAJIAN PUSTAKA   
I. KONSEP HENTI NAFAS DAN HENTI JANTUNG 

 

A. Henti Napas 

Henti napas ditandai dengan tidak adanya gerakan dada dan aliran udara pernapasan dari korban / pasien. 

Henti napas merupakan kasus yang harus dilakukan tindakan Bantuan Hidup Dasar. Henti napas dapat terjadi 

pada keadaan :Tenggelam, Stroke, Obstruksi jalan napas dsb 

Pada awal henti napas oksigen masih dapat masuk ke dalam darah untuk beberapa menit dan jantung 

masih dapat mensirkulasikan darah ke otak dan organ vital lainnya, jika pada keadaan ini diberikan bantuan 

napas akan sangat bermanfaat agar korban dapat tetap hidup dan mencegah henti jantung. 

 

B. Henti Jantung 

Pada saat terjadi henti jantung secara langsung akan terjadi henti sirkulasi. Henti sirkulasi ini akan 

dengan cepat menyebabkan otak dan organ vital kekurangan oksigen. Pernapasan yang terganggu 

(tersengal-sengal) merupakan tanda awal akan terjadinya henti jantung. 

Bantuan hidup dasar merupakan bagian dari pengelolaan gawat darurat medik yang bertujuan : 

a. Mencegah berhentinya sirkulasi atau berhentinya respirasi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
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b. Memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi dari korban yang mengalami henti 

jantung atau henti napas melalui Resusitasi Jantung Paru (RJP). 

Resusitasi Jantung Paru terdiri dari 2 tahap, yaitu : 

 Survei Primer (Primary Surgery), yang dapat dilakukan oleh setiap orang. 

 Survei Sekunder (Secondary Survey), yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis 

terlatih dan merupakan lanjutan dari survei primer. 

 

KONSEP SADARI 

   Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) Deteksi dini akan membantu kita untuk 

mengetahui lebih awal, apakah kita terkena kanker payudara atau tidak. Pemeriksaan payudara sendiri 

dianjurkan bagi para wanita mulai usia 20-an dan disarankan dilakukan setiap 3 bulan 

Kanker payudara berasal dari sel-sel kanker dalam jumlah yang banyak yang membentuk jaringan. 

Salah satu contoh jaringan adalah payudara secara normal, sel tumbuh bertambah banyak sesuai dengan 

kebutuhan tubuh manusia. Ketika ada sel yang rusak sel tersebut akan mati dan digantikan oleh sel yang baru. 

Langkah-Langkah Dalam Melakukan SADARI 

1. Berdiri tegak. Cermati bila ada perubahan pada bentuk dan permukaan kulit payudara, 

pembengkakan dan/atau perubahan pada puting. Jangan khawatir bila bentuk payudara kanan dan 

kiri tidak simetris   

2. Angkat kedua lengan ke atas, tekuk siku dan posisikan tangan di belakang kepala. dorong siku ke 

depan dan cermati payudara; dan dorong  siku ke belakang dan cermati bentuk maupun ukuran 

payudara. Otot dada Anda dengan sendirinya berkontraksi saat Anda melakukan gerakan ini.  

3. Posisikan kedua tangan pada pinggang, condongkan bahu ke depan sehingga payudara 

menggantung, dan dorong kedua siku ke depan, lalu kencangkan (kontraksikan) otot dada Anda   

4. Angkat lengan kiri ke atas, dan tekuk siku sehingga tangan kiri memegang bagian atas punggung. 

Dengan menggunakan ujung jari tangan kanan, raba dan tekan area payudara, serta cermati seluruh 

bagian payudara kiri hingga ke area ketiak.  

5. Lakukan gerakan atas-bawah, gerakan lingkaran dan gerakan lurus dari arah tepi payudara ke puting, 

dan sebaliknya.  

6. Ulangi gerakan yang sama pada payudara kanan Anda. Cubit kedua puting.  

7. Cermati bila ada cairan yang keluar dari puting.  

8. Berkonsultasilah ke dokter seandainya hal itu terjadi 

9. Berkonsultasilah ke dokter seandainya hal itu terjadi 

. 

3. METODE PENGABDIAN 

Metode pelaksananan dengan pelatihan, yang mana diberi materi terlebih dahulu (Ceramah, diskusi)  brau 

dilanjutkan degan Demonstrasi. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pelatihan pemberian bantua henti nafas 

dan henti jantung pada siswa-siswi dan pemeriksaan payudara sendiri pada muslimah ini telah dilaksanakan 

dengan metode pelatihan. Dimana dengan rincian kegiatan: 

1. Pondok Pesantren MA Ubudiyahtussala 

 Hari Pertama ( 27 Februari 2018)  di Pondok Pesantren MA Ubudiyahtussalam 
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Gambar 1, 2.Memperagakan cara memberikan bantuan henti nafas dan henti jantung yang diawali didemontrasikan oleh 

pemateri 

 

Dilanjutkan dengan memberikan meteri kedua 

 

 
Gambar 3, 4: Paparan Materi Pemeriksaan Payudara Sendiri ,Para siswi mempraktekan perawatan payudara sendiri 

 

PEMBAHASAN  

Pelatihan Pemberian Henti Nafas ataupun Henti Jantung ketika dialami oleh seseorang, 

dimaksudkan agar korban dapat segera ditolong bahkan dipulihkan. tindakan pertama yang dilakukan untuk 

memulihkan kembali seseorang yang mengalami henti nafas dan henti jantung. Bantuan inilah yang harus 

dikuasai oleh orang awam, karena bisa dilakukan sebelum korban sampai kerumah sakit.   

Begitu juga halnya, remaja putri juga harus memiliki kemampuan mendeteksi penyakit yang sering 

terjadi pada kaum hawa. Penyakit tersebut yakni kanker payudara. Cara mendeteksi hal tersebut dengan rutin 

melaksanakan yang dinamakan SADARi (Pemeriksaan Payudara Sendiri). Pemeriksaan yang harus rutin 

dilakukan minimal 1bulan sekali ini, merupakan salah satu usaha preventif guna mengurangi angka kecacatan 

yang ditimbulkan aibat penyakit kanker payudara. 

Hasil pengamatan yang dilakukan, sebelum diberikan pelatihan bantuan henti hafas dan henti 

jantung, siswa-siswi pada aspek kognitif, siswa-siswi belum mengetahui, bagaimana cara memberikan bantuan 

henti nafas dan henti jantung. Kognitif atau pengetahuan sangat berpengruh kepada sikap dan psikomotor. 

Siswa-siswi dalam hal ini juga tidak dapat memperagakan bagaimana memberikan bantuan henti nafas dan 

henti jantung.  

Dalam waktu 9 jam, pelatihan diberikan, dan siswa-siswi diminta menpraktekkan langsung dengan 

menggunakan phantom, 90% siswa dapat mempraktekkan tanpa ragu serta tanpa takut salah.  

Siswa-siwi berusia remaja, dimana merupakan tahap dimana seseorang harus mengetahui dasar dan 

berkemampuan mengasah keterampilan. Remaja sendiri merupakan gambaran dasar jumlah generasi yang 

dapat didik. Sehingga diharapkan ketika siswa-siswi menemukan keadaan seperti ini, siswa-siswi dapat 

mengantisipasi t e r j a d i k a n  k e m a t i a n .  H a l  i n i  j u g a  gerakan usaha kesehatan   sekolah   (UKS)   yang   

mana   terdapat   pendidikan   kesehatan. 

 

5. SIMPULAN  
Kesimpulan pangabdian Para Siswa-siswi Pondok Pesantren MA Ubudiyahtussalam 100% mampu 

mampraktekkan bagaimana cara memberikan bantuan henti nafas dan henti jantung dengan menggunakan 

phantom.Evaluasi didapatkan, 90% siswi dapat menyampaikan materi pelatihan sebelumnya 

Diharapkan sekolah lebih aktif berperan dalam menjalin koordinasi dengan pihak kesehatan (puskesmas 

pembantu) guna mendapatkan sharing ilmu dibidang kesehatan, dalam hal ini juga bias dengan mengaktifkan UKS 

disekolah. Diharapkan kegiatan ini dapat selalu rutin dilakukan dengan koordinasi dengan pihak terkait. 

Diharapkan pihak sekolah lebih memperkayaan koleksi buku kesehatan disekolah, yang mana ini merupakan 

tindakan promotif dan preventif bagi masyarakat dilingkungan sekolah 
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ABSTRACT 

In Southeast Asia the infant mortality rate due to central asthma infection is 126,000. Based on the Riau Health Office 

Profile, in 2015 there were 31 neonatal deaths per 20,751 number of live births, but could not describe the actual IMR 

data from the population. In order to support the 2015 MDGs, reducing infant mortality reached 24 per 1000 live births, 

which was wrong. the other is by pressing the infection rate. Especially in the case of cord infection that was not treated 

properly in the first 72 hours after birth, this was influenced by the behavior of the mother to provide umbilical cord 

care. The care of the umbilical cord in infants requires the role of the mother, both the knowledge, attitudes and actions 

of the mother. The purpose of this study was to determine the behavior (knowledge, attitudes and actions) of the behavior 

of the implementation of umbilical cord care by mothers in the Posyandu Kasih, the Kampar Livelihood Village in Riau 

in 2018. The population was all the mothers who had me in the village of Kampar. The approach taken in this study is a 

quantitative approach with descriptive method to explain the description of the behavior of the implementation of 

umbilical cord care by mothers in the Posyandu Kasih, the Kampar Livelihood Village in Riau in 2018. The questionnaire 

obtained data then processed with SPSS. The results of research on maternal knowledge regarding cord care were 65% 

(26 people), maternal attitudes regarding cord care were negative at 52.5% (21 people) and maternal actions in 

performing cord care were less than 55% (22 people) .It is expected that the health workers / health centers to provide 

more education to mothers. 

 

Keywords: Behavior, Cord Care 

 

ABSTRAK 

Di Asia Tenggara Angka kematian bayi karena infeksi talipusat sebesar 126.000. Berdasarkan Profil Dinas Kesehatan 

Riau, pada tahun 2015 tercatat kematian neonatal 31 bayi per 20.751 jumlah kelahiran hidup, tapi belum bisa 

menggambarkan data AKB sebenarnya dari populasi.Dalam rangka mendukung MDGs 2015 yakni menekan angka 

kematian bayi mencapai 24 per 1000 angka kelahiran hidup, yang salah satunya adalah dengan menekan angka infeksi. 

Khususnya pada kejadian infeksi tali pusat yang tidak dirawat dengan baik pada 72 jam pertama setelah kelahiran, ini 

dipengaruhi perilaku ibu salama memberikan perawatan tali pusat.  P erawatan tali pusat pada bayi memerlukan peran 

ibu, baik pengetahuan, sikap serta tindakan ibu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku (pengetahuan, sikap 

dan tindakan ) Perilaku Pelaksanaan Perawatan Tali Pusat oleh Ibu di Posyandu Kasih Ibu Desa Penghidupan Kampar 

Riau tahun 2018. Populasi yakni seluruh ibu yang memiliku bayi di desa Penghudupan Kampar. Pendekatan yang 

dilakukan ini dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menjelaskan gambaran 

Perilaku Pelaksanaan Perawatan Tali Pusat oleh Ibu di Posyandu Kasih Ibu Desa Penghidupan Kampar Riau tahun 2018. 

Dengan kuisioner data diperoleh kemudian diolah dengan SPSS. Hasil penelitian Pengetahuan ibu mengenai perawatan 

tali pusat yakni baik sebesar 65% ( 26 orang), Sikap ibu mengenai perawatan tali pusat yakni negative sebesar 52.5% 

(21 orang) dan Tindakan ibu dalam malakukan perawatan tali pusat yakni kurang sebesar  55 % (22 orang).Diharapkan 

pihak nakes/ puskesmas untuk lebih memberikan edukatif kepada para ibu. 

 

Kata kunci: Perilaku, Perawatan Tali Pusat 
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1.  PENDAHULUAN   
Dalam rangka mendukung MDGs 2015 yakni menekan angka kematian bayi mencapai 24 per 1000 

angka kelahiran hidup, yang salah satunya adalah dengan menekan angka infeksi. Khususnya pada kejadian 

infeksi tali pusat yaitu sekitar 23% sampai 91% tali pusat yang tidak dirawat dengan baik akan terinfeksi oleh 

kuman staphylococcus Aureus pada 72 jam pertama setelah kelahiran. Hal ini sangat dipengaruhi perilaku ibu 

salam memberikan perawatan tali pusat yang benar (Astutik, 2015). 

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung, maupun 

yang tidak diamati secara langsung, oleh pihak luar. (Notoatmodjo, 2012). Menurut Blom (1908) dikutip dari 

Wulandini (2014), dalam buku sosial budaya dan perilaku kesehatan membagi perilaku dibagi kedalam tiga 

domain (kawasan), meskipun kawasan tersebut tidak mempunyai batasan  yang  jelas  dan  tegas.  Ketiga  

kawasan  tersebut  terdiri  dari  kawasan cognitive, kawasan affective, dan kawasan psychomotor. 

Yuliani (2017) menyatakan, Selama perawatan pada bayi memerlukan peran ibu.  Dimana 

dibutuhkan,  pengetahuan,  sikap  serta tindakan  ibu  yang sangat berperan perawatan bayi. Ibu akan kurang 

memiliki pengatahuan dapat menimbulkan gangguan tumbuh kembang selama hidupnya. 

Dari hasil penelitian Erniati (2015) menyatakan bahwa pengetahuan yang rendah akan 

mengakibatkan orang mngalami kesulitan dalam hal menyerap informasi dari luar, baik itu tenaga kesehatan 

maupun dari mediamedia lainnya. Asiyah   (2017)    pengetahuan   yang   rendah   akan   mengakibatkan   

ibu mengalami kesulitan dalam hal menyerap informasi mengenai cara pelakukan perawatan tali pusat pada 

bayi. 

Tali pusat sendiri merupakan jalan masuk utama ketika infeksi sistemik akan masuk pada bayi baru 

lahir (Asiyah 2017). Perawatan tali pusat diperlukan guna mencegah terjadinya infeksi dan mempercepat 

putusnya tali pusat. Infeksi tali pusat pada dasarnya dapat dicegah dengan melakukan perawatan tali pusat 

yang baik  dan  benar,  yaitu  dengan  prinsip  perawatan  kering  dan  bersih.  Banyak pendapat tentang cara 

terbaik untuk merawat tali pusat. (Permanasari, DK. 2009) Kementrian kesehatan (2010) menetapkan standar 

perawatan tali pusat yakni pada   perawatan   neonatal   esensial.    

Dari   hasil   survel   yang   dilakukan   pada   Posyandu   Kasih   Ibu   Desa Penghidupan, dari 10 

ibu, 8 diantaranya masih melakukan penutupan pada tali pusat, dan 100 % tidak mengetahui bahwa cara 

perawatan yang talipusat yakni tidak diperbolehkan untuk ditutup. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin meneliti mengenai” Perilaku Pelaksanaan Perawatan 

Tali Pusat pada Ibu di Posyandu Kasih Ibu Desa Penghidupan Kampar Riau tahun 2018  

Tujuan Penelitian yakni Untuk mengetahui Perilaku Pelaksanaan Perawatan Tali Pusat oleh Ibu 

di Posyandu Kasih Ibu Desa Penghidupan Kampar Riau tahun 2018 yang mencakup: pengetahuan Perawatan 

Tali Pusat oleh Ibu di Posyandu Kasih Ibu Desa Penghidupan Kampar Riau tahun 2018,   sikap ibu dalam 

Perawatan Tali Pusat oleh Ibu diPosyandu Kasih Ibu Desa Penghidupan Kampar Riau tahun 2018,dan 

Pelaksanaan Perawatan Tali Pusat oleh Ibu di Posyandu Kasih Ibu Desa Penghidupan Kampar Riau tahun 

2018 

 

2. KAJIAN PUSTAKA   
A.Perilaku 

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara 

lain seperti berfikir, bersikap, berpersepsi, serta kegiatan eksternal dalam bentuk tindakan nyata atau praktek 

seperti berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian 

ini dapat di simpulkan bahwa yang di maksud dengan  perilaku  adalah  semua  kegiatan  atau  aktivitas,  baik  

yang  dapat diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2010). 

Menurut Skinner (1938) dikutipdari WUlandini (2014) atau rangsangan dari   luar.   Perilaku   terjadi   melalui   

proses   adanya   stimulus   terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori 

Skinner ini disebut teori S-O-R atau Stimulus Organisme Respon. 

Teori Blom (1908), dalam buku sosial budaya dan perilaku kesehatan membagi   perilaku   dibagi   kedalam   

tiga   domain   (kawasan),   meskipun kawasan  tersebut  tidak mempunyai  batasan  yang jelas  dan  tegas.  

Ketiga kawasan tersebut terdiri dari kawasan cognitive, kawasan affective, dan kawasan psychomotor 

(Wulandini 2014). Dalam perkembangannya, teori Bloom ini dimodifikasi untuk pengukuran hasil pendidikan 

kesehatan, yakni: 
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1) Pengetahuan (cognitive). Komponen  cognitive  merupakan  komponen  persepsi,  keyakinan, dan pendapat 

seseorang yang berkaitan dengan proses berfikir yang menekan  pada  logika.  Pengetahuan  (cognitive)  

merupakan  hasil  dari tahu, yang merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan 

seseorang (overt behavior). 

2) Sikap (Affective) 

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang  terhadap  suatu  stimulus  atau  objek.  

Sikap  tidak  langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih   dahulu perilaku yang tertutup. Sikap 

secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam 

kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional tehadap stimulus sosial (Notoadmojo, 2010). 

Pembentukan sikap seseorang sangat di tentukan oleh keperibadian, intelegensia, dan minat. Sikap dapat 

berubah atau selalu berubah merupakan hasil dari pengalaman (hasil pendidikan). Seseorang dalam bersikap 

tidak dapat selalu menyesuaikan, sehingga di  butuhkan suatu harapan yang di inginkan oleh pihak lain. 

3) Praktek atau tindakan (Psychomotor) 

Suatu sikap belum dapat langsung terwujud dalam suatu tindakan (overt behavior). Untuk menunjukkan sikap 

menjadi suatu perbuatan nyata di perlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, salah 

satunya fasilitas. Secara teori memang perubahan perilaku atau mengadopsi perilaku baru itu mengikuti tahap-

tahap, yaitu melalui proses perubahan: pengetahuan  (knowledge),  sikap  (attitude),     praktek  (practice)  

atau 

B.Tali Pusat 

Definisi Tali Pusat Tali pusat dalam istilah medisnya disebut dengan umbilical cord. Merupakan 

saluran kehidupan bagi janin selama ia di dalam dalam kandungan sebab semasa dalam rahim, tali pusat 

inilah yang menyalurkan oksigen dan makanan dari plasenta kejanin yang berada di dalamnya. Begitu janin 

dilahirkan, ia tidak lagi membutuhkan makanan dan oksigen dari ibunya karena bayi mungil ini sudah dapat 

bernafas sendiri melalui hidungnya. Karena sudah tidak diperlukan lagi maka saluran ini harus dipotong dan 

dijepit atau diikat (Astutik 2015). 

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi lamanya pelepasan tali pusat : 

a.   Cara perawatan tali pusat, penelitian menunjukkan bahwa tali pusat yang dibersihkan dengan air, sabun 

dan ditutup dengan kasa steril cenderung lebih cepat puput (lepas) dari pada tali pusat yang dibersihkan dengan 

alkohol. 

b.   Kelembaban tali pusat, tali pusat juga tidak boleh ditutup rapat dengan apapun, karena akan membuatnya 

menjadi lembab, selain memperlambat puputnya tali pusat, juga menimbulkan resiko infeksi. 

c.   Kondisi sanitasi lingkungan sekitar bayi, Spora C yang masuk melalui luka tali pusat, karena tindakan atau 

perawatan yang tidak memenuhi syarat kebersihan. 

d. Timbulnya infeksi pada tali pusat, karena tindakan atau perawatan yang tidak memenuhi syarat kebersihan, 

misalnya pemotongan  tali  pusat  dengan  bambu/  gunting  yang  tidak steril, atau setelah tali pusat dipotong 

dibubuhi abu, tanah, minyak, daun – daunan, kopi dan sebagainya (Astutik 2015). 

 

3. METODE PENELITIAN  

Metode penelitian deskriptif analistik dengan menyebarkan kuisioner guna mendapatkan data dan diolah dengan 

SPSS 20 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  
a.Hasil Penelitian 

Data Umum 

dari penelititian didapatkan  bahwa umur bayi dari rentang 1-15 bulan, dimana rata-rata berumur 4 

bulan. Sedangkan umur ibu pada rentang 16-38 tahun, dimana rata-rata umur ibu 26 tahun. dan mayoritas 

responden memiliki anak satu yakni  sebanyak 45% (18 orang), pendidikan responden yakni SMA sebanyak 

37.5% (15 orang), diikuti SMP sebanyak 25% (10 Orang) dan pekerjaan ibu mayoritas ibu rumah tangga (IRT) 

yakni sebanyak 95% (38 Orang). 
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b.Data Khusus 

 

A. Pengetahuan  

Tabel 1 

Pengetahuan ibu tentang Perawatan Tali Pusat bayi  

Pengetahuan  Jumlah Persentase 

Tidak Baik 14 35 

Baik  26 65 

Total  40 100 

 

B. Sikap  

Tabel 2 

Sikap Ibu dalam Perawatan Tali Pusat bayi  

Sikap  Jumlah Persentase 

Negatif 21 52.5 

Positif 19 47.5 

Total  40 100 

 

C. Tindakan  

Tabel 3 

Tindakan Ibu Melaksanakan Perawatan Tali Pusat bayi  

Tindakan  Jumlah Persentase 

Baik  18 45 

Kurang baik 22 55 

Total  40 100 

 

B.Pembahasan 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa lebih dari sebagian  besar pengetahuan ibu adalah baik yakni 

sebesar 65 % (26 orang) dan tidak baik yakni sebesar 35 % (14 orang).  Dikutip dari Wulandini (2014) Sebagian 

besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga, yang mana pengalaman berperan besar pada 

pengetahuan seseorang.  Sama halnya dengan karakteristik responden, yang mana 55% ibu merupakan 

multipara. Ibu yang memiliku anak satu sebanyak 45% (18 orang), sehingga dari pengalaman yang didapat 

pada anak sebelumnya yang menjadi dasar pengalaman ibu sehingga pengetahuan ibu yang didapat 65 % (26 

orang) adalah baik. Notoatmodjo (2010) dikutip dari wulandini (2014) menyatakan , pendidikan merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka ia akan 

lebih memperhatikan masalah kesehatan dan keselamatannya. Dimana pendidikan ibu yang didapatkan SMA 

dan Sarjana sebesar 21 orang (52.5%) 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar tindakan ibu kurang baik dalam melaksanakan 

perawatan tali pusat yakni 55% (22 orang), dan tindakan ibu baik dalam melaksanakan perawatan tali pusat 

yakni sebesar 45 % (18 responden). Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar sikap ibu negatif  

53.5% (21 orang) dan sikap positif 47.5% (19 orang). Sesuai dengan wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP) yang 

dicanangkan pemerintah, distribusi Pendidikan ibu  didapatkan 60% (24orang) ibu berpendidikan rendah (SD, 

dan SMP) dan 40% (16 orang) memiliki pendidikan tinggi (SMA, dan sarjana). 

Menurut Notoatmodjo (2010), pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cara 

berfikir seseorang, serta pengambilan sikap dan keputusan seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang, 

maka ia akan lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan bagi diri, keluarga dan lingkungan sekitar. 

Pembentukan sikap seseorang sangat di tentukan oleh kepribadian, intelegensia, dan minat. Sikap dapat 

berubah atau selalu berubah merupakan hasil dari pengalaman (hasil pendidikan). Seseorang dalam bersikap 
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tidak dapat selalu menyesuaikan, sehingga di  butuhkan suatu harapan yang di inginkan oleh pihak lain. 

Wulandini P (2016) 

 

5. SIMPULAN  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap perilaku ibu dalam Perawatan tali pusat di Posyandu 

Kasih Ibu Desa Penghidupan kampar Riau 2018 adalah sebagai berikut : Pengetahuan ibu mengenai perawatan 

tali pusat yakni baik sebesar 65% ( 26 orang), Sikap ibu mengenai perawatan tali pusat yakni negative sebesar 

52.5% (21 orang),  Tindakan ibu dalam malakukan perawatan tali pusat yakni kurang sebesar  55 % (22 orang). 

Disarankan tenaga kesehatan lebih da[at berperan aktif guna meningkatkan perilaku ibu. 
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ABSTRACT  

Body weight is one indicator of the health of a newborn. One variable that is known to affect fetal growth, namely the 

weight of the mother before pregnancy. Mothers with less weight often give birth to babies smaller in size than those 

born to mothers with normal or excessive weight. This research was carried out at the Posyandu in the Sidomulyo 

Community Health Center in Pekanbaru. Sampling using Accidental Sampling technique for respondents who meet the 

inclusion criteria, namely mothers with a postpartum history of a maximum of 6 months and have a book that has been 

filled in completely while the respondent is pregnant. The researcher then took the secondary data contained in the book 

which included the mother's weight before pregnancy, mother's height and baby's birth weight. The results of the study 

on 41 respondents showed that there was a relationship between maternal body weight before pregnancy and the baby's 

birth weight with p value of 0.001 with r 0.471 

 

Keywords:  newborn’s weight, mother’s weight before pregnancy 

 

ABSTRAK  

Berat badan merupakan salah satu indikator kesehatan bayi baru lahir. Salah satu variabel yang diketahui mempengaruhi 

pertumbuhan janin, yaitu berat ibu sebelum hamil.Ibu dengan berat badan kurang seringkali melahirkan bayi yang 

berukuran lebih kecil daripada yang dilahirkan ibu dengan berat normal atau berlebihan. Hubungan antara umur 

kehamilan dengan berat lahir mencerminkan kecukupan pertumbuhan intrauterin. Apabila ada gangguan pada 

pertumbuhan intrauterin akan mempengaruhi berat badan lahir bayi. Terdapat banyak penyebab gangguan pertumbuhan 

intrauterin, yang disebut juga Intra Uterine Growth Retardation (IUGR) dan efeknya terhadap janin bervariasi sesuai 

dengan cara dan lama terpapar serta tahap pertumbuhan janin saat penyebab tersebut terjadi 

 

Kata kunci : berat lahir bayi, berat badan ibu sebelum hamil, pertambahan berat ibu selama hamil 
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1. PENDAHULUAN   

Berat badan merupakan salah satu indikator kesehatan bayi baru lahir. Rerata berat bayi normal (usia gestasi 37 

sd. 41 minggu) adalah 3200 gram (7lbs). Secara umum, bayi berat lahir rendah dan bayi dengan berat berlebih (≥ 

3800 gram) lebih besar risikonya untuk mengalami masalah. Masa gestasi juga merupakan indikasi kesejahteraan 

bayi baru lahir karena semakin cukup masa gestsi semakin baik kesejahteraan bayi. Konsep bayi berat lahir rendah 

tidak sinonim dengan prematuritas telah diterima secara luas pada akhir tahun 1960-an. Tidak semua bayi baru 

lahir yang memiliki berat lahir kurang dari 2500 gram  lahir kurang bulan. Demikian pula tidak semua bayi baru 

lahir dengan berat lahir lebih dari 2500 gram lahir aterm. Salah satu variabel yang mempengaruhi pertumbuhan 

janin, yaitu berat badan ibu sebelum hamil. Ibu dengan berat badan kurang seringkali melahirkan bayi yang 

berukuran lebih kecil daripada yang dilahirkan dari ibu dengan berat normal atau berlebihan (Kosim, 2008). 

 

2. KAJIAN PUSTAKA   

Hubungan antara umur kehamilan dengan berat lahir mencerminkan kecukupan pertumbuhan intrauterin. Apabila 

ada gangguan pada pertumbuhan intrauterin akan mempengaruhi berat badan lahir bayi. Terdapat banyak penyebab 

gangguan pertumbuhan intrauterin, yang disebut juga Intra Uterine Growth Retardation (IUGR) dan efeknya 

terhadap janin bervariasi sesuai dengan cara dan lama terpapar serta tahap pertumbuhan janin saat penyebab 

tersebut terjadi (Kosim, 2008). Penelitian mengenai berat badan sebelum hamil ibu sudah pernah dilakukan dan 

didapatkan bahwa berat badan sebelum hamil ibu merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap berat badan 

lahir (odds ratio, OR = 6,64). Oleh sebab itu, ibu dengan status gizi sebelum hamil kurang yang sedang 

merencanakan kehamilan perlu lebih diperhatikan (Karima and Achadi, 2012). Penelitian yang melibatkan 17.393 

ibu hamil menunjukkan bahwa risiko IUGR akan menurun pada ibu dengan kategori Index Massa Tubuh yang 

baik (Meike DO et al ,2016) 

 

3. METODE PENELITIAN   

Penelitian ini dilaksanakan di Posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap 

Pekanbaru. Pengambilan sampel menggunakan teknik Accidental Sampling untuk responden  yang memenuhi 

kriteria inklusi yaitu ibu dengan riwayat post partum  maksimal 6 bulan dan memiliki buku KIA yang telah diisi 

lengkap selama responden hamil. Peneliti kemudian akan  mengambil data sekunder yang terdapat pada buku KIA 

yang mencakup berat badan ibu sebelum ibu hamil, tinggi badan ibu dan berat badan lahir bayi. Berat badan ibu 

sebelum hamil kemudian diklasifikasikan berdasarkan IMT yang diperoleh. Untuk mengetahui nilai IMT ini, dapat 

dihitung dengan rumus berikut (Depkes.go.id, 2015): 

     Berat Badan (Kg) 

IMT = ------------------------------------------------------- 

   Tinggi Badan (m) X Tinggi Badan (m) 

 

Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah suatu cara indeks sederhana dari perbandingan berat badan terhadap tinggi 

badan yang biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan underweight, overweight dan obesity pada orang 

dewasa. Berikut ini adalah klasifikasi IMT pada orang dewasa (World Health Organization, 2006). 

 

Tabel 1. Indeks Massa Tubuh pada Dewasa 

Klasifikasi BMI (kg/m2) Koding data 

Underweight < 18,50 1 

Normal range 18,50-24,99 2 

Overweight ≥25,00-29,99 3 

Obese ≥30,00 4 

  

Sedangkan untuk berat badan lahir bayi, data yang diperoleh akan diklasifikasikan sebagai berikut 

 

Tabel 2. Berat Badan Lahir  Bayi 

Klasifikasi Berat badan lahir bayi Koding Data 

Rendah < 2500gram 1 

Cukup/Normal 2500gram-4000gram 2 

Lebih > 4000gram 3 

 

Penelitian  ini  menggunakan  analisis univariat   dan   bivariat. Analisis   univariat dilakukan  untuk  melihat  

gambaran  distribusi BMI Ibu sebelum hamil  dan distribusi berat badan lahir bayi. Analisis  univariat  

menggunakan  tabel distribusi  frekuensi  dan persentase.Analisis bivariat  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah 

ada  hubungan antara variabel  berat badan ibu sebelum hamil dengan berat badan lahir bayi.Analisis bivariat akan 

menggunakan uji korelasi Spearman. Hasil  uji  berupa  tingkat  kemaknaan  p-value dan koefisien korelasi (r). 

Apabila  p-value<0,05 berarti terdapat korelasi yang bermakna antara  kedua  variabel  yang  diuji.  Koefisien 

korelasi  (r)  ialah  nilai  yang  menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linier antara dua variabel.     
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN   

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Agustus 2018 di  tiga Posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas 

Sidomulyo Rawat Inap Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu post partus yang datang untuk 

mendapatkan imunisasi bagi bayinya di Posyandu.  Berikut ini hasil analisis univariat pada variabel-variabel 

penelitian ini 

 

Tabel 3. Hasil Analisis Univariat Variabel Penelitian 

No Karakteristik 
Persentase 

f % 

1 Tingkat Pendidikan 

SD/SMP 16 39 

SMA 21 51,2 

D3/S1 4 9,8 

Total 41 100 

2 Berat Badan Sebelum Hamil 

Underweight 2 4,9 

Normal range 33 80,5 

Overweight 6 14,6 

          Obese 0 0 

Total 41 100 

3 Berat Badan Lahir Bayi 

Kurang 3 7,3 

Cukup/Normal 38 92,7 

Lebih 0 0 

Total 41 100 

 

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa mayoritas ibu yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki berat badan 

yang termasuk dalam kategori normal (80,5%). Sedangkan mayoritas bayi yang dilahirkan, memiliki berat badan 

lahir yang normal juga (92,7%). Tingginya persentase ibu yang memiliki berat badan sebelum hamil yang sudah 

termasuk dalam kategori normal mungkin saja berhubungan dengan tingkat pengetahuan bu yang dapat diketahui 

melalui tingkat pendidikan ibu itu tersendiri. Dari penelitian ini diketahui bahwa hanya 39% ibu yang memiliki 

tingkat pendidikan setara SD-SMP.  Pengetahuan gizi prakonsespi merupakan faktor penting dalam 

mempersiapkan kehamilan. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekurangan asupan zat gizi selama kehamilan 

(Proctor, 2006). Hasil penelitian Fauziyah (2014) di Kota Makassar yang disitasi oleh Umisah dan Puspitasari 

(2017) menunjukkan bahwa wanita yang berpengetahuan kurang memiliki peluang lebih besar untuk menderita 

Kurang Energi Kronis (KEK) yang akan mempengaruhi berat badan lahir bayi.  

Adapun hasil analisis bivariat antara variabel berat badan ibu sebelum hamil dengan berat badan lahir bayi dapat 

dilihat pada tabel 4 di bawah ini. 

 

Tabel 4. Hubungan Berat Badan Ibu Sebelum Hamil dengan Berat Badan Lahir Bayi 

Berat Badan Lahir Bayi 

Berat Badan Ibu Sebelum 

Hamil 

p-value 0,001 

r 0,471 

N 41 

 

Dari tabel  4 di atas  diketahui  nilai p value 0,001 (p value<0,05) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna antara berat badan ibu sebelum hamil dengan berat badan lahir bayi.  Ini sesuai dengan teori bahwa 

ibu dengan berat badan normal akan melahirkan bayi dengan berat badan yang normal juga, sedangkan ibu dengan 

berat badan  sebelum hamil termasuk dalam kategori kurang seringkali melahirkan bayi yang berukuran lebih kecil 

(Kosim, 2008). Ini sejalan dengan penelitian Irawati dan Salimar (2014) dimana dinyatakan  bahwa ibu yang kurus 

berisiko lebih tinggi melahirkan bayi IUGR. Hasil penelitian Irawati dan Salimar ini menunjukkan pentingnya 

status gizi ibu hamil khususnya sejak sebelum hamil yang berperan pada berat badan lahir bayi. Nilai koefisien 

korelasi Spearman atau  r  sebesar  0,471 menunjukkan bahwa terdapat arah korelasi positif dengan kekuatan 

korelasi yang sedang antara kedua variabel tersebut. Meskipun berat badan ibu sebelum hamil berhubungan dengan 

berat badan lahir bayi, masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi berat badan lahir bayi, seperti 

pertambahan berat badan ibu selama hamil (Kosim, 2008).  

 

5. SIMPULAN  

Simpulan ini penilitian ini adalah terdapat hubungan antara berat badan ibu sebelum hamil dengan berat badan 

lahir bayi dengan p value 0,001 (p value < 0,005) dengan nilai koefisien korelasi 0,471.  
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ABSTRACK  
This study discusses the capacity building strategy that must be carried out in relation to good village governance in 

order to realize good governance. Before determining the strategies that will be carried out, an analysis of problems or 

inhibiting factors in the implementation of governance must first be carried out. This study uses descriptive qualitative 

method which is intended to provide an explanation and description of the constraints or problems of the Village 

Government that affect governance and strategy in capacity building in order to realize good governance. In this 

research, the researchers found that the governance of Sendaur Village was not going well, meaning that good 

governance had not been realized and the steps needed to develop capacity in various aspects. 

 

Keyword : Problem, Capacity Building, Good Governane 

 

ABSTRAK   

Penelitian ini membahas tentang strategi pengembangan kapasitas yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan tata 

kelola pemerintahan desa yang baik guna mewujudkan good governance. Sebelum menentukan strategi – strategi yang 

akan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan analisis mengenai permasalahan atau faktor – faktor penghambat dalam 

pelaksanaan tata kelola. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberi 

penjelasan dan uraian mengenai kendala atau permasalahan Pemerintahan Desa yang mempengaruhi tata kelola serta 

strategi dalam pengembangan kapasitas guna mewujudkan good governance. Dalam penelitian ini peneliti menemukan 

bahwa tata kelola Pemerintahan Desa Sendaur belum berjalan dengan baik, artinya good governance belum terwujud dan 

diperlukan langkah-langkah dalam pengembangan kapasitas dari berbagai segi. 

Kata Kunci : Permasalahan, Pengembangan Kapasitas, Good Governance 

 

1. PENDAHULUAN 

Lahirnya Undang  - Undang Nomor 23 tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang – undang 

sebelumnya tentang Pemerintahan Daerah merupakan  peluang bagi daerah untuk mengelola pemerintahannya 

sendiri. Keberhasilan dari pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari tata kelola yang baik dan benar. 

Pelaksanaan tata kelola yang baik dan benar  akan menghasilkan sistem pemerintahan yang good governance. 

Lingkup pelaksanaan tata kelola yang baik  bukan hanya terpaku kepada pemerintahan daerah saja dalam 

artian hanya pada birokrasi daerah saja, namun juga melingkupi Pemerintahan Desa. Desa merupakan ujung tombak 

dari sebuah keberhasilan pelaksanaan good governance. 

Terbitnya Undang – Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa semakin memperjelas tentang fungsi 

pemerintahan desa sebagai pelaksana sistem pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta 

bertanggung jawab. Selain itu pemerintah desa juga bertanggung jawab terhadap peningkatan pelayanan publik bagi 

warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum,  meningkatkan ketahanan sosial 

budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai 

bagian dari ketahanan nasional,  memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan 

pembangunan nasional; serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. 

Untuk mewujudkan kinerja  Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik maka 

wajib didukung dengan adanya sumberdaya manusia dari aparatur desa yang memadai baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas, serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang memadai. 

Penelitian ini membahas mengenai strategi pengembangan kapasitas pemerintahan desa dalam 

mewujudkan good governance khususnya di Desa Sendaur Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan 

Meranti. Tata kelola di Pemerintahan Desa Sendaur belum dijalankan dengan baik. Banyak permasalahan – 

permasalahan yang dihadapi oleh Desa khususnya Pemerintahan. Tata kelola yang baik masih menjadi pekerjaan 

yang harus diperhatikan. Tanpa tata kelola yang baik dan benar maka good governance tidak akan terwujud.  

mailto:reisadorarezkia@gmail.com
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Dari hasil pengamatan, peneliti menemukan permasalahan pada tata kelola pemerintahan di Desa Sendaur 

sehingga menyebabkan good governance belum bisa terwujud. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai 

gambaran Desa Sendaur serta pembahasan mengenai strategi capacity building yang harus dilakukan agar good 

governance dapat terwujud. Sebelum membahas strategi capacity building yang harus dilakukan, terlebih dahulu 

peneliti akan membahas permasalahan – permasalahan yang ada pada Pemerintahan Desa Sendaur sesuai dengan 

data dan hasil observasi yang dilakukan di Desa Sendaur, agar dapat diambil langkah – langkah selanjutnya dalam 

hubungannya dengan pengembangan kapasitas. 

Desa Sendaur merupakan salah satu Desa berkembang yang berada di Kecamatan Rangsang Pesisir, 

Kabupaten Kepulauan Meranti. Desa Sendaur merupakan salah satu Desa perbatasan. Desa ini dibentuk pada tahun 

2004. Dari data yang diperoleh, sampai tahun 2017 jumlah penduduk di Desa ini adalah  989 Jiwa, 287 KK. Luas 

wilayah Desa Sendaur adalah 13700 Ha. Mata pencaharian hampir keseluruhan warga di desa ini adalah petani. 

Sebagian besar lahan yang ada digunakan untuk pertanian. Desa ini memiliki hasil pertanian yang cukup baik.  

Kehidupan perekonomian masyarakat Desa Sendaur masih dibilang belum baik. Selain itu permasalahan 

utama di Desa ini adalah tidak adanya aliran listrik dari pagi hingga sore. Listrik hanya menyala pada malam hari. 

 

2. KAJIAN  PUSTAKA 

 

A. Pemerintahan Desa 

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintahan desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah 

Desa memiliki tugas untuk mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya 

setempat maka posisi desa memiliki otonomi yang asli. 

B. Capacity Building 

Morison (2001, h.42) melihat capacity building sebagai suatu  proses untuk melakukan serangkaian 

gerakan, perubahan multi-level di dalam individu, kelompok organisasi dan sistem dalam rangka rangka untuk 

memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang 

ada.  

Merilee S.Grindle (1997, h.1-28) sebagi pakar capacity building yang lebih khusus mengkaji dalam 

bidang pemerintahan memfokuskan capacity building pada tiga dimensi, yaitu:  

 

1. Development of the human resourch  

2. Strengthening organization; and  

3. Reformation of institutions  

 

Lebih lanjut lagi Riyadi (2006, h.14) mengungkapkan bahwa capacity building mempunyai dimensi 

dan tingkatan berikut:  

 

1. Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada individu  

2. Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada organisasi  

3. Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada sistem  

 

Morison (2001, h.23) menjelaskan bahwa tujuan capacity building adalah pembelajaran yang 

berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dalam hidup, dan 

mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi menghadapi perubahan yang terjadi setiap waktu. Dari tujuan 

tersebut strategi capacity buliding memberikan gambaran untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia 

pegawai, sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan kemampuan kolektif organisasi yang 

mengharapkan kinerja lebih baik. 

 

C. Good Governance 

LAN ( 2000) menyimpulkan bahwa wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan 

Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi 

yang konstruktif diantara domain – domain Negara, sektor swasta dan masyarakat. 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti good governance sebagai 

kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip – prinsip profesionalitas, akuntabilitas, 

transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh 

seluruh masyarakat. 
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Berikutnya UNDP (1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan 

dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi : Partisipasi 

(Participation); Aturan hukum (Rule of Law): Transparansi (Transparency); Daya tanggap (Responsiveness); 

Berorientasi konsensus (Consensus Orientation); Berkeadilan (Equity); Efektivitas dan efisiensi (Effectiveness 

and Efficiency); Akuntabilitas ( Accountability); Visi Strategis ( Strategic Vision):  

Dapat disimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama dalam kepemerintahan yang baik, 

yaitu : (1) Akuntabilitas; (2) Transparansi; (3) Keterbukaan; (4) Aturan hukum. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberi penjelasan 

dan uraian mengenai kendala atau permasalahan Pemerintahan Desa yang mempengaruhi tata kelola serta 

strategi dalam pengembangan kapasitas guna mewujudkan good governance . Penelitian ini dilakukan di 

Kantor Desa Sendaur Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.  Data yang dikumpulkan 

akan dijadikan sebagai bahan untuk analisis. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data  primer dan 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui 

wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian.Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam 

bentuk uraian. Fokus dalam penelitian ini adalah upaya atau strategi – strategi pengembangan kapasitas 

pemerintahan desa untuk menjalankan tata kelola yang baik dan benar guna mewujudkan good governance. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam menyusun strategi pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa yang terkait dengan tata 

kelola yang baik dan benar guna mewujudkan good governance, hal pertama yang harus dilakukan adalah 

melakukan analisis terhadap permasalahan – permasalahan yang ada di Pemerintahan Desa. Setelah 

mengetahui permasalahan yang ada, disusun rencana-rencana dalam melakukan upaya strategi pengembangan 

kapasitas pemerintahan desa itu sendiri. 

 

A. Permasalahan Bidang Pemerintahan Desa 

Dari data dan informasi yang didapatkan, didapatkan permasalahan yang ada di Desa Sendaur terkait 

dengan Pemerintahaan Desa adalah sebagai berikut : 

1) Terbatasnya Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan 

2) Pelaku-pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi 

3) Sarana kerja aparatur desa dan BPD belum mencukupi 

4) Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik 

5) Data base dan profil desa yang belum lengkap 

6) Administrasi Desa yang belum dilakukan secara optimal 

7) Insentif yang diterima oleh Aparatur desa dan kelembagaan desa lainnya belum memadai 

8) Aparatur Desa belum menjalankan Tupoksi secara baik 

9) Pelayanan masyarakat masih belum optimal 

Dari hasil analisis di atas dapat dilihat banyaknya permasalahan di bidang pemerintahan Desa 

Sendaur. Permasalahan – permasalahan ini berdampak kepada tidak berjalannya tata kelola dengan baik.  

. 

B. Strategi Capacity Building Pemerintahan Desa Sendaur 

Sejalan dengan teori yang diusung Grindle (1997,h.5), peneliti berpendapat Pemerintah Desa 

Sendaur harus melakukan strategi capacity building yaitu : 

1. Development of The Human Resourch (Strategi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia) 

2. Strengthening Organization (Strategi Penguatan Organisasi) 

3. Reformation of Institutions (Strategi Reformasi Kelembagaan/ Institusi) 

 

 

5. SIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa simpulan yang dapat diambil, yaitu : 

a) Adanya permasalahan di bidang Pemerintahan Desa yang meliputi: Terbatasnya Sumberdaya 

Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pelaku-pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi, 

Sarana kerja aparatur desa dan BPD belum mencukupi, Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi 

dengan baik, Data base dan profil desa yang belum lengkap, Administrasi Desa yang belum dilakukan 
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secara optimal, Insentif yang diterima oleh Aparatur desa dan kelembagaan desa lainnya belum memadai, 

Kurangnya perhatian Pemerintah dalam hal pembinaan kepada Pemerintah Desa, Aparatur Desa belum 

menjalankan Tupoksi secara baik, Pelayanan masyarakat masih belum optimal. 

b) Strategi Capacity Building yang harus dilakukan meliputi 3 ( tiga) hal : 

- Development of The Human Resourch : Pembinaan aparatur desa secara berkelanjutan, rapat 

internal secara rutin untuk mendengarkan pendapat/ ide, gagasan dari aparat desa, 

Perekrutan aparatur desa dengan mengutamakan skills, pengetahuan, dan pendidikan, 

Pemberian insentif kepada aparatur desa 

- Strengthening Organization : Pemahaman tujuan organisasi oleh seluruh aparatur desa, 

Restrukturisasi organisasi Pemerintah desa, Pembagian tugas yang seimbang dan 

disesuaikan dengan bidang  keahlian pegawai/ aparatur desa, Perumusan tugas yang jelas 

agar tidak terjadi rangkap jabatan atau rangkap tugas, pengontrolan pelaksanaan tugas 

aparatur desa, Perbaikan sarana dan prasarana kantor desa, Penggunaan sistem informasi 

serta teknologi dalam pelayanan publik,  Penataan administrasi Desa Sendaur, Memfasilitasi 

lembaga – lembaga yang ada di desa. 

- Reformation of Institutions : Perbaikan kebijakan pemerintah desa Sendaur, Menjalin 

kemitraan dengan lembaga lain 
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ABSTRACT  

Culinary business actors on the island of Bangka are providing food for activities such as weddings, circumcision 

parties, events in offices and to be sold for daily consumption to consumers with a portion of between 1500 and 2000 

servings per activity. This amount is quite a lot when viewed from the process starting from the preparation of 

ingredients, processing the ingredients to eating ready to be served. 

One of the preparations that must be considered so that the taste of the cuisine tastes delicious is to get the fine size of 

spices. If the grinding process is not fine size, then the content of the spices is not dissolved in the cook. During this 

time the spice blend was fine size using a small-sized plastic blender. So that problems arise, namely: 

1. Fine Spice size is not achieved. 

2. The time needed for the refining process is repeated, because the blender size is small. 

3. The life of the blender is not long, because it is made of plastic 

To finish this problem, a spice smoothing machine is designed using a cylindrical tube made of stainless steel with a 

capacity of 3 kg of spices per process. The power required is 0.5 HP. 

This community service activity has provided a solution to the craftsmen / business players, the smoothness of the 

ingredients can be achieved, the time needed is faster and the tool life is longer. 

 

Keywords: culinary, seasoning grinder, 3 kg, 0.5 HP, fast and durable 
  

ABSTRAK  
Pelaku usaha kuliner yang ada di  pulau Bangka adalah menyediakan makanan untuk kegiatan-kegiatan seperti pesta 

perkawinan, pesta sunatan, acara di kantor-kantor maupun untuk dijajakan untuk komsumsi sehari-hari kepada para 

konsumen dengan  jumlah porsi antara 1500 sampai 2000 porsi per kegiatan. Jumlah ini cukup banyak jika dilihat dari 

proses yang dimulai dari persiapan bahan, pengolahan bahan hingga makan siap untuk disajikan.  

Salah satu persiapan yang harus diperhatikan agar cita rasa masakan terasa lezat adalah penghalusan racikan bumbu. Jika 

proses penggilingan bumbu masakan tidak halus, maka kandungan pada bumbu-bumbu tersebuat tidak larut dalam 

masakan tersebut. Selama ini racikan bumbu dihaluskan dengan menggunakan Blender yang terbuat dari plastik yang 

berukuran cuku kecil. Sehingga timbul permasalahan, yaitu:  

1. Kehalusan bumbu tidak tercapai. 

2. Waktu yang dibutuhkan untuk proses penghalusan berulang-ulang, karena ukuran blender kecil.  

3. Masa pakai blender tidak lama, karena terbuat dari plastic 

Untuk mengapasti permasalah ini, maka dirancanglah sebuah mesin penghalus bumbu dengan menggunakan tabung 

silinder yang terbuat dari stainless steel dengan kapasitas 3 kg bumbu per-satu kali proses. Daya yang dibutuhkan adalah 

0,5 HP.  

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini telah memberikan solusi kepada para pengrajin/pelaku usaha kehalusan bumbu 

dapat tercapai, waktu yang dibutuhkan lebih cepat dan masa pakai alat lebih lama. 

Kata Kunci: kuliner, penggiling bumbu, 3 kg, 0,5 HP,  cepat dan tahan lama 

 

mailto:rodiawan@yahoo.com
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1. PENDAHULUAN  
Selain terkenal dengan bahan tambang logam timah dan hasil perkebunan lada, pulau Bangka juga terkenal dengan wisata 

alam yang indah serta kulinernya yang enak dan sulit untuk dilupakan. Kuliner khas yang kita kenal di pulau ini antara 

lain lempah kuning, otak-otak dan martabak (gambar 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kuliner khas Bangka: lempah kuning, otak-otak dan martabak 

 

Kuliner khas Bangka tersebut diatas bisa didapatkan di rumah makan-rumah makan hingga gerobak-gerobak kaki lima 

dengan harga terjangkau. 

Lokasi para penjual makanan tersebut terdapat di tengah kota maupun di tempat-tempat wisata. Penjual makanan tersebut 

merupakan pelaku usaha kecil menengah dengan omset yang tidak terlalu besar.  

Selain pelaku usaha penjual makanan tersebut diatas, terdapat pula pelaku usaha kuliner yang menyediakan makanan 

catering ataupun sayur masak. Makanan yang diusahakan oleh pelaku usaha ini disiapkan untuk kegiatan-kegiatan seperti 

pesta perkawinan, pesta sunatan, acara di kantor-kantor maupun untuk dijajakan untuk komsumsi sehari-hari kepada para 

konsumen dengan  jumlah porsi antara 1500 sampai 2000 porsi per kegiatan. Jumlah ini cukup banyak jika dilihat dari 

proses yang dimulai dari persiapan bahan, pengolahan bahan hingga makan siap untuk disajikan.  

 Pelaku usaha yang pertama adalah Reny Catering yang berlokasi di Jalan Kayu Putih No. 59 Kelurahan Bukit 

Sari RT. 01/02, Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang. Pemilik pelaku usaha ini adalah Suwarsih yang 

mempekerjakan 16 orang di bagian dapur dan 10 orang di bagian peyanan pesta. Kegiatan katering yang dilaksanakan 

minimal 6 kali sebulan dengan jumlah antara 1500 sampai 2000 porsi per kegiatan. Makanan disajikan dalam bentuk 

prasmanan. 

Pelaku usaha yang kedua adalah Toko Sayur Matang Fie Fie yang berlokasi di Jalan kayu Putih No. 45 RT. 02/01 

Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang. Pemilik usaha ini adalah Edi Susanto dengan 

mempekerjakan 5 orang. Produksi rata-rata perharinya adalah sekitar 100 porsi. Makanan yang diproduksi dipasarkan 

di warung di rumahnya sendiri maupun dijajakan di sekitar tempat tinggal pelaku usaha. 

Salah satu persiapan yang harus diperhatikan agar cita rasa masakan terasa lezat adalah penghalusan racikan 

bumbu. Jika proses penggilingan bumbu masakan tidak halus, maka kandungan pada bumbu-bumbu tersebuat tidak larut 

dalam masakan tersebut. Selama ini racikan bumbu dihaluskan dengan menggunakan Blender yang terbuat dari plastik 

yang berukuran cukup kecil (gambar 2). Sehingga timbul permasalahan, yaitu:  

1. Kehalusan bumbu tidak tercapai. 

2. Waktu yang dibutuhkan untuk proses penghalusan berulang-ulang, karena ukuran blender kecil.  

3. Masa pakai blender tidak lama, karena terbuat dari plastic.  

 
 

Gambar 2. Blender yang terbuat dari plastik berukuran kecil 
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2. KAJIAN PUSTAKA  
 

Bagian dari mesin penggiling bumbu  ini terbuat dari bahan stainless karena tahan terhadap korosi sehinga sangat 

cocok sekali untuk pengolah makanan. Bagian-bagian tersebut adalah silinder, poros dan pisau pemotong. Bagian 

silinder dan poros terbuat dari jenis stainless steel austenitic tipe 304, sedangkan bagian pisau pemotong terubat 

dari stainless steel jenis martensitic tipe 410 (Callister, 2007, hal. 365) 

 
3. METODE PENELITIAN PENDAHULUAN   

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan mengikuti langkah-langka sebagai beriukut 9 tahapan sebagai 

berikut: 

1. Mengumpulan data yang dengan berwawancara dengan pelaku usaha ketering dan toko sayuran masak. 

2. Merumuskan masalah atau kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha. 

3. Merancang alat penghalus racikan bumbu. 

4. Mempersiapkan bahan dan mesin 

5. Membuat alat pada mesin perkakas bubut, milling dan las. 

6. Mencoba alat 

7. Melakukan kegiatan produksi penghalusan bumbu racikan 

8. Kesimpulan 

9. Menyusun Laporan 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENDAHULUAN   
Pengabdian IbM Peningkatan efektifitas produksi kelompok usaha catering dan toko sayuran masak di 

Pangkalpinang ini telah dilaksanakan sejak bulan Juli 2018. Adapun kegiatan-kegiantan yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Peninjauan lokasi tempat usahan kedua pengrajin  kelompok usaha catering dan toko sayuran masak yang 

ada di Pangkalpinang untuk mengetahui permasalahan apa saja yang menjadi kedala para pengarajin. 

2. Identifikasi prinsip kerja alat yang akan dirancang untuk menghaluskan bumbu masakan yang terdiri dari 

system dua pelat yang di gesekan dengan putaran atau dengan menggunakan mata banyak pisau yang disusun 

pada poros. 

3. Menentukan prinsip kerja alat yang dipilih, yaitu dengan menggunakan mata pisau yang banyak dengan 

pertimbangan kecepatan waktu pekerjaan dengan puataran yang tinggi dan volume bahan yang lebih besar 

dibandingkan dengan prinsip menggunakan dua pelat yang diputar (putaran lambat). 

4. Merancang alat dengan bantuan software AUTO CAD. 

5. Memilih dan menentukan alat dan bahan  yang akan digunakan untuk membuat mesin, yaitu:  

a.  Rangkan menggunakan baja 

b. Tabung silinder, poros dan mata pusau menggunakan bahan stainless steel 

c. Pully dan belt 

d. Motor 0,5 HP 

6. Proses pembuatan mesin terdiri dari: 

a. Silinder dibuat dari plat stainless yang bulatkan dengan menggunakan mesin roll, kemudian dilas 

b. Poros dibuat dari bahan stainless diameter 40 mm, kemudian dibubut sampai ukuran 32 mm, kemudian 

pasang mata pisau dengan cara dilas. 

c. Proses assembling dimulai dengan pemasangan rangka baja yang disambung dengan menggunakan 

sambunga las dan baut-mur. 

d. Proses peasangan motor, pully dan belt. 

7. Setelah mesin selesai di assembling, langkah selanjutnya adalah uji coba untuk memastikan bahwa alat dapat 

berfusi dengan baik. 

8. Langkah selanjutnya adalah mencoba alat dengan menggunakan bahan bumbu masak. Percobaan penghalusan 

bumbu ini dengan memasukkan bumbu secara bertahap sampai kapasitas silinder maksimal. Proses 

penghalusan bumbu ini disertai dengan penambahan air sebagai pelumasan.  

9. Setelah proses percobaan alat ini, dilakukan proses finishing/pekerjaan akhir untuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan yang ditemukan selama mesin bekerja.) 

10. Serah terima alat kepada kelompok pengrajin usaha catering yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2018. 
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Gambar 3  Mesin penggiling bumbu 

 
5. SIMPULAN  

1. Pengabdian IbM IbM Peningkatan efektifitas produksi kelompok usaha catering dan toko sayuran masak di 

Pangkalpinang dapat dijalankan dengan baik sesuai rencana dan tanpa adanya halangan yang berarti.  

2. Kerja sama antara tim pengabdian dan kelompok pengrajin telah mampu meningkatkan kinerja kedua 

pengrajin, khususnya dalam penghalusan bumbu masak dengan cara mempercepat proses, yaitu dengan 

memperbesar volume silinder bumbu dan penggunaan bahan stainless steel agar tahan lama. 
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ABSTRACT  

Plant disturbing organisms are one of the limiting factors in the cultivation of plants. The existence of disturbing actors 

can have an impact on the decline in production. Pests are all members that interfere with or can damage plants. To 

eradicate pests of chemicals or synthetic pesticides, because initially it was considered to have several advantages. But 

at the same time, the use of synthetic pesticides used by farmers has turned out to be negative for the surrounding 

environment even for the users themselves. Vegetable pesticides are pesticides with a variety of active ingredients derived 

from nature. The active ingredients of vegetable pesticides are natural products that contain bioactive compounds such 

as alkaloids, terpenoids, phenolics, and other secondary chemicals. Basil plant (Ocimum Citriodorum) is one of the trees 

that can be used as a vegetable pesticide because it has a strong odor. Many basil plants are found in Bungaraya District. 

This plant lacks utilization. The number of plants that are very resistant in this area, provides the potential for 

development as a natural pesticide for pest control, the creation of an environmentally friendly organic farming system 

Keywords: pest, pesticide, kemangi 

 

ABSTRAK 

Organisme pengganggu tanaman merupakan salah satu faktor pembatas dalam usaha budidaya tanaman. Adanya 

organisme penggangu dapat berdampak pada menurunnya hasil produksi. Hama merupakan semua jenis organisme yang 

menggangu atau dapat merugikan tanaman. Untuk membasmi hama digunakan bahan kimia atau pestisida sintetis, karena 

pada awalnya dianggap memiliki beberapa kelebihan. Namun pada kenyataannya, penggunaan pestisida sintesis yang 

dinilai praktis oleh para petani, ternyata membawa dampak negatif bagi lingkungan sekitar bahkan bagi penggunanya 

sendiri. Pestisida nabati adalah pestisida dengan berbagai macam bahan aktif yang berasal dari alam. Bahan aktif pestisida 

nabati adalah produk alam yang berasal dari tanaman yang mempunyai kelompok metabolit sekunder yang mengandung 

beribu-ribu senyawa bioaktif seperti alkaloid, terpenoid, fenolik, dan zat-zat kimia sekunder lainnya. Tanaman kemangi 

(Ocimum Citriodorum) adalah salah satu tanaman yang dapat dijadikan sebagai pestisida nabati karena memiliki bau 

yang kuat. Tanaman kemangi banyak terdapat di Kecamatan Bungaraya. Tanaman ini kurang pemanfaatannya. 

Banyaknya tanaman kemangi yang terdapat di daerah ini, memberikan potensi pengembangan sebagai pestisida  alami 

untuk pembasmi hama sehingga terciptanya sistem pertanian organik yang ramah lingkungan 

Kata Kunci: Hama, Pestisida,Kemangi 
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1. PENDAHULUAN 
 Hama merupakan semua jenis organisme yang menggangu atau dapat merugikan tanaman. Sehingga untuk 

mengatasi dampak dari hama tersebut maka dilakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menggunakan bahan 

kimia atau pestisida sintetis. Penggunaan pestisida sintesis ternyata membawa dampak negatif bagi lingkungan sekitar 

bahkan bagi penggunanya sendiri. Berdasarkan data dari World health organisation sudah tercatat bahwa, di seluruh 

dunia setiap tahunnya terjadi keracunan pestisida antara 44.000 - 2.000.000 orang, dan dari angka tersebut yang 

terbanyak terjadi di negara berkembang. Dampak negatif dari penggunaan pestisida sintetis diantaranya adalah 

terjadinya resistensi atau meningkatnya daya tahan hama terhadap pestisida, terjadinya ledakan hama sekunder, 

terjadinya pencemaran air, membunuh mikroorganisme tanah, membengkaknya biaya perawatan akibat tingginya 

harga pestisida dan penggunaan yang salah dapat mengakibatkan racun bagi lingkungan, manusia serta ternak[1]. Oleh 

karena itu perlu dilakukan inovasi dalam penanggulangan hama tersebut. Salah satu inovasi yang dapat digunakan 

sebagai pestisida alternatif yang lebih ramah lingkungan yaitu pestisida Nabati[2]. 

Pestisida nabati adalah pestisida dengan berbagai macam bahan aktif yang berasal dari alam. Bahan aktif pestisida 

nabati adalah produk alam yang berasal dari tanaman yang mempunyai kelompok metabolit sekunder yang 

mengandung beribu-ribu senyawa bioaktif seperti alkaloid, terpenoid, fenolik, dan zat- zat kimia sekunder lainnya[3]. 

Salah satu kelebihan pestisida nabati adalah mudah diperoleh, karena dapat dicari dari tanaman sekitar. Lebih dari 

1500 jenis tumbuhan dari berbagai penjuru dunia diketahui dapat digunakan sebagai pestisida nabati . Tanaman 

kemangi (Ocimum Citriodorum) adalah salah satu tanaman yang dapat dijadikan sebagai pestisida nabati karena 

memiliki bau yang kuat[4]. 

Tanaman kemangi banyak terdapat di Kecamatan Bungaraya. Tanaman ini kurang pemanfaatannya. Biasanya daun 

kemangi hanya dijadikan lalap, dimasak sebagai bumbu pembuatan pepes, dan dibuat sebagai campuran membuat 

sambel. Selain itu tanaman ini juga dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional. Banyaknya tanaman kemangi yang 

terdapat di daerah ini, memberikan potensi pengembangan sebagai pestisida  alami untuk pembasmi hama sehingga 

terciptanya sistem pertanian organik yang ramah lingkungan[4].  

 

2. KAJIAN PUSTAKA   
Tanaman kemangi banyak tumbuh didaerah tropis ini merupakan herba tegak atau semak, tajuk membulat, 

bercabang banyak, sangat harun dengan tinggi 0,3-1,5m. Batang pokoknya tidak jelas, berwarnah hijau sering keunguan 

dan berambut atau tidak. Daun tunggal, berhadapan, dan tersusun dari bawah ke atas. Panjang tungkai daun 0,25-3cm 

dengan setiap helaian daun berbentuk bulat telur sampai elips, memanjang dan ujung runcing atau tumpul. Pangkal 

daun pasak sampai membulat, dikedua permukaan berambut halus, tepi daun bergerigi lemah, bergelombang atau 

rata[5]. Pestisida adalah subtansi yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama. Kata pestisida 

berasal dari kata pest yang berarti hama dan cida yang berarti pembunuh. Jadi secara sederhana pestisida diartikan 

sebagai pembunuh hama yaitu tungau, tumbuhan pengganggu, penyakit tanaman yang disebabkan oleh fungi, bakteri, 

virus, nematoda, siput, tikus, burung dan hewan lain yang dianggap merugikan. Menurut Permenkes RI 

No.258/Menkes/Per/III/1992 semua zat kimia/bahan lain serta jasad renik dan virus yang digunakan untuk 

memberantasatau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil 

pertanian, memberantas gulma, mengatur/merangsang pertumbuhan tanaman tidak termasuk pupuk, mematikan dan 

mencegah hama-hama liar pada hewan-hewan peliharaan dan ternak mencegah/memberantas hama-hama air, 

memberantas/mencegah binatang-binatang dan jasad renik dalam rumah tangga , bangunan dan alat-alat angkutan, 

memberantas dan mencegah binatang-binatang termasuk serangga yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia 

atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah dan air (Supriadi, 2012). 
  

3. METODE   

Pengabdian ini dilaksanakan di Dusun Tiga Desa Kemuning Muda Kecamatan Bugaraya Kbupaten Siak. kelompok 

sasaran yaitu kelompok wanita tani Matahari dan pemuda karang taruna dusun tiga desa kemuning muda. Alat-alat 

yang digunakan utnuk pembuatan ekstrak tanaman terfermentasi daun kemangi (Ocimum citriodorum) adalah botol 

plastik bekas ukuran 1500 mL, timbangan, gelas ukur, dan baskom. Bahan-bahan yang digunakan adalah daun 

kemangi, EM 4 yang diproduksi oleh PT. Songgo Langit, larutan gula merah, dan air. 

 Prosedur kerjanya yaitu botol palstik bekas ukuran 1500 mL disiakan untuk pembuatan 1 liter ETT. Daun kemangi 

yang sudah dikeringkan terlebih dahulu sebanyak 250 gram dihaluskan dan dimasukkan ke dalam botol plastik, 

kemudian ditambahkan larutan gula merah dan EM4 masing-masing ± 50 mL. Selanjutnya air ditambahkan ke dalam 

masing-masing botol plastik yang telah berisi bahan hingga ruang udara di atas permukaan zat cair seminimum 

mungkin hingga menyisakan ruang udara dan siap difermentasi (suasana anaerobik). Selama fermentasi gas yang 

terbentuk dikeluarkan  secara berkala (2 hari sekali atau sesuai keadaan gas) selama  ± 2 minggu (gas sudah tidak ada 

lagi) dan setelah itu ekstrak tanaman terfermentasi dapat langsung digunakan sebagai pestisida alami.  
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN   

  Hasil dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dapat dilihat dari tabel berikut.   

 

Tabel 1. Persentase Pengetahuan responden sebelum Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang budidaya 

dan pemanfaatan tanaman kemangi sebagai pestisida alami 

Item Pertanyaan (%) Jawaban Ya (%) Jawaban Tidak 

P1 10 26 

P2 0 36 

Total 10 62 

Rata-rata 5 31 

 

Perhitungan jawaban “ya” rata-rata = 
5

36
𝑥 100% 

          = 13,89% 

 

  

Tabel 2. Persentase Pengetahuan responden setelah Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang budidaya dan 

pemanfaatan tanaman kemangi sebagai pestisida alami 

Item Pertanyaan (%) Jawaban Ya (%) Jawaban Tidak 

P1 27 9 

P2 30 6 

Total 57 15 

Rata-rata 28,5 7,5 

 

Perhitungan jawaban ya rata-rata = 
28,5

36
𝑥 100% 

          = 79,16%  

Tabel 1 menunjukkan data pengetahuan responden mengenai budidaya dan pemanfaatan tanaman kemanggi 

sebelum dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dari perhitungan persentasi yang diperoleh diketahui 

bahwa persentase responden yang menjawab “ya” rata-rata sebanyak 13,89% . sehingga bila digambarkan dalam skala 

dapat dilihat seperti pada gambar 1.  

 

   0%      13,89%         50%      100% 

 

Gambar 1. Skala Persentase responden menjawab “ya” rata-rata sebelum kegiatan  

 

Dari analisis Skala Guttman, titik kesesuaian dibawah 50% yaitu 13,89%, sehingga dapat dikatan pengetahuan 

responden mengenai budidaya dan pemanfaatan tanaman kemanggi sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan 

mendekati tidak sesuai[7]. Dari hasil kuisioner ini diketahui bahwa responden belum mengetahui pemanfaatan tanaman 

kemanggi sebagai pestisida alami, sehingga banyak responden yang enggan membudidayakan tanaman kemanggi ini 

dihalaman rumah mereka. Kondisi sekitar pekarangan rumah warga di tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian ini 

dilaksanakan berpotendi untuk budidaya tanaman kemanggi. Namun minimnya pengetahuan warga mengenai 

pemanfaatan daun kemanggi menyebabkan tanaman kemanggi dibiarkan begitu saja. 

 Pada tabel 2. disajikan data perolehan kuisioner dari responden setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang berupa penyuluhan dan praktek pembuatan pestisida alami dari ekstrak tanaman terfermentasi daun 

kemanggi. Dari perhitungan persentase hasil rata-rata responden yang menjawab “ya” diperoleh persentase sebesar 

79,16 %. Sehingga bila digambarkan dalam bentuk skala dapat dilihat pada gambar 2. 

  

          0%     50%    79,16% 100% 

 

Gambar 2. Skala Persentase responden menjawab “ya” rata-rata setelah kegiatan 

 

 Dari analisis Skala Guttman, titik kesesuaian diatas 50% yaitu 79,16%, sehingga dapat dikatakan pengetahuan 

responden mengenai budidaya dan pemanfaatan tanaman kemanggi setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan 

mendekati sesuai[8]. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan warga meningkat setelah dilakukan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang berupa penyuluhan dan praktek pembuatan pestisida alami dari ekstrak tanaman 

terfermentasi daun kemanggi. Setelah pengetahuan warga bertambah, mereka mulai membudidayakan tanaman 
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kemanggi dan memanfaatkannya menjadi pestisida alami. Pestisida alami yang mereka buat sendiri dapat digunakan 

untuk membasmi hama pada tanaman.  

 

5. SIMPULAN  

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan yaitu pengetahuan masyarakat di dusun tiga 

desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak mengenai budidaya dan pemanfaatan tanaman kemanggi 

meningkat. Telah terjalin kerjasama antara masyarakat dusun tiga desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya 

Kabupaten Siak dengan Akademi Analis Kesehatan Yayasan Fajar Pekanbaru. 
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ABSTRACT  

The use of the selulase enzymes which hydrolyzed the cellulose from biomass waste with high efficiency a lot developed 

at this time. One role of the selulase enzymes is in the bioethanol production process which is renewable energy sources. 

Therefore the provision of selulase for the hydrolysis of biomass waste as raw materials to stimulate bioethanol. Fungi 

is the main microorganisms that can generate the selulase degrades the amorphous cellulose, in addition to the bacteria 

or the Actinomycetes. Selulolitik fungi can catalyzed the decomposition reaction are enzimatis cellulose derived from 

plants or waste containing organic material in nature into glucose, selobiosa, and polysaccharides that are shorter. This 

research was conducted  on the isolation of selulolitik fungi from the Biosphere reserve of peat Giam Siak Kecil-Bukit 

Batu Riau. GSK-BB is a stretch of peat swamp forest is relatively unspoiled that has a depth of peat reach 9.2 m. Peat 

forest conditions potentially for the discovery of numerous new species of fungi producing selulase taht has pH optimum 

low with high enzyme activity, because peat forests have acid pH. 

Keywords: Biosphere reserve, Selulase enzymes, selulolitik fungi. 

 

ABSTRAK 

Penggunaan enzim selulase yang dapat menghidrolisis selulosa dari limbah biomassa dengan efesiensi yang tinggi 

banyak dikembangkan saat ini. Peranan enzim selulase salah satunya adalah pada proses produksi bioetanol yang 

merupakan sumber energi terbarukan. Oleh karena itu penyediaan selulase untuk hidrolisis limbah biomassa sebagai 

bahan baku bioetanol perlu di galakkan. Fungi merupakan mikroorganisme utama yang dapat menghasilkan  selulase 

yang mendegradasi selulosa amorf (fungi selulolitik), selain bakteri ataupun golongan Actinomycetes. Fungi selulolitik 

dapat mengkatalisis secara enzimatis reaksi pembusukan selulosa yang berasal dari tumbuhan atau limbah yang 

mengandung bahan organik di alam menjadi glukosa, selobiosa, dan polisakarida yang lebih pendek. Pada penelitian ini 

dilakukan isolasi fungi selulolitik dari tanah gambut Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit-Batu Riau. GSK-BB adalah 

bentangan hutan rawa gambut yang relatif masih alami yang memiliki kedalaman gambutnya  mencapai 9,2 m. Kondisi 

hutan gambut berpotensi untuk ditemukannya berbagai spesies baru dari fungi penghasil selulase berpH optimum rendah 

dengan aktivitas enzim yang tinggi, karena hutan gambut memiliki pH asam 

 

Kata Kunci: Cagar biosfer, Enzim selulase,  Fungi Selulolitik   
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1. PENDAHULUAN 
Selulosa dari sisa tumbuhan dan organisme lain diurai oleh mikroba menjadi senyawa sederhana berupa glukosa, 

karbon dioksida dan hidrogen melalui bantuan enzim selulase. Selulase merupakan suatu enzim yang mampu 

menguraikan selulosa dengan cara menghidrolisis ikatan β-1,4 glikosidik menjadi bentuk yang lebih sederhana[1]. 

Peranan enzim selulase salah satunya adalah pada proses produksi bioetanol yang merupakan sumber energi 

terbarukan. Oleh karena itu penyediaan selulase untuk hidrolisis limbah biomassa sebagai bahan baku bioetanol perlu 

di galakkan[2]. 

Fungi merupakan mikroorganisme utama yang dapat menghasilkan selulase yang mendegradasi selulosa amorf 

(fungi selulolitik), selain bakteri ataupun golongan Actinomycetes. Fungi selulolitik dapat mengkatalisis secara 

enzimatis reaksi pembusukan selulosa yang berasal dari tumbuhan atau limbah yang mengandung bahan organik di 

alam menjadi glukosa, selobiosa, dan polisakarida yang lebih pendek[3]. Mikroorganisme yang mampu menghasilkan 

komponen selulase diantaranya adalah fungi Trichoderma, sehingga fungi ini sering disebut sebagai selulolitik sejati[4]. 

Suciatmih[5] dalam penelitiannya mendapatkan fungi dari tanah hutan hujan tropis dengan jumlah terbanyak adalah  

Gongronell butleri, Cancellidium,Gelasinosporaretispora, Gliocladium virens, Helicorhoidion  dan  Talaromyces 

wortmanniidengan jumlah terendah. 

Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSK-BB) Provinsi Riau adalah bentangan hutan rawa gambut yang 

relatif masih alami yang merupakan cagar biosfer ketujuh yang ada di Indonesia serta menjadi bagian dari World 

Network of Biosphere (WNBR) UNESCO[6]. Keunikan dari cagar biosfer ini adalah kedalaman gambutnya yang 

mencapai 9,2 m[7]. Gambut merupakan pelapukan sisa tanaman berselulosa tinggi dan media tumbuh ideal bagi 

mikroorganisme penghasil selulase. Kondisi hutan gambut berpotensi untuk ditemukannya berbagai spesies baru dari 

fungi penghasil selulase berpH optimum rendah dengan aktivitas enzim yang tinggi, karena hutan gambut memiliki 

pH asam. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA   
Fungi merupakan organisme kemoheterotrofik yang memerlukan senyawa organik sebagai nutrisi, tidak 

berklorofil, berbentuk hifa atau sel tunggal, eukariotik, berdinding sel kitin atau selulosa, bereproduksi secara seksual 

dan aseksual[8]. Selulase termasuk enzim hidrolitik yang merupakan enzim ekstraseluler, terdiri atas tiga komponen 

yaitu kompleks endo-β-1,4-glukonase atau endoglukanase (CMCase, Cx selulase endoselulase, atau carboxymethyl 

cellulase), kompleks ekso-β-1,4-glukonase (aviselase, eksoglukanase, selobiohidrolase, C1 selulase), dan β-1,4-

glukosidase atau selobiase. Beberapa mikroba terutama dari kelompok fungi memiliki kemampuan untuk 

menghidrolisis selulosa alami melalui aktivitas selulase yang dimilikinya[1]. Gambut merupakan bentang lahan yang 

tersusun oleh tanah hasil dekomposisi tidak sempurna dari vegetasi pepohonan yang tergenang air sehingga kondisinya 

anaerob. Material organik tersebut terus menumpuk dalam waktu lama yang membentuk lapisan-lapisan dengan 

ketebalan lebih dari 50 cm. Cagar Biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan 

atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi 

kepentingan penelitian dan pendidikan. Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSK-BB) awal mulanya merupakan dua 

hamparan konservasi suaka margasatwa (SM) yang terbentang terpisah. Kawasan SM Giam Siak Kecil seluas 84.967 

hektar menempati posisi di bagian utara kabupaten Siak. SM Bukit Batu seluas 21.500 hektar berada di barat daya 

kabupaten Bengkalis[6]. 

 
3. METODE PENELITIAN  

Penelitian dilakukan di Laboratorium Akademi Analis Kesehatan Pekanbaru. Peralatan yang digunakan meliputi 

alat-alat gelas, Autoklaf 1925x (Winconsin Aluminium Foundry Co. Inc., Monitowoc); Kertas saring GF/C Whatman 

No. Katalog 1822055; mikroskop Olympus CX41; kamera Panasonic WV-CP 480; dan peralatan biokimia standar 

lainnya sesuai dengan prosedur kerja. Bahan-bahan yang digunakan adalah CMC (karboksimetil selulosa) keluaran 

BDH Chemical Ltd Poole England (No. Katalog 27929), beberapa antibiotik yaitu nistatin (No. Katalog SIGMA-

Aldrich N4014), klortetrasiklin (No. Katalog SIGMA-Aldrich C4881), penisilin G (produksi PT. Erela, Indonesia), 

neomisin sulfat (produksi PT. Sanbe, Indonesia), dan basitrasin (No. Katalog SIGMA-Aldrich B0125), serta bahan 

kimia proanalisis atau bahan preparatif sesuai prosedur kerja. 

Isolasi fungi penghasil selulase dari sampel tanah, pemurnian kultur, dan identifikasi morfologis 

Sampel tanah masing-masing sebanyak 0,6 gram dicampur menjadi satu dan disuspensi dalam 100 mL akuades 

steril, diaduk selama + 1 menit dengan menggunakan stirer. Sebanyak 1 mL suspensi diencerkan secara berseri 1:102, 

1:104, 1:106, 1:108. Masing-masing tingkat pengenceran diambil 0,1 mL suspensi dan disebarkan pada medium selektif, 

kemudian diinkubasi pada suhu ruang hingga koloni fungi tumbuh. Koloni-koloni fungi tunggal berspora hijau dipilih 

dan dipindahkan ke medium selektif dalam cawan petri untuk perbanyakan spora.  

Pemurnian kultur dilakukan dengan metode  pour plate yaitu air salin steril sebanyak 4,5 mL disiapkan dalam 

tabung reaksi. Spora yang telah lebat diambil dari permukaan medium menggunakan jarum ose dan dimasukkan ke 

tabung reaksi berisi air salin, serta dihomogenkan menggunakan vortex. Setelah homogen, suspensi tersebut disaring 

dengan glasswoll steril untuk memisahkan spora dari miselia dan diambil sebanyak 500 µL filtrat untuk diencerkan 

secara berseri. Pengenceran serial dilakukan pada 1:102, 1:103, 1:104, 1:105, 1:106, 1:107. Sebanyak 100 µL dari 

masing-masing tabung diambil dan disebarkan pada medium selektif dalam cawan petri menggunakan batang L. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekosistem
http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
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Medium yang telah disebar spora diinkubasi pada suhu ruang. Kegiatan purifikasi diulang dua kali. Koloni yang berasal 

dari spora tunggal diharapkan telah murni. Fungi yang telah murni diidentifikasi di bawah mikroskop. Identifikasi 

dilakukan berdasarkan morfologisnya antara lain warna, ukuran dan bentuk fialospora, bentuk dan susunan fialida, dan 

morfologi miselia  

Identifikasi morfologi dan mikroskopi fungi 

Fungi yang diamati morfologinya diinokulasi ke medium agar dalam cawan petri menggunakan cork borer. Plug fungi 

berdiameter 1 cm diinkubasi selama 15 hari pada suhu 30oC dan dan 20 hari pada suhu 37oC. Pertumbuhan dan 

morfologi koloni fungi dicatat dan diamati. Identifikasi mikroskopi fungi diamati menggunakan mikroskop. Fungi 

diinokulasi pada PDA yang dipotong berbentuk kubus dan diletakkan di atas kaca objek steril. Bagian atas PDA ditutup 

dengan kaca penutup steril. Preparat tersebut diletakkan di dalam petri yang telah disterilisasi sebelumnya. Dasar petri 

dialas dengan kertas saring steril yang telah dibasahi akuades steril. Fungi diinkubasi pada suhu kamar selama beberapa 

hari hingga tumbuh spora. Kaca objek dibersihkan dengan alkohol 96%, kemudian diteteskan laktofenol cotton blue 

pada permukaan kaca objek. Kaca penutup yang sudah ditumbuhi spora diambil dengan hati-hati, letakkan di atas kaca 

objek, serap kelebihan laktofenol dengan kertas saring. Preparat diperiksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 

kecil, kemudian tingkatkan ke perbesaran yang lebih kuat. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN   
Isolasi fungi dari tanah gambut Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu Provinsi Riau pada media PDA (Potato 

Dextrosa Agar) telah berhasil diisolasikan. Hasil dapat dilihat pada gambar 1. 

   
Gambar 1. Isolat fungi yang tumbuh pada media PDA   

(Keterangan: 1. Pengulangan pertama; 2. Pengulangan kedua; 3. Pengulangan ketiga) 

 

 Berdasarkan isolasi fungi yang telah didapatkan sebanyak  13 isolat yang berhasil tumbuh pada media PDA 

(Potato Dextrosa Agar). Isolat yang tumbuh akan diidentifikasi secara makroskopis dan mikroskopis. Identifikasi 

makroskopis isolat jamur dilihat berdasarkan bentuk  dan warna fungi, sedangkan identifikasi mikroskopis dilakukan 

untuk melihat hifa, konidia atau spora, dan konidiofor.  

Tabel 1. Hasil identifikasi makroskopis dan mikroskopis fungi 

Isolat   Makroskopis Mikroskopis Keterangan 

Isolat 1, 8 dan 11 Bentuk tidak beraturan, tekstur 

kasar seperti beludru, berwarna 

putih,hijau dan kekuning-

kuningan. 

konidiofor muncul tegak dari miselium dan 

bercabang, Ujung konidiofor memiliki 

sekumpulan fialid dengan konidia (fialospora) 

berbentuk globus atau ovoid, tersusun 

membentuk rantai basipetal. 

Penicillium sp. 

Isolat 2, 4, 7, 10, 

dan 13 

Bentuk bulat, tekstur kasar dan 

berbutir, berwarna putih. 

hifa bersekat, konidia bulat hingga lonjong, 

konidiofor tidak bercabang dan memperbesar 

ujungnya membentuk vesikel yang membengkak. 

Aspergillus sp. 

Isolat 3, 5, 6, 9, 

dan 12 

Bentuk bulat, tekstur seperti 

kapas, dan berwarna putih. 

hifa tidak bersekat, spora halus dan teratur, 

sporangiospora tumbuh pada seluruh bagian 

miselium berbentuk panjang, kolumela berbentuk 

dilinder atau seperti buah avokat. 

Mucor sp 

 

 Dari 13 isolat fungi yang telah diidentifikasi didapatkan 5 isolat fungi Aspergillus sp, 3 isolat fungi Penicillium 

sp. dan 5 isolat fungi Mucor sp. hasil dapat dilihat pada gambar 2. 

 
Gambar2. Identifikasi mikroskopis jamur (Keterangan: a. Aspergillus sp.; b. Penicillium sp.; c. Mucor sp. ) 

 

 Identifikasi jamur secara makroskopis dan mikroskopis bertujuan untuk menentukan jenis jamur. Pemeriksaan 

makroskopis dilihat berdasarkan bentuk jamur dan warna jamur menggunakan kasat mata, sedangkan pemeriksaan 

mikroskopis menggunakan mikroskop untuk melihat miselium, konidia atau spora, dan konidiofor[9]. Identifikasi dari 

13 isolat jamur yang berhasil diisolasikan termasuk ke dalam genus Aspergillus sp., Penicillium sp., dan Mucor sp. 

a b c 
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 Aspergillus sp. secara makroskopis koloni pada media PDA (Potato Dextrosa Agar) yang diinkubasi 7 hari isolat 

jamur berbentuk bulat dan ada juga yang tidak beraturan, tekstur seperti kapas, berwarna putih dan putih kekuning-

kuningan. Secara mikroskopis hifa bersekat, konidia bulat hingga lonjong, konidiofor tidak bercabang dan 

memperbesar ujungnya membentuk vesikel yang membengkak[10]. 

Penicillium sp. secara makroskopis koloni pada media PDA (Potato Dextrosa Agar) yang diinkubasi 7 hari isolat 

jamur berbentuk bulat dan ada juga yang tidak beraturan, tekstur kasar seperti beludru, berwarna hijau, hijau kekuning-

kuningan dan ada juga putih. Secara mikroskopis konidiofor muncul tegak dari miselium dan bercabang, Ujung 

konidiofor memiliki sekumpulan fialid dengan konidia (fialospora) berbentuk globus atau ovoid, tersusun membentuk 

rantai basipetal[11]. 

Mucor sp. secara makroskopis koloni pada media PDA (Potato Dextrosa Agar) yang diinkubasi 7 hari isolat 

jamur berbentuk bulat, tekstur seperti kapas, berwarna putih. Secara mikroskopis  hifa tidak bersekat, spora halus dan 

teratur, sporangiospora tumbuh pada seluruh bagian miselium berbentuk panjang, kolumela berbentuk dilinder atau 

seperti buah avokat[11]. 

 
5. SIMPULAN  

Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pada tanah gambut Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit 

Batu Riau terdapat fungi selulolitik yang telah berhasil diisolasi. Jenis fungi tersebut adalah Aspergillus sp.; 

Penicillium sp.; dan Mucor sp. 
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ABSTRACT  

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the  curriculum 2013 implementation in chemistry learning 

in MAN 1 Kuantan Singingi. This research is a qualitative descriptive study and data collection  uses purposive sampling 

technique. Data collection method is done by interview, observation, documentation and questionnaire. The data analysis 

technique used is quantitative analysis using Guttman scale analysis and qualitative analysis, namely the Miles and 

Huberman model. Based on the results of the study, it can be concluded that the effectiveness of the curriculum 2013 

implementation in chemistry learning in MAN 1 Kuantan Singingi is 80%, which means that it has been running well or 

effectively. 

 

Keywords:  curriculum 2013, chemistry learning, students, MAN 1 Kuantan Singingi. 

 

ABSTRAK  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas keterlaksanaan kurikulum 2013 dalam pembelajaran kimia di 

MAN 1 Kuantan Singingi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan pengumpulan data menggunakan 

teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan angket. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kuantitatif menggunakan analisis skala Guttman serta analisis 

kualitatif yaitu model Miles and Huberman. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

keterlaksanaan kurikulum 2013 dalam pembelajaran kimia di MAN 1 Kuantan Singingi sebesar 80% yang artinya sudah 

berjalan dengan baik atau efektif.  

 

Kata Kunci: Kurikulum 2013, pembelajaran kimia, peserta didik, MAN 1 Kuantan Singingi. 
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1. PENDAHULUAN   

Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Menurut Hadjar dalam Karwanto (2013) 

kurikulum berfungsi sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga pendidikan 

atau sekolah tertentu[1]. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan atas kurikulum sebelumnya yakni Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum 2013 yang diterapkan oleh pemerintah dari tahun 2013 sudah 

mengalami beberapa kali revisi. Revisi ini sangatlah penting untuk diketahui oleh guru yang merupakan salah satu 

pelaksana dalam kurikulum tersebut. Adapun revisi kurikulum 2013 tahun 2018 yaitu diantaranya Pertama, Penilaian 

sikap KI1 dan KI2 sudah ditiadakan disetiap mata pelajaran hanya untuk mata pelajaran Agama dan PKN. Kedua, 

pendekatan scientific 5 M bukanlah satu-satunya metode saat mengajar. Ketiga, penilaian terminologi ulangan harian 

menjadi penilaian harian dan sudah tidak ada lagi UTS (ulangan tengah semester) langsung ke penilaian akhir 

semester. Keempat, dalam RPP tidak disebutkan nama metode pembelajaran yang digunakan dan materi dibuat dalam 

bentuk lampiran. Kelima, skala penilaian menjadi 1-100. Keenam, remedial diberikan untuk peserta didik yang 

nilainya dibawah KKM namun sebelumnya peserta didik diberikan pembelajaran ulang. Dari beberapa revisi tersebut 

Kemdikbud berharap para pelatih bisa menyajikan unsur kebaruan dalam kurikulum 2013 versi revisi ini.  

Salah satu sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013 adalah MAN 1 Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru kimia Ibu Desi Susanti, S.Pd, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 di 

MAN 1 Kuantan Singingi sudah berjalan dari tahun ajaran  2016/2017 dan sudah melakukan persiapan untuk 

melaksanaan kurikulum 2013. Hal ini bisa dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai, fasilitas dan sumber 

belajar seperti buku dan peralatan laboratorium. Namun, pada prakteknya kurikulum 2013 tidak terlepas dari berbagai 

masalah baik dalam hal administrasi maupun pelaksanaan. Menurut hasil penelitian Qomariah (2014) tentang 

kesiapan guru dalam menghadapi kurikulum 2013 yaitu kesiapan guru dalam menghadapi kurikulum 2013 masih 

relatif rendah, hal ini diperkuat dengan sebagian besar guru yang mengajar masih menggunakan sistem kurikulum 

KTSP 2006[2]. Murwindra, dkk (2017) melaporkan implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran kimia di SMKN 

1 Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi bahwa SMKN 1 Teluk Kuantan sudah menjalankan kurikulum 2013 

meskipun masih ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya seperti pada saat mengajar guru terkadang 

tidak menyesuaikan dengan silabus dan RPP[3].  

Dari temuan-temuan tersebut, keterlaksanaan kurikulum 2013 belum bisa dikatakan berjalan secara maksimal. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian untuk melihat bagaimana keterlaksanaan kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran kimia di MAN 1 Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang 

dimulai dari proses sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan sistem evaluasi pembelajaran. Hal ini dilakukan karena 

suksesnya kurikulum 2013 tidak dapat dilihat hanya dari salah satu aspek saja. Adapun kunci sukses yang mendorong 

keberhasilan kurikulum 2013 antara lain kepemimpinan kepala sekolah, kreativitas guru, aktivitas peserta didik, 

sosialisasi, fasilitas dan sumber belajar, lingkungan yang kondusif akademik dan partisipasi warga sekolah (Mulyasa, 

2013)[4]. Menurut Ahmad (2014) kepala sekolah yang memposisikan dirinya sebagai instructional leader akan 

memainkan peran yang sangat menentukan dalam mensukseskan penerapan kurikulum 2013[5]. Kepala sekolah dapat 

mengitervensi pemberlakukan kurikulum 2013 melalui pengelolaan kurikulum dan program pengembangan profesi 

guru di sekolah. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA   

a. Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter (competency 

and character based curriculum) yang dapat membekali peserta didik dengan berbagai sikap dan kemampuan 

yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tuntutan teknologi (Mulyasa, 2013). Pendidikan 

karakter dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang 

mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang 

sesuai standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Melalui implementasi kurikulum 2013 yang 

berbasis kompetensi sekaligus karakter, dengan pendekatan tematik dan konseptual diharapkan peserta didik 

mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi 

serta mempersonilisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. 

 

b. Kunci Sukses Kurikulum 2013 (Mulyasa, 2013) 

a. Kepemimpinan kepala sekolah 

b. Kreativitas guru 

c. Aktivitas peserta didik 

d. Sosialisasi kurikulum 2013 

e. Fasilitas dan sumber belajar 

f. Lingkungan yang kondusif akademik 

g. Partisipasi warga sekolah 

 

c. Keterlaksanaan Kurikulum 2013 

Menurut Mulyasa (2013) untuk mewujudkan keterlaksanaan kurikulum 2013 guru dituntut secara 

profesional merancang pembelajaran efektif dan bermakna (menyenangkan), mengorganisasikan 
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pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan 

pembentukan kompetensi secara efektif, serta menentukan kriteria keberhasilan yang dimulai dari : a) 

Perencanaan pembelajaran, b) Pelaksanaan pembelajaran dan c) Penilaian hasil dan proses pembelajaran.  

 

3. METODE PENELITIAN PENDAHULUAN   

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif.  

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret 2018 sampai dengan bulan november 2018 dan tempat 

pelaksanaannya yakni di MAN 1 Kuantan Singingi. 

3.3 Target/Subjek Penelitian 

Pengambilan sampel mengacu kepada teknik purposive sampling. Untuk subjek yang diambil peneliti 

adalah: a) Peserta didik kelas X dan XI MAN 1 Kuantan Singingi, b) Ibu guru yang mengampu mata pelajaran 

kimia dan c) Wakil Kepala Bidang Kurikulum. 

3.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggambarkan pelaksanaan pembelajaran kimia apa 

adanya di MAN 1 Kuantan Singingi. 

3.5. Teknik Pengumpulan data 

a) Wawancara, b) Observasi, c) Angket dan d) Dokumentasi 

3.6. Instrumen Penelitian 

 Untuk mengukur keberhasilan penelitian, peneliti menggunakan instrumen angket skala Guttman dalam 

bentuk checklist untuk melihat efektivitas keterlaksanaan kurikulum 2013 dalam pembelajaran kimia. Adapun 

skoring perhitungan responden dalam skala Guttman dapat dilihat pada tabel 1 berikut:  

 

Tabel 1. Skoring Skala Guttman 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Validitas dan Reliabilitas Data 

Untuk menguji validitas data peneliti menggunakan teknik triangulasi data yakni model triangulasi teknik dan 

triangulasi sumber. Untuk memperoleh tingkat validitas instrumen angket, peneliti menggunakan koefisien 

Reprodusibilitas dan koefisien Skalabilitas dengan rumus sebagai berikut:   

Koefisien Reprodusibilitas (Kr) : 
n

e
Kr 1

                 

Koefisien Skalabilitas (Ks) : 
)(

1
Tnnc

e
Ks


  

Sedangkan untuk uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan KR 20 (Kuder Richardson) sebagai berikut: 
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3.8. Teknik Analisis Data 

  a. Miles Hubberman (1994)[6] : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

b. Persentase =    Skor yang di angket   x 100 % 

      Skor yang diharapkan  

Kesesuaian aspek efektivitas keterlaksanaan kurikulum 2013 dalam pembelajaran kimia dapat 

menggunakan tabel 2 interpretasi skor sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Interpretasi Skor Efektivitas 

Persentase Kriteria 

0%-20% Sangat lemah/Sangat tidak efektif 

21%-40% Lemah/Tidak efektif 

41%-60% Cukup/Cukup efektif 

61%-80% Kuat/Efektif 

81%-100% Sangat kuat/Sangat efektif 

 

 

 

 

Alternatif Jawaban Skor Alternatif Jawaban 

Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

MAN 1 Kuantan Singingi pertama kali menjalankan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2015/16 hanya pada 

mata pelajaran agama saja. Kemudian tahun ajaran 2016/17 baru secara keseluruhan untuk semua mata pelajaran dan 

ini berlanjut hingga tahun ajaran 2018/19 sekarang. Artinya tahun ajaran 2018/19 adalah tahun ketiga MAN 1 Kuantan 

Singingi melaksanakan kurikulum 2013. Hal ini diutarakan oleh Ibu Depi Engriani, S.Pd M.Pd selaku Waka Bid. 

Kurikulum pada wawancara hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 bahwa: 

“ Tahun 2015/16 yang agama saja. 2016/17 kelas 1 saja, 2017/18 baru kelas 2. Jadi yang tamat kemaren 

belum masih KTSP, blanko-blanko nilai beda, kalau yang sudah menjalankan tentu yang kelas 2 sekarang 

dengan yang kelas 1. Tapi karena banyak revisi-revisi inikan, kan setiap tahun ada revisi”. 

Kemudian beliau juga menambahkan untuk sosialisasi MAN 1 Kuantan Singingi bisa dikatakan belum ada 

mendapatkan pelatihan. Ada mendapatkan pelatihan 1 kali itupun instrukturnya dari Kuantan Singingi ini. Berikut 

pernyataan beliau : 

“Sosialisasi kami pernah sekali dulu, itupun instrukturnya katakanlah orang-orang dari Kuansing ini, 

Instruktur Kabupaten lah, yaa katakanlah dari SMAN Pintar, tapi waktu itu pas nanya hanya kepada itu, 

bagaimana cara buat RPP, aspek RPP, belum ke cara penilaian, itu nanti lah dulu, jadi belum, masih 

ngambanglah, kami pakailah sistem lama, jadi Ibu berfikir, kurang itu rasanya kan, yang dibutuhkan sikap, 

tapi penilaiannya lebih ke kognitif juga. Berfikirlah kami, diolah-olah segala macam, diskusilah dengan 

Bapak Kepala Sekolah, silahkan Bu, jadi tahun ajaran kemaren sudah blanko berdasarkan itu, beberapa 

sample blanko penilaian itu kami kumpulkan, itu yang kami olah. Kami buatlah blanko tersendiri yang 

mencakup aspek yang telah ditentukan. Ini contoh kelas X.. PK, semester ganjil, guru menilai sampai ke aspek 

KI1, KI2, KI3”. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi kurikulum 2013 di MAN 1 Kuantan 

Singingi masih belum berjalan dengan maksimal. Padahal menurut Mulyasa (2013) salah satu kunci sukses yang 

mendorong keberhasilan kurikulum 2013 adalah sosialisasi. Berikut dokumentasi peneliti saat wawancara dengan Ibu 

Depi Engriani, S.Pd M.Pd selaku Waka Kurikulum dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Foto Peneliti Saat Wawancara dengan Ibu Depi Engriani, S.Pd M.Pd 

 

Mulyasa (2013) mengungkapkan sosialisasi dalam implementasi kurikulum sangat penting dilakukan, agar 

semua pihak yang terlibat dalam implementasinya di lapangan paham dengan perubahan yang harus dilakukan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga mereka memberikan dukungan terhadap perubahan 

kurikulum yang dilakukan. Sementara itu, Hariana (2015) menjelaskan bahwa sosialisasi kurikulum merupakan satu 

tahap pengenalan atau proses pembelajaran kepada guru, kepala sekolah, pengawas untuk mempelajari kurikulum 

yang akan diterapkan, sesuai dengan konsep, isi, dan materi kurikulum yang akan diterapkan [7].  

Adapun perencanaan pembelajaran kimia di MAN 1 Kuantan Singingi, guru sudah menyusun perangkat 

pembelajaran seperti pengembangan silabus, program tahunan, program semester dan pengembangan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) meskipun masih ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. 

Berdasarkan RPP hasil penelitian dapat dilihat masih ada point yang belum sesuai dalam  RPP guru  dengan komponen 

RPP dalam kurikulum 2013. padahal menurut Murwindra, dkk (2017) dalam pembuatan RPP guru harus mengacu 

kepada pedoman pembuatan berupa referensi-referensi penunjang terhadap materi pelajaran yang akan disampaikan 

serta mengacu kepada kurikulum. Jadi dalam pembuatan KI dan KD harus mengacu kepada kurikulum.  

Pelaksanaan pembelajaran kimia di MAN 1 Kuantan Singingi, guru mengalami kesulitan dalam 

menyampaikan materi terhadap peserta didik yang mengambil mata pelajaran lintas minat Hal ini dikarenakan peserta 

didik yang mengikuti pelajaran ini berasal dari peminatan IPS, sehingga guru terkendala didalam menerapkan 

kurikulum 2013. Menurut Sudjana (2010) pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa 

menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan[8]. Untuk mencapai 

pembelajaran yang berkualitas dan peserta didik dapat menerima, memahami dan tertarik pada materi seharusnya 

guru memanfaatkan media agar tujuan dari peningkatan mutu pembelajaran kimia dapat tercapai (Murwindra, dkk 

2017).  
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Evaluasi pembelajaran kimia di MAN 1 Kuantan Singingi sudah berjalan sesuai dengan kurikulum 2013. Hal 

ini dapat dilihat dengan adanya guru mengadakan penilaian kognitif, afektif dan psikomotor. Hal ini sesuai sesuai 

dengan pernyataan Arifin dalam Murwindra, dkk (2017) bahwa kegiatan pembelajaran dan evaluasi harus mengacu 

kepada domain hasil belajar yaitu kognitif (pengetahuan dan intelektual), afektif (sikap) dan psikomotor 

(keterampilan dan tindakan). Penggunaan teknik evaluasi juga berpedoman pada indikator pencapaian yang telah 

dibuat guru dan silabus materi.  

Berdasarkan persentase hasil efektivitas keterlaksanaan kurikulum 2013 dalam pembelajaran kimia di MAN 1 

Kuantan Singingi berdasarkan analisis skala Guttman yakni sebesar 80% yang artinya sudah berjalan dengan baik 

atau efektif.  

 

5. SIMPULAN  
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1) sosialisasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran kimia di MAN 1 Kuantan 

Singingi masih belum berjalan dengan maksimal, 2) efektivitas keterlaksanaan kurikulum 2013 dalam pembelajaran 

kimia di MAN 1 Kuantan Singingi sebesar 80% yang artinya sudah berjalan dengan baik atau efektif.  
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ABSTRACT 

Cognitive dysfunction is a disorder of cognitive abilities that include attention, calculation, visuospatial, language, 

memory and executive. Impaired cognitive function become one of the intrinsic factors cause an increased risk of falls in 

the elderly. This study aims to determine the relationship of cognitive impairment with the risk of falls in the elderly in 

Puskesmas Tanjung Buntung 2018 using cross sectional design. The sample in this research is needed in the elderly with 

cognitive impairment as many as 62 people. The results of the statistical test Chi-square values obtained (p value = 0.000 

<0.05), shows that there is a significant relationship between Impaired Cognitive Function in the Elderly at Risk of 

Falling in Puskesmas Tanjung  Buntung Batam 2018. The conclusion of the study, impaired cognitive function associated 

with the risk of falls in the elderly. The more severe cognitive impairment, the higher the risk of falls in the elderly. 

 

Keyword : cognitive dysfunction1 , fall risk2, elderly3,  

 

ABSTRAK 

Gangguan fungsi kognitif menjadi salah satu faktor instrinsik penyebab meningkatnya resiko jatuh pada lansia. Hal 

tersebut disebabkan karena gangguan fungsi kognitif berdampak pada menurunnya kemampuan konsentrasi, proses pikir 

yang tidak tertata, menurunkan tingkat kesadaran, gangguan persepsi, gangguan tidur meningkat atau menurunnya 

aktivitas psikomotor, disorientasi, dan gangguan daya ingat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

gangguan fungsi kognitif dengan resiko jatuh pada lansia di Puskesmas Tanjung Buntung tahun 2018 dengan 

menggunakan rancangan Cross sectional. Sampel yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah lansia dengan gangguan 

kognitif sebanyak 62 orang. Hasil uji statistik Chi-square diperoleh nilai (p value = 0.000 < 0.05). Kesimpulan dari 

penelitian, menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara Gangguan Fungsi Kognitif dengan Resiko Jatuh 

pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Buntung Kota Batam tahun 2018. Saran ditujukan kepada petugas 

kesehatan terutama perawat untuk dapat lebih baik lagi melakukan asuhan keperawatan dalam upaya mencegah dampak 

dari penurunan atau gangguan kognitif pada lansia seperti resiko jatuh. 

 

Kata Kunci : gangguan kognitif1, resiko jatuh2, lansia3 

 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Populasi lanjut usia 10% sampai 15% yang berusia lebih dari 65 tahun dan hampir 50% popuasi berusia lebih dari 85 

tahun mengalami perubahan kognitif seperti demensia, kelainan ini merupakan masalah yang terjadi dan serius, kelainan 

status kognitif cepat meluas pada usia  lanjut dan diperkirakan pada tahun 2050 akan mengalami peningkatan kurang 

lebih 14 juta penderita gangguan kognitif. Jatuh merupakan masalah umum yang mempengaruhi orang yang lebih tua, 

dengan sepertiga dari mereka berusia 65 tahun dan lebih, dan setengah dari mereka yang berusia di atas 85. Jatuh setiap 

tahun memiliki persentasi yang tinggi dari mereka yang bahkan  mengalami jatuh beberapa kali per tahun tahun 

(Goodiwin VA et al., 2015). Insiden jatuh terkait cedera meningkat seiring bertambahnya usia. Cedera seperti patah 

tulang dan cedera otak traumatis terjadi pada sekitar 10% dari jatuh (Yip JL et al., 2014). PHAC (2014) melaporkan 

bahwa 95 persen dari seluruh patah tulang pinggul adalah langsung disebabkan jatuh, dan bahwa 20 persen ini akhirnya 

terbukti fatal (Registered Nurses’s Association Ontario, 2017). Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya jatuh pada 

lansia yaitu faktor instrinsik dan faktor ekstrinsik. Fungsi kognitif menjadi salah satu faktor instrinsik penyebab 

meningkatnya resiko jatuh pada lansia (Phelan, et al. 2016). Sekitar 30 persen orang di atas usia 65 hidup di masyarakat 

jatuh setidaknya sekali per tahun, dan jumlah ini meningkat hingga 50 persen untuk mereka yang berusia 80 tahun dan 

lebih tua (NICE, 2013 ; Registered Nurses’s Association Ontario, 2017). Mereka yang memiliki fungsi kognitif lebih 

buruk dalam  tes kognitif yang melibatkan fungsi memori menunjukkan resiko jatuh lebih besar, dengan alasan bahwa 

gangguan memori dapat meningkatkan resiko jatuh dari kegagalan untuk mengingat strategi keamanan yang dipelajari 

mailto:ozaerda21@gmail.com
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sebelumnya (Whitney et al. 2012 dalam Martinez et al. 2016). Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui hubungan 

gangguan fungsi kognitif dengan resiko jatuh pada lansia di Puskesmas Tanjung Buntung tahun 2018. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Jatuh 

jatuh adalah suatu kejadian yang dilaporkan oleh penderita atau saksi mata yang melihat kejadian dan mengakibatkan 

seseorang mendadak terbaring atau terduduk di lantai dengan atau tanpa kehilangan kesadaran atau luka (Kuncoro, 2015). 

Jatuh dapat mengakibatkan berbagai jenis cedera, kerusakan fisik yang paling ditakuti dari kejadian jatuh adalah patah 

tulang panggul. Jenis fraktur lain yang sering terjadi akibat jatuh adalah fraktur pergelangan tangan, lengan atas dan 

pelvis serta kerusakan jaringan lunal. Dampak psikologis adalah walaupun cedera fisik tidak terjadi, syok setelah jatuh 

dan rasa takut akan jatuh lagi dapat memiliki banyak konsekuensi termasuk ansietas, hilangnya rasa percaya diri, 

pembatasan dalam aktivitas sehati-hari, falafobia atau fobia jatuh (Stanley, 2006 dalam Ashar, 2016). 

 

Gangguan Kognitif 

Gangguan kognitif adalah gangguan dari kemampuan kognitif yang meliputi atensi, kalkulasi, visuospasial, bahasa, 

memori dan eksekutif. Pada lansia, gangguan kognitif yang biasanya terjadi yaitu pada penyakit demensia. Gangguan 

kognitif yang terjadi pada demensia diantaranya adalah gangguan bahasa (afasia), disorientasi, tidak mampu menggambar 

2 atau 3 dimensi (visuospasial), atensi, dan fungsi eksekusi dan gangguan emosi (KEMENKES RI No. 263, 

2010).Klasifikasi penurunan fungsi kognitif menurut (Kurniawan , 2013) : mudah lupa (Forgetfulness), gangguan 

kognitif ringan(MCI), dan demensia. 

 

3. METODE PENELITIAN PENDAHULUAN 
Penelitian ini merupakan penelitiandeskriptif analitik dengan pendekatan cross secttional. Populasi gangguan fungsi 

kognitif di Puskesmas Tanjung Buntung adalah 406 Jiwa dengan sampel pada penelitian ini sebanyak 62 lansia. Teknik 

pegambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling yaitu Purposive Sampling. 

Penelitian dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Buntung pada tanggal 15 Agustus-3 September 2018. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner MMSE untuk mengukur fungsi kognitif lansia. Penilaian dengan nilai maksimal 

30. Skor  0-16 (gangguan kognitif berat), 17-23 (gangguan kognitif ringan) dan instrumen skala Berg untuk mengukur 

resiko jatuh pada lansia. BBS menggunakan 14 item pengukuran dengan skala 0-4. Nilai maksimumnya adalah 56. Skor 

dimulai dari 0-20 (resiko tinggi jatuh), 21-40 (resiko jatuh menengah), 41-56 (resiko jatuh rendah). Uji Statistik yang 

digunakan adalah Uji Chi Square. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisa Univariat 

Karakteristik Responden 

 

Frekuensi terbanyak lansia di Wilayah kerja Tanjung Buntung yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian 

besar berada dalam kelompok umur lanjut usia tua 75-90 tahun (51.6%). Persentase tertinggi adalah responden dengan 

jenis kelamin perempuan (54.8%). Persentase tertinggi tingkat pendidikan responden adalah tidak sekolah (69.4%), dan 

hampir seluruh lansia  tidak bekerja atau sudah pensiun (90.3%). 

 

Gangguan Fungsi Kognitif 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa sebagian besar lansia dengan  gangguan fungsi kognitif berat (69.4%) 

 

Resiko Jatuh 
Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa hampir setengah responden mengalami resiko jatu h tinggi (41.9%) 
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2. Analisa Bivariat 

 

Tabel 1 Hubungan Gangguan fungsi kognitif dengan Resiko jatuh pada lansia di wilayah kerja  

Puskesmas Tanjung Buntung 

 

Resiko jatuh total 
% 

Resiko jatuh 

rendah 

Resiko jatuh 

menengah 

Resiko tinggi 

jatuh 
 

 

Gangguan 

kognitif ringan 
13 68.4% 2 10.5% 4 21.1% 19 

100% 

Gangguan 

kognitif berat 
4 9.3% 17 39.5% 22 51.2% 43 

100% 

Total 17 27.4% 19 30.6% 26 41.9% 62 
100% 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Gangguan Fungsi Kognitif 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Gangguan Fungsi Kognitif di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Buntung 

Kota Batam Tahun 2018 mayoritas mengalami gangguan kognitif berat berjumlah 43 lansia (69.4%). Di kalangan lansia 

sendiri penurunan fungsi kognitif merupakan penyebab terbesar terjadinya ketergantungan  terhadap orang lain untuk 

merawat diri sendiri akibat ketidakmampuan dalam melakukan aktifitas sehari-hari (Mongsidi, 2013). Hal ini disebabkan 

karena dengan semakin meningkatnya umur mengakibatkan perubahan-perubahan anatomi, seperti menyusutnya otak 

dan perubahan biokimiawi di Sistem Saraf Pusat (SSP) sehingga dengan sendirinya dapat menyebabkan penurunan fungsi 

kognitif (Darmojo, 2011). Lansia dengan gangguan kognitif berat akan mengalami penurunan dalam hal apapun, 

termasuk aktifitas sehari-hari, sehingga sangat ketergantungan dan membutuhkan bantuan dalam mobilisasi. 

Pada penelitian ini di dapatkan hasil gangguan fungsi kognitif sebagian besar dialami pada lansia dengan kategori lanjut 

usia tua (75-90) sebanyak 32 lansia (51.6%). Karakteristik lansia berdasarkan tingkat pendidikan pada penelitian 

didapatkan sebagian besar lansia tidak sekolah yaitu sebanyak 43 lansia (69.4%). Didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh (Al Rasyid, 2017) mengenai Hubungan Faktor Resiko dengan Fungsi Kogntif pada Lanjut Usia 

didapatkan lansia yang tidak pernah sekolah sebanyak 26,84%, tidak tamat SD 32,2%. Tingkat pendidikan yang rendah 

merupakan salah satu faktor resiko terjadinya gangguan fungsi kognitif contohnya Alzheimer (Hartati& Widayanti, 

2010). Lansia dengan pendidikan yang rendah lebih banyak memiliki fungsi kognitif yang rendah, perkembangan 

kognitif pada manusia mencakup perubahan-perubahan dalam berfikir, kemampuan  berbahasa yang terjadi melalui 

proses belajar. 

 

Resiko Jatuh 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hampir setengah lansia mengalami resiko tinggi jatuh di Wilayah Kerja 

Puskesmas Tanjung Buntung Kota Batam tahun 2018 sebanyak 26 lansia (41.9%Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Deniro, 2017) yang menyatakan bahwa semakin bertambahnya usia (> 60 tahun), cenderung memiliki 

nilai resiko jatuh tinggi yang semakin meningkat. Hasil penelitian diketahui bahwa Pekerjaan Lansia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Tanjung Buntung hampir seluruhnya tidak bekerja yaitu sebanyak 56 lansia (90,3%). Proses penuaan juga 

memiliki peranan dalam hal keseimbangan tubuh pada lansia dimana terjadi perubahan pada kontrol postural yang 

mungkin memegang peran penting pada sebagian besar kejadian jatuh, selain itu terdapat perubahan pada postur tubuh, 

gaya berjalan, sistem sensorik, dan mobilitas fungsional. Lansia tidak mampu lagi bekerja, dikarenakan pada lansia terjadi 

penuruan atau perubahan fungsional yang menyebabkan kelemahan otot, aktifitas menjadi lambat, kurangnya sensitivitas 

terhadap gerak sehingga lansia beresiko jatuh.  

 

Hubungan Gangguan Fungsi Kognitif dengan Resiko Jatuh pada Lansia 

Resiko jatuh tinggi sebagian besar terjadi pada lansia dengan gangguan kognitif berat sebanyak 22 dari 43 lansia (51.2%). 

Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kerusakan kognitif pada lansia semakin meningkat resiko jatuhnya. 

Penelitian ini sesuai dengan peneitian yang dilakukan oleh (Martinez et al.,2016) dimana terdapat perbedaan yang 

signifikan dalam jumlah jatuh, dan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kerusakan kognitif, semakin besar juga 

jumlah jatuh (F1,481 = 113,852; Sig = 0,015). Fungsi kognitif menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi lansia rentan 

beresiko jatuh, karena daya ingat, kosentrasi dan orientasi berfungsi untuk menghindari lansia dari kejadian jatuh. Maka, 

semakin berat lansia mengalami gangguan fungsi kognitif, semakin menurun kemampuan lansia dalam mengantisipasi 

kejadian jatuh dan juga beresiko tinggi jatuh. 

Dari hasil Analisa dengan menggunakan Chi SquareTest diperoleh nilai (p value) = 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang bermakna antara Gangguan Fungsi Kognitif dengan Resiko Jatuh pada Lansia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Tanjung Buntung Kota Batam tahun 2018. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardianti, 
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2017) tentang Hubungan Gangguan Fungsi Kognitif dengan Resiko Jatuh pada Lanjut Usia Di Panti Werda Dharma 

Bakti yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara fungsi kognitif dan resiko jatuh terhadap lansia 

di Panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta dengan (p value = 0.0001 < 0.05).Lansia dengan status kognitif terganggu dan 

gangguan keseimbangan akan beresiko jatuh lebih besar dibandingkan dengan status kognitif dan keseimbangan yang 

normal. Gangguan keseimbangan dan kontrol postural juga berpengaruh terhadap resiko jatuh pada lansia. Jatuh pada 

lansia dapat mengakibatkan keterbatasan fisik, mengurangi kapasitas untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, 

kerusakan fisik, injuri seperti luka memar, lecet da terkilir, peningkatan biaya perawatan dan bahkan mortalitas 

(Damayanti, 2017). 

 

5. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan gangguan fungsi kognitif dengan resiko jatuh pada lansia di wilayah 

kerja Puskesmas Tanjung Buntung tahun  2018 dapat disimpulkan sebagai berikut : a) Gangguan fungsi kognitif di 

Wilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung tahun 2018 mayoritas mengalami gangguan kognitif berat berjumlah 43 

lansia (69.4%). b) Resiko jatuh pada lansia sebagian besar mengalami resko jatuh tinggi yaitu sebanyak 26 lansia (41.9%). 

c) Terdapat hubungan yang signifikan antara gangguan fungsi kognitif dengan resiko jatuh pada lansia, dibuktikan dengan 

uji Chi Square (p-value = 0.000 < 0.05) 
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ABSTRACT 

Islamic banks are banks that carry out their business activities based on the principles of Islamic law in muamalah 

activities based on fatwas issued by the National Sharia Council of the Council of Indonesian Religious Leader. The 

rapid development of Islamic banking in the national banking system is inseparable from the trust given by the Indonesian 

people who are predominantly Muslim. To maintain public trust, Islamic banks must be monitored, both the operational 

system and its compliance with sharia principles and applicable laws and regulations. The problem discussed in this 

research is how is supervision of Islamic banking by the Financial Services Authority? The method used in this research 

is normative legal research using the regulatory approach. Based on Law Number 21 of 2011, the Financial Services 

Authority has the authority to supervise Islamic banks including Islamic bank institutions, Islamic bank health, prudential 

aspects of Islamic banks, and Islamic bank checks. 

 

Keywords: Islamic Bank, Supervision, Financial Services Authority 

 

ABSTRAK 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan 

muamalah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pesatnya 

perkembangan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional tidak terlepas dari adanya kepercayaan yang 

diberikan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, 

maka bank syariah harus diawasi, baik sistem operasionalnya maupun kepatuhannya terhadap prinsip syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

pengawasan terhadap perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan 

terhadap bank syariah meliputi kelembagaan bank syariah, kesehatan bank syariah, aspek kehati-hatian bank syariah, dan 

pemeriksaan bank syariah. 

 

Kata kunci: Bank Syariah, Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan 

 

1. PENDAHULUAN 
Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan pelayanan jasa keuangan [1]. Dalam sistem perbankan di 

Indonesia, bank dibedakan atas bank konvensional dan bank syariah [2]. Bank konvensional adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan muamalah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 

Kegiatan utama bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, adalah menghimpun dana dan menyalurkan 

dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro atas prinsip kepercayaan. 

Artinya, nasabah bersedia menyimpan uangnya di bank karena percaya bahwa keamanan uangnya terjamin. Bank 

kemudian menyalurkan dana yang telah dihimpunnya tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atas prinsip 

kepercayaan. Artinya, bank percaya bahwa nasabah akan mengembalikan uang yang dipinjamnya meskipun secara 

berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, bank dikenal sebagai lembaga kepercayaan. 

Pada tahun 1998, masyarakat Indonesia kehilangan kepercayaan terhadap perbankan pada saat terjadinya krisis 

ekonomi global. Krisis ekonomi global tersebut menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional, khususnya bagi 

bank konvensional. Bukti nyata yang diakibatkannya antara lain yaitu dengan dibekukannya usaha 38 bank umum, antara 

lain yaitu Bank Ciputra, Bank Ganesha, Bank Pesona, Bank Alfa, Bank Aspac, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada 7 

bank umum yang di-take over oleh pemerintah, yaitu Bank RSI, Bank Putera Sukapura, Bank POS, Bank Artha Pratama, 

Bank Nusa Nasional, Bank Jaya, dan Bank IFI. Selain itu, juga ada 4 bank umum milik pemerintah, yaitu Bank Dagang, 

Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Bumi Daya, dan Bank Pembangunan Indonesia yang di-merger menjadi Bank 

Mandiri. Pada saat yang sama, Bank Muamalat Indonesia sebagai satu-satunya bank umum syariah yang ada di Indonesia 

ternyata dalam keadaan yang stabil. 
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Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sudah lama dinantikan kehadirannya oleh masyarakat 

Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Akan tetapi, ide mengenai pendirian bank syariah dimulai pada tahun 1990. 

Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia berinisiatif menyelenggarakan kegiatan “Lokakarya Bunga 

Bank dan Perbankan” di Bogor, Jawa Barat. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada 

Musyawarah Nasional ke-IV Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta. Salah satu keputusan 

dari musyawarah tersebut yaitu membentuk panitia pendirian bank syariah di Indonesia. Setelah lebih kurang setahun 

bekerja, panitia pendirian bank syariah tersebut akhirnya berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 

November 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia [3]. 

Perkembangan awal bank syariah dalam sistem perbankan nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah. Pada 

tanggal 25 Maret 1992, disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menggantikan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1967 untuk mengakomodir berdirinya bank syariah di Indonesia. Setelah itu, didirikan beberapa bank perkreditan 

rakyat syariah, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah Berkah Amal Sejahtera, Bank Perkreditan Rakyat Syariah Dana 

Mardhatillah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Rabaniah di Bandung, serta Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah Hareukat di Aceh. 

Tidak terpengaruhnya tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia oleh krisis ekonomi global yang terjadi tahun 

1998 menjadikan krisis ekonomi global tersebut sebagai titik tolak bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. 

Beberapa bank konvensional, baik bank milik pemerintah maupun swasta, mulai mengembangkan usahanya dengan 

mendirikan bank syariah, seperti Bank Syariah Mandiri yang didirikan tahun 1999, Bank Permata Syariah yang didirikan 

tahun 2002, Bank Mega Syariah yang didirikan tahun 2004, BRI Syariah yang didirikan tahun 2008, Bank Syariah 

Bukopin yang didirikan tahun 2008. 

Merespon pesatnya perkembangan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional, maka pada tanggal 16 

Juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai dasar hukum tersendiri bagi bank syariah. 

Pesatnya perkembangan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional tidak terlepas dari adanya 

kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Untuk menjaga kepercayaan 

masyarakat tersebut, maka bank syariah harus diawasi, baik sistem operasionalnya maupun kepatuhannya terhadap 

prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap 

bank syariah dilakukan oleh Bank Indonesia. Pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi berbagai aspek, yaitu 

kelembagaan bank syariah, kepemilikan dan kepengurusan bank syariah (termasuk uji kemampuan dan kepatutan), 

kegiatan usaha bank syariah, pelaporan bank syariah, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional 

bank syariah. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi dua aspek, yaitu pengawasan tidak langsung 

dalam bentuk laporan bank syariah dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank syariah. 

Sebenarnya, pengawasan terhadap bank konvensional juga dilakukan oleh Bank Indonesia. Perbedaan antara 

bank konvensional dan bank syariah dari sisi pengawasan yaitu selain diawasi oleh Bank Indonesia, bank syariah juga 

diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. 

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan secara khusus mengenai Dewan Pengawas Syariah. 

Dewan Pengawas Syariah yang wajib dibentuk pada bank syariah dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas 

rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada 

direksi bank syariah serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan ini 

menegaskan bahwa pengawasan terhadap perbankan syariah dilakukan tidak hanya dari sisi kepatuhan hukum terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dari sisi prinsip syariah yang dijalankannya. 

Sejak 1 Januari 2014, tugas mengenai pengawasan terhadap bank syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia 

diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. 

Dari latar belakang yang dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah pengawasan terhadap perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan? 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa bank syariah bertujuan untuk menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, 

bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, bank syariah merupakan sumber pembiayaan yang sesuai 

dengan syari’at Islam [4]. 

Pelaksanaan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

bersifat terpadu dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, 

transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta 

mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat [5]. 

 

 

3. METODE PENELITIAN 
Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu 

yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya [6]. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan 

perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL APLIKASI SAINS DAN TEKNOLOGI (SENASTEK) 
“Integrasi Halal Science and Technology Dalam Penelitian dan Pengabdian untuk Peradaban Bangsa”  

Universitas Abdurrab Pekanbaru, 12 Desember 2018  

232 

 

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum 

yang dihadapi [7]. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang 

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga jasa 

keuangan seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa 

keuangan lainnya. 

Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa 

keuangan antara perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa 

keuangan lainnya sehingga diperlukan adanya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang 

terintegrasi. Oleh karena itu, pada tanggal 22 November 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. 

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara 

secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan 

dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 

terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. Setelah disahkannya Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011, pengawasan terhadap perbankan syariah beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa 

Keuangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah disahkan pada tanggal 22 November 2011, tetapi 

pengawasan terhadap perbankan syariah mulai efektif dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak tanggal 1 

Januari 2014. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam 

melakukan pengawasan terhadap kelembagaan bank syariah, yang meliputi: 

a. Perizinan untuk pendirian bank syariah, pembukaan kantor bank syariah, anggaran dasar bank syariah, rencana 

kerja bank syariah, kepemilikan bank syariah, kepengurusan dan sumber daya manusia bank syariah, merger bank 

syariah, konsolidasi dan akuisisi bank syariah, serta pencabutan izin usaha bank syariah. 

b. Kegiatan usaha bank syariah yang mencakup sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di 

bidang jasa. 

Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai 

kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap kesehatan bank syariah, yang meliputi: 

a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian 

kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank syariah. 

b. Laporan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank syariah. 

c. Sistem informasi debitur bank syariah. 

d. Pengujian kredit bank syariah. 

e. Standar akuntansi bank syariah. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 juga memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam 

melakukan pengawasan terhadap aspek kehati-hatian bank syariah, yang meliputi manajemen risiko, tata kelola, prinsip 

mengenal nasabah dan anti pencucian uang, serta pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. 

Kewenangan terakhir Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap bank syariah sebagaimana 

yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah melakukan pemeriksaan bank syariah. 

Pengawasan mengenai kelembagaan bank syariah, kesehatan bank syariah, aspek kehati-hatian bank syariah, dan 

pemeriksaan bank syariah merupakan lingkup pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang Otoritas 

Jasa Keuangan. Adapun pengawasan selain dari tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan tersebut merupakan 

lingkup pengawasan macroprudential yang menjadi tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan 

pengawasan macroprudential oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keungan dapat membantu dengan melakukan himbauan 

moral kepada seluruh bank syariah yang ada di Indonesia. 

 

5. SIMPULAN 
Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam 

kegiatan muamalah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 

Pesatnya perkembangan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional tidak terlepas dari adanya kepercayaan yang 

diberikan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, 

maka bank syariah harus diawasi, baik sistem operasionalnya maupun kepatuhannya terhadap prinsip syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa 

Keuangan mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap bank syariah meliputi kelembagaan bank 

syariah, kesehatan bank syariah, aspek kehati-hatian bank syariah, dan pemeriksaan bank syariah. 
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ABSTRACT  

Air Glubi Village is a division of Kelong Village, Bintan Pesisir District. fishery products in the Air Glubi Village are 

under-utilized, because of the lack of knowledge of residents to reprocess the fish. Therefore . the purpose of Community 

Service is to provide stimulant assistance and provide education to the community in order to support disadvantaged 

communities, in order to improve the economy of people's income and reduce poverty in Bintan Regency. In this 

community service activity we used the method of mentoring, socialization and discussion. This method is used to provide 

participants with theoretical knowledge about the material of entrepreneurial opportunities in processing fish products. 

The results of the implementation of community service activities entitled "Socialization of Opportunities for 

Entrepreneurship in Fish Product Processing" were that the community gained knowledge about the opportunities that 

could be obtained from processing fish products. Given the abundance of the sea in the Air Glubi area, which later could 

be an additional income for the community. Thus, it will help the community to move the wheels of the economy while at 

the same time helping the local government in tackling and reducing poverty in the area of Air Glubi village. 

 

Keywords:  Oppotunity, enterpreneur, fishery product, village 

 

ABSTRAK  

Desa Air Glubi merupakan pemekaran dari Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir. hasil perikanan yang ada di Desa Air 

Glubi kurang pemanfaatannya, karena kurangnya pengetahuan warga untuk mengolah kembali ikan tersebut. Oleh sebab 

itu . tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk memberikan bantuan stimulan dan memberikan edukasi 

kepada masyarakat dalam rangka untuk menunjang masyarakat yang kurang beruntung, guna peningkatan ekonomi 

pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bintan. Dalam kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini kami menggunakan metode pendampingan, sosialisasi dan diskusi. Metode ini digunakan untuk 

memberikan memberikan pengetahuan secara teoritis kepada peserta kegiatan tentang materi peluang berwirausaha 

dalam pengolahan hasil ikan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan  pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Sosialisasi 

Mengenai Peluang Berwirausaha Dalam Pengolahan Hasil Ikan” yakni masyarakat bertambah pengetahuanny mengenai 

peluang yang bisa didapat dri pengolahan hasil ikan. Mengingat hasi laut yang berlimpah di daerah Air Glubi, yang 

nantinya bisa menjadi tambahan pendapatan untuk masyarakat. Dengan demikian akan membantu masyarakat dalam 

menggerakkan roda perekonomiannya sekaligus membantu pemerintah daerah setempat dalam menanggulangi dan 

mngurangi angka kemiskinan di daerah desa Air Glubi.  

 

Kata Kunci: Peluang, wirausaha, hasil perikanan, desa 
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1. PENDAHULUAN   
Secara umum Pembangunan Nasional tidak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat. Namun angka 

kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang terus membayangi pelaksanaan pembangunan yang ada. 

Kemiskinan di sini dapat ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Oleh 

karena itu kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta tidak dapat ditunda 

penanggulangannya Desa Air Glubi merupakan pemekaran dari Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir yang 

dicetuskan pada tanggal 20 Agustus 2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 

tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air 

Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, KelurahanTanjung Uban Timur di Kecamatan 

Bintan Utara, Kelurahan Tembeling Tanjung di Kecamatan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik 

di Kecamatan Tambelan, Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Teluk Sebong. Iklim Desa Air Glubi, sebagaimana 

desa-desa lain di wilayah di Kabupaten Bintan mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai 

pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat yang ada di Desa Air Glubi Kecamatan  Bintan Pesisir. 

Masyarakat Desa Air Glubi sebagian besar bermata pencaharian nelayan karena letak geografis sangat 

memungkinkan untuk bidang nelayan. Sesuai dengan hasil survey pada bulan Agustus 2018 hasil perikanan yang 

ada di Desa Air Glubi kurang pemanfaatannya, karena kurangnya pengetahuan warga untuk mengolah kembali 

ikan tersebut. Oleh sebab itu . tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk memberikan bantuan 

stimulan dan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka untuk menunjang masyarakat yang kurang 

beruntung, guna peningkatan ekonomi pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten 

Bintan. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA   
Menurut Siagian (1983, h.111), pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan 

perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah untuk menuju modernitas dalam 

rangka pembinaan bangsa (National Building). Agus Suryono (2004, h.37), berpendapat setidaknya terdapat lima 

persyaratan pem- bangunan, antara lain: Kemampuan, Keber- samaan, Kekuasaan, Ketahanan, serta Saling 

ketergantungan. Sedangkan menurut Sumodiningrat (1999,h.72), peningkatan kesejahteraan umum masyarakat 

merupakan suatu inti dari sasaran pembangunan. Suatu pembangunan bisa dika- takan berhasil apabila mampu 

mengangkat derajat rakyat sebanyak mungkin pada tatanan kehidupan ekonomi yang lebih baik dan layak. 

Sumodiningrat (1999, h.133-134) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 

(tiga) jalur, yaitu: (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (Enabling); (2) 

Menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (Empowering); (3) Memberikan perlindungan 

(Protecting). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar 

mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan. Konsep 

pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, 

jaringan kerja, dan keadilan.  

Menurut Craig dan Mayo dalam Nugroho (2007, h.28), partisipasi merupakan komponen terpenting dalam 

upaya pertum- buhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi 

masyarakat sebagai isu pertama pembangunan saat ini. Di samping pentingnya pemberdayaan masyarakat, terdapat 

beberapa permasalahan yang dapat mengganggu pengimplementasian pemberdayaan masyarakat dalam tataran 

praktis. Menurut Prasojo (2004, h.11), permasalahan tersebut menyangkut ketiadaan konsep yang jelas mengenai 

apa itu pemberdayaan masyarakat, batasan masyarakat yang sukses melaksanakan pemberdayaan, peran masing-

masing pemerintah, masyarakat dan swasta, mekanisme pencapaiannya, dan lain sebagainya.  

Selain itu, menurut Nuryoso (2008), usaha ekonomi produktif yang ada atau akan dibentuk pada masing-

masing wilayah diiden- tifikasi berdasarkan kriteria tertentu, dipilih untuk dikembangkan sebagai sasaran pembi- 

naan. Pengembangan dilakukan melalui pembi- naan manajemen usaha, bantuan modal bergulir dan pemanfaatan 

teknologi tepat guna. Conyers (1991, h.154-155), bahwa memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna 

memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya 

program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) Masyarakat mempercayai program pembagunan jika dilibatkan 

dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa 

memiliki proyek tersebut, (3) Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di 

pembangunan. 

 

 

3. METODE PELAKSANAAN   
Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kami menggunakan metode pendampingan, sosialisasi 

dan diskusi. Metode ini digunakan untuk memberikan pengetahuan secara teoritis kepada peserta kegiatan tentang 

materi peluang berwirausaha dalam pengolahan hasil ikan. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan metode 

diskusi (Tanya jawab) untuk memperdalam pemahaman peserta tentang peluang yang ada ketika berwirausaha 
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terutama terkait dengan hasil pengolahan ikan, dengan harapan peserta kegiatan dapat lebih cepat memahami dan 

menjadikannya sebagai usaha yang kontinuitas (berkelanjutan). 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pelaksanaan kegiatan  pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Sosialisasi Mengenai Peluang 

Berwirausaha Dalam Pengolahan Hasil Ikan” dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 

09.00 WIB sampai dengan 10.30 WIB di Balai Pertemuan Desa Air Glubi, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten 

Bintan. Pesertanya dihadiri oleh Kepala Dusun, RT.001, RT.002, RW.003 dan warga-warga Desa Air Glubi . 

Materi yang disiapkan berupa bahan presentasi berbentuk hardcopy powerpoint, kue/snack, aqua gelas dan bahan 

lainnya yang diperlukan dalam kegiatan Sosialisasi  Mengenai Peluang Berwirausaha Dalam Pengolahan Hasil 

Ikan. Dalam kesempatan kali, kami membahas tentang budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan. Sesi 

tanya jawab juga dilakukan dan dalam kesempatan ini saya bertugas sebagai menjawab pertanyaan yang diajukan 

oleh para warga Desa Air Glubi. Kegiatan seminar ini berjalan dengan sangat baik dan lancar. Kepala Dusun, 

RT.001, RT.002, RW.003 dan warga-warga Desa Air Glubi sangat senang dengan seminar seperti ini dan 

mengharapkan kedepannya dapat diadakan lagi. 

 
5. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat pada wilayah Desa Air Glubi dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perlu peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan hasil laut untuk 

peningkatan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pun terlaksana 

dengan baik dan lancar walaupun ada juga kendala yang kami hadapi, tetapi tidak menganggu 

kelancaran kegiatan tersebut. Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar karena adanya bantuan serta 

dukungan dari perangkat desa dan masyarakat desa Air Glubi  
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ABSTRACT 

Handling the harvest of oil palm fruit is an important activity in improving the quality of CPO (Crude Palm Oil). To get 

a good CPO, the fruit of oil palm must be harvested according to the time which is right at the mature level. The maturity 

level of palm fruit can be analyzed using the LSI method and phytochemical test to determine the anthocyanin substances 

contained at each level of maturity. The palm fruit used is a type of marihat with three levels of maturity, namely raw, 

ripe, and too ripe. The results of the LSI method research show that the more maturity level the speckle contrast value 

generated will increase. Raw fruit has a contrast value of 0.30 to 0.43 a.u. Mature fruit has a contrast value with a range 

of 0.35 to 0.50 a.u. Overcooked fruit has a contrast value of 0.40 to 0.55 a.u. The increase in contrast values is influenced 

by the texture of the fruit surface. While the extraction from the phytochemical test results stated that the raw fruit has a 

green color, ripens in a reddish-orange color, is too ripe in yellow. From both tests, the ripe fruit data has color 

characteristics that are in accordance with the CPO quality standard, namely reddish orange. with Speckle contrast with 

ranges from 0.35 to 0.50 a.u. 

Keywords: Palm, Speckle, Laser Speckle Imaging, anthocyanin levels, Characteristics of CPO 

 

ABSTRAK  

Penanganan panen buah kelapa sawit menjadi suatu kegiatan yang penting dalam meningkatkan mutu CPO (Crude Palm 

Oil). Untuk mendapatkan CPO yang baik, buah kelapa sawit harus dipanen sesuai waktunya yaitu tepat berada pada 

tingkat matang. Tingkat kematangan buah sawit dapat di analisa menggunakan metode LSI dan uji fitokimia untuk 

mengetahui zat antosianin yang terkandung pada setiap tingkat kematangan.  Buah sawit yang digunakan adalah jenis 

marihat dengan tiga tingkat kematangan yaitu mentah, matang, dan terlalu matang. Hasil penelitian metode LSI 

menunjukkan bahwa semakin bertambahnya tingkat kematangan maka nilai kontras speckle  yang dihasilkan akan 

semakin bertambah besar. Buah mentah memiliki nilai kontras dengan rentang 0,30 sampai 0,43 a.u. Buah matang 

memiliki nilai kontras dengan rentang 0,35 sampai 0,50 a.u. Buah terlalu matang memiliki nilai kontras dengan rentang 

0,40 sampai 0,55 a.u. Bertambahnya nilai kontras dipengaruhi oleh tekstur permukaan buah. Sedangkan ektraksi dari 

hasil uji fitokimia menyatakan buah mentah memiliki warna hijau,matang berwarna jingga kemerahan, terlalu matang 

berwarna kuning.Dari kedua uji yang dilakukan maka didapatkan data buah matang memiliki karakteristik warna yang 

sesuai dengan standar mutu CPO yaitu jingga kemerahan, dengan kontras Speckle dengan rentang 0,35 sampai 0,50 a.u.  

 

Kata kunci: Sawit, Speckle, Laser Speckle Imaging, kadar antosianin, Karakteristik CPO 
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1. PENDAHULUAN  

 Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor CPO (Crude Palm Oil) terbesar di dunia. Luas total 

perkebunan kelapa sawit Indonesia menurut Kementerian Pertanian telah mencapai 8 juta hektar pada tahun 

2016 [2]. Permasalahan yang sering muncul pada industri kelapa sawit adalah menurunnya kualitas CPO 

(Crude Palm Oil) pada minyak kelapa sawit. Penanganan panen buah kelapa sawit menjadi suatu kegiatan 

yang penting dalam meningkatkan mutu CPO (Crude Palm Oil). Buah kelapa sawit harus dipanen sesuai 

waktunya, jika terlalu matang maka minyak yang dihasilkan mengandung ALB dalam jumlah tinggi (lebih 

dari 5%) sedangkan jika dipanen dalam keadaan  belum matang maka tingkat ALB dan rendemen minyak 

yang dihasilkan akan rendah [1]. Penentuan tingkat kematangan buah kelapa sawit secara umum ditentukan 

berdasarkan jumlah brondolan dan warna . Warna menjadi panduan penting untuk menyatakan kandungan 

minyak. Penentuan tingkat kematangan secara tradisional yang masih mengandalkan tenaga manusia 

menyebabkan kualitas panen dipengaruhi pengalaman, keahlian, dan pengetahuan. Pemanenan secara 

tradisonal ini juga bersifat subyektif, lambat dan tidak menyeluruh [3]. 

 Penentuan tingkat kematangan buah kelapa sawit memerlukan cara yang lebih modern dengan 

dikembangkannya sensor untuk mendeteksi kematangan buah kelapa sawit. Sensor diperlukan karena dalam 

penggunaannya sensor tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal, objektif, secara potensial lebih akurat, dan 

hasil yang diperoleh sama pada setiap pengukuran. Beberapa sistem sensor untuk menentukan tingkat 

kematangan buah kelapa sawit sudah banyak diteliti, diantara nya yaitu Metode spektroskopi fluoresensi 

menghasilkan  intensitas fluoresensi tertinggi berada pada tingkat buah kelewat matang sehingga kurang tepat 

untuk mendeteksi buah tepat matang [4]. Penelitian selanjutnya mendeteksi kematangan dengan 

spektrofotometer UV-Vis tetapi penelitian ini membutuhkan reference yang sesuai dengan tingkat 

pencahayaan yang digunakan [5].  Selanjutnya juga dilakukan penelitian menggunakan metode LSI namun 

penelitian ini hanya untuk menganalisa hubungan gray value terhadap tingkat kematangan saja [7]. 

Maka pada penelitian ini digunakan metode LSI untuk  mengkarakterisasi buah kelapa sawit yang siap 

panen agar mendapatkan kadar CPO (Crude Palm Oil yang bagus. Metode ini dipilih karena metode ini 

memiliki kelebihan non dekstruktif dan non invasif [8], serta sederhana dalam pengesetan alat karena hanya 

menggunakan laser, kamera dan display. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Kelapa Sawit 

Kelapa sawit (Elaeis Guineensis) merupakan tanaman industri penghasil minyak berupa CPO. Varitas 

tanaman kelapa sawit dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal. Jenis berdasarkan ketebalan cangkang buah 

yaitu Dura, Pisifera, dan Tenera, dimana Tenera merupakan perkawinan dari Dura dan Psifera yang paling 

banyak dijumpai. Berdasarkan perubahan warna buah, jenis tanaman kelapa sawit terdiri dari dua jenis yaitu 

Nigrescence dan Virescence [1]. 

Secara umum kelapa sawit terdiri atas lapisan eksocarp yaitu bagian kulit terluar yang mengandung zat-zat 

warna yang menentukan warna buah, mesocarp yaitu bagian serabut pada daging buah yang  mengandung 

berbagai hal seperti kandungan air, minyak, protein, atau gula, dan endocarp yaitu bagian cangkang dan inti 

kelapa sawit. Umumnya penenetuan kematangan pada buah kelapa sawit dilakukan secara manual yaitu 

berdasarkan warna buah dan jumlah brondolan yang lepas. 

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menghasilkan dua jenis minyak kelapa sawit, yakni minyak sawit kasar 

(CPO/Crude Palm Oil) dan minyak sawit inti (PKO/Palm Kernel Oil). CPO bersifat setengah padat pada 

suhu kamar, dengan titik cair antara 40-70 0C, berwarna kuning jingga karena mengandung pigmen 

karotenoida. Berdasarkan perbedaan titik cairnya CPO dibagi menjadi 2 (dua) fraksi besar, yaitu fraksi 

olein(ringan) berbentuk cair yang mengandung asam lemak jenuh, dan fraksi stearin (berat) yang berbentuk 

padat yang mengandung asam lemak tak jenuh pada suhu kamar [6]. 

 

Laser Speackel Imaging (LSI) 

Laser Speckle Imaging Laser speckle imaging (LSI) merupakan  salah satu metode optik yang menggunakan 

cahaya untuk menghasilkan citra digital. Metode optik  ini dapat digunakan untuk mengukur pola spekel dari 

suatu material. Laser Speakel Imaging (LSI) bersifat real-time, wide-field dan sering digunakan untuk 
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menganalisa jaringan dalam biologi [9]. Metode ini memliki kelebihan responsivitas dan sensitivitas yang 

tinggi serta mampu mendeteksi perubahan dengan kontras yang kecil, sehingga sering digunakan dalam 

pengukuran jaringan biologis [9]. 

Metode LSI terdiri dari tiga komponen utama yaitu sumber cahaya, sampel dan detektor. Sinar laser 

diarahkan ke sampel, kemudian terbentuk pola spekel hasil sinar yang saling berinterferensi. Detektor 

diposisikan agar dapat merekam pola spekel pada sampel,data pola spekel kemudian direkam komputer dan 

dianalisa tingkat keabu-abuan serta kontras spekel. Citra (image) hasil rekaman terdiri dari piksel-piksel yang 

dapat diolah menggunakan program open source seperti ImageJ. Analisa kontras yang digunakan adalah 

analisa intensitas gray level (tingkat keabu-abuan) [8]. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Kegiatan penelitian dilakukan di laboratorium Universitas Muhammadiyah Riau Pekanbaru, 

Penelitian yang dilakukan adalah mengukur kontras speckle pada buah sawit dengan metode LSI. Buah 

sawit dipilih dari tiga tingkat kematangan, mentah, matang, dan terlalu matang. Masing-masing tingkat 

kematangan diukur kontras speckle nya. Kemudian dilakukan uji kualitatif terhadap buah  yang sama untuk 

melihat zat Antosianin yang terkandung di dalamnya.  Diagram alir penelitian diperlihatkan pada Gambar 

1. 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kontras spekel buah sawit didapatkan dari penyinaran laser terhadap buah sawit. Setiap tingkat 

kematangan diambil data dari 3 (tiga) tandan yang berbeda, masing-masing tandan diambil 5 buah sample 

dan dilakukan 3 kali pengulangan,sehingga didapatkan 15 data untuk masing-masing tandan. Seperti 

diperlihatkan pada Gambar 2, Gambar 3 dan Gambar 4.  

  

Gambar 2. Kontras Spekle buah mentah Gambar 3. Kontras Spekle buah matang 
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Gambar 4. Kontras Spekle buah terlalu matang 

Berdasarkan dari grafik pada gambar diatas, didapat bahwa alat LSI ini mampu mengukur kontras 

speckle dengan baik. Sehingga dapat membedakan buah mentah,matang, dan terlalu matang. Dari beberapa 

sampel yang diuji, nilai kontras buah sawit meningkat dengan semakin bertambahnya tingkat kematangan.  

Setelah dilakukan pengujian kontras speckle, dilakukan pengujian fitokimia untuk mengetahui zat antosianin 

yang terdapat didalam buah sawit. Pengujian ini dilakukan secara kualitatif untuk melihat warna pada sample. 

Uji kulitatif pada sample dapat dilihat pada gambar 5. Berdasarkan uji fitokimia, ektrak sample buah matang 

memiliki warna yang sama sesuai dengan standar mutu kualitas CPO, yaitu jingga kemerahan.   

 
a) Sebelum uji 

kualitatif 

 
b) Setelah uji kualitatif 

Gambar 5. Uji Kualitatif Fitokimia 

5. SIMPULAN 

Setelah dilakukan pengujian nilai kontras spekel pada buah sawit maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Alat LSI ini mampu mengidentifiksi buah kelapa sawit siap panen dengan analisis kontras 

berdasarkan warna. sehingga didapatkan buah yang baik untuk di proses menjadi CPO sesuai 

dengan standar mutu 

2. Nilai kontras spekel buah matang berkisar antara 0.34637 a.u hingga 0.38449 a.u. 

3. Nilai kontras spekel meningkat dengan semakin bertambahnya tingkat kematangan. 
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ABSTRACT 

Increased cases of infection by pathogenic bacteria in humans caused by Salmonella thypi, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli can affect the level of human health and the number of antibiotics that are resistant, so researchers are 

trying to find alternative antibacterials derived from natural compounds. The discovery of new antibacterials usually 

starts from screening, extraction and testing of natural ingredients which are thought to have antibacterial properties. 

One of the natural ingredients used is ketapang plants (Terminalia catappa L.). Traditionally, ketapang plants 

(Terminalia catappa L.) are used by the public to treat various infectious diseases of the skin such as dysentery, scabies, 

ringworm and bleeding caused by bacteria and fungi. The purpose of this study was to determine the antibacterial activity 

of ethanol extract of ketapang (Terminalia catappa L.) leaf on Salmonella thypi, Staphylococcus aureus and Escherichia 

coli growth at concentrations of 50%, 60%, 70%, 80%, 90% and 100%. Antibacterial activity test using agar diffusion 

method, ciprofloxacin as a positive control and DMSO as a negative control. the area of the ethanol extract inhibition 

zone of ketapang leaves against Salmonella was 10.52 mm, in Staphylococcus aureus it was 10.96 mm and in Escherichia 

coli it was 11.36 mm. Each concentration gives a different area of inhibition area. The greater the concentration, the 

greater the inhibition zone. 

Keywords:  Antibacterial activity test, ketapang leaf (Terminalia catappa L.), Salmonella thypi, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli 

 

ABSTRAK 

Meningkatnya kasus infeksi oleh bakteri patogen pada manusia yang disebabkan Salmonella thypi, Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli dapat mempengaruhi taraf kesehatan manusia dan banyaknya antibiotik yang sudah resisten, 

sehingga peneliti berusaha mencari antibakteri alternatif yang berasal dari senyawa alam. Penemuan antibakteri yang 

baru biasanya dimulai dari skrining, ekstraksi dan pengujian bahan alam yang diduga memiliki khasiat sebagai 

antibakteri. Salah satu bahan alam yang digunakan berkhasiat adalah tanaman ketapang (Terminalia catappa L.). Secara 

tradisional, tanaman ketapang (Terminalia catappa L.) digunakan oleh masyarakat untuk mengobati berbagai penyakit 

infeksi pada kulit seperti disentri, kudis, kurap dan pendarahan yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ketapang (Terminalia catappa L.) 

terhadap pertumbuhan Salmonella thypi, Staphylococcus aureus dan Escherichia coli pada konsentrasi 50%, 60%, 70%, 

80%, 90% dan 100%. Uji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi agar, siprofloksasin sebagai kontrol positif 

dan DMSO sebagai kontrol negatif. luas zona hambat ektrask etanol daun ketapang terhadap Salmonella thypi ialah 10,52 

mm, pada Staphylococcus aureus ialah 10,96 mm dan pada Escherichia coli ialah 11,36 mm. Tiap konsentrasi 

memberikan luas daerah hambat yang berbeda. Semakin besar konsentrasi maka zona hambatnya juga akan semakin 

besar. 

Kata Kunci: Uji aktivitas Antibakteri, daun ketapang (Terminalia catappa L.), Salmonella thypi, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli 
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1. PENDAHULUAN 
Penyakit infeksi merupakan suatu kumpulan jenis-jenis penyakit yang mudah menyerang anak-anak yang 

disebabkan oleh infeksi virus, infeksi bakteri, dan infeksi parasit yang patogen. Ada bermacam-macam penyakit 

infeksi diantaranya diare, difteri, tetanus, demam tifoid, demam berdarah dengue, hepatitis B, malaria, filariasis 

dan enterobiasis [1]. Salah satu bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit infeksi pada manusia adalah 

Salmonella thypi, Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Mengingat banyaknya kasus infeksi pada manusia yang 

disebabkan Salmonella thypi, Staphylococcus aureus, Escherichia coli yang dapat mempengaruhi taraf kesehatan 

manusia dan banyaknya antibiotik yang sudah resisten, sehingga peneliti berusaha mencari antibakteri alternatif 

yang berasal dari senyawa alam. Penemuan antibakteri yang baru biasanya dimulai dari skrining, ekstraksi dan 

pengujian bahan alam yang diduga memiliki khasiat sebagai antibakteri. Salah satu bahan alam yang digunakan 

berkhasiat adalah tanaman ketapang (Terminalia catappa L.). Secara tradisional, tanaman ketapang (Terminalia 

catappa L.) digunakan oleh masyarakat untuk mengobati berbagai penyakit infeksi pada kulit seperti disentri, 

kudis, kurap dan pendarahan yang disebabkan oleh bakteri dan jamur [2].  

Tumbuhan ketapang memiliki metabolit sekunder yang terdapat pada bagian daun yang terdiri dari golongan 

senyawa diantaranya alkaloid, flavonoid, saponin, kuinon dan fenolik [3]. Ekstrak daun ketapang memiliki 

kandungan kimia yang efektif sebagai antibakteri [4]. Metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak daun 

ketapang yang diduga bersifat antibakteri adalah tanin dan flavonoid [5]. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 
2.1. Ketapang 

Ketapang (Terminalia catappa L.) merupakan pohon besar yang hidup di hutan. Tingginya mencapai 40 m dan 

diameter mencapai 2 m. Dapat hidup sampai diketinggian 800 m dpl. Kulit sepat dan banyak memar. Daun 

berbentuk bulat telur. Bunga tidak berwarna, tetapi memiliki bau harum [6]. Tanaman ketapang (Terminalia 

catappa L.) tersebar di daerah iklim subtropis, Samudra Hindia dan Pasifik serta hampir di seluruh daerah tropis. 

Sangat cocok tumbuh di daerah rawa dan berbatu. Tanaman ketapang (Terminalia catappa L.) sangat mudah 

beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya [7]. Ketapang (Terminalia catappa L.) diketahui mengandung 

senyawa obat seperti flavonoid, alkaloid, terpenoid [8], steroid atau triterpenoid, tanin katekat dan tanin galat [9]. 

Daun ketapang (Terminalia catappa L.) tergolong daun yang tidak lengkap karena daunnya hanya terdiri atas 

helaian daun (lamina) dan tangkai daun (petiolus). Daun ketapang (Terminalia catappa L.) berwarna hijau. 

Namun pada musim kamarau/gugur warnanya berubah ada yang berwarna kuning kecoklatan ada pula yang 

berwarna merah kecoklatan [10]. 

2.2. Salmonella thypi 

Salmonella typhi merupakan bakteri Gram negatif, tidak berspora, tidak mempunyai simpai, tanpa fibria, dan 

mempunyai flagel peritrik. Ukuran 1-3,5 µm. Besar koloni dalam media perbenihan rata-rata 2-4 mm. Salmonella 

typhi tumbuh pada suasana aerob dan anaerob fakultatif, pada suhu 15-41°C. Suhu pertumbuhan optimum 37,5°C 

dengan pH media 6-8. Salmonella typhi mempunyai gerak positif, dapat tumbuh dengan cepat pada perbenihan 

biasa, tidak meragi laktosa, sukrosa, membentuk asam, dan biasanya membentuk gas dari glukosa, maltosa, 

manitol, dan dekstrin [11]. 

2.3. Staphylococcus aureus  

Staphylococcus aureus adalah bakteri Gram positif berbentuk kokus berkelompok seperti anggur dan merupakan 

floura normal pada manusia (saluran hidung, kulit, dan membran mukosa) serta dapat bersifat patogen yang 

menyebabkan infeksi. Staphylococcus aureus bersifat anaerob, tidak berspora dan mempunyai diameter 0,8-1 

µm. Staphylococcus aureus memiliki kisaran suhu pertumbuhan pada 15-40oC dan suhu optimum pada 35 oC 

[12]. 

2.4. Escherichia coli 

Escherichia coli termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Bakteri ini merupakan bakteri Gram negatif, 

berbentuk batang pendek (kokobasil), berukuran 0,4-0,7 µm x 1,4 µm. Escherichia coli menjadi patogen jika 

jumlah bakteri ini dalam saluran pencernaan meningkat atau berada diluar usus. Escherichia coli dapat tumbuh 

dengan baik pada hampir semua media pembenihan yang bisa dipakai dilaboratorium mikrobilogi [11]. 

 

3. METODE PENELITIAN  
3.1.  Alat dan Bahan 

 Alat-alat yang digunakan adalah erlenmeyer, petridisk, tabung reaksi, rak tabung reaksi, ose, pipet ukur, flow 

pipet, autoklaf, kertas saring, gelas beker, inkubator, corong, lampu spiritus, oven, gelas ukur, kompor, pipet 

tetes, batang pengaduk, timbangan analitik, kertas label, tisu, kapas, kapas steril, rotari evaporator, alumunium 

foil, kertas label dan jangka sorong. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun ketapang yang berwarna coklat yang berguguran yang 

diambil dilingkungan Universitas Abdurab, aquades, spiritus, etanol 70%, etanol 96%, strain Salmonella thypi, 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, Media MHA (mueller hinton agar) dan DMSO (Dimetil 

Sulfoksida).    
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3.2. Metode Kerja 

3.2.1. Pembuatan Simplisia 

Sampel daun ketapang yang tumbuh di sekitar kota Pekanbaru diambil sebanyak 2 kg. Kemudian dibersihkan 

dan dijemur selama satu hari hingga benar benar kering. Sampel dipotong kecil dan diblender hingga halus [13]. 

3.2.2. Pembuatan Ekstrak Etanol 

Simplisia yang telah halus direndam dalam etanol 96%. Direndam selama 3 hari sambil sekali-kali diaduk, 

ekstrak etanol daun ketapang disaring kemudian direndam dengan pelarut etanol 96% yang baru. Proses diulangi 

dua kali dengan jenis dan jumlah pelarut yang sama dan dikumpulkan maserat. Pelarut diuapkan dengan 

menggunakan rotary evaporator hingga didapatkan ekstrak kental. Maserat dikumpulkan untuk dibuat dosis 

50%, 60%, 70%, 80%, 90% dan 100% [13]. 

3.2.3. Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol 

Alkaloid : Sampel ditambahkan kloroform dan amoniak, dibiarkann ±5 menit. Ditambahkan H2SO4 2M. 

Dikocok sampai terpentuk 2 lapisan asam. Lapisan asam dimasukkan dalam 3 tabung reaksi dan masing-masing 

ditambahkan pereaksi mayer, wagner, dan Dragendrof. Hasil positif ditandai dengan terbentuk endapan putih 

pada pereaksi mayer, endapan coklat pada pereaksi wagner dan endapan jingga pada pereaksi Dragendrof. 

Flavonoid : Sampel dipanaskan selama  ±5 menit, ditambahkan HCl pekat dan bubuk Mg. Hasil positif 

terbentuk warna merah. 

Triterpenoid dan Saponin : Sampel ditambahkan kloroform, asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat. Hasil 

positif terbentuk warna jingga/ungu untuk triterpenoid dan warna hijau untuk steroid.  

Saponin : Sampel dipanaskan selama ±5 menit, didinginkan dan dikocok. Hasil positif terbentuk buih 2-3 menit. 

Tanin : Sampel ditambahkan FeCl3 1%. Hasil positif terbentuk warna hitam /hijau kehitaman. 

3.2.4. Membuat Larutan Ekstrak dengan Konsentrasi 80%, 90% dan  100% 

Pada pembuatan konsentrasi 100% Ekstrak kering daun ketapang ditimbang sebanyak 5 gram kemudian 

dimasukkan dalam erlenmeyer 50 mL dan ditambahkan DMSO sebanyak 5 mL dan diaduk hingga homogen. 

Selanjutnya pembuatan konsentrasi 90%, 80%, 70%, 60%, dan 50% dilakukan pengenceran dari konsentrasi 

100% [14]. 

3.2.5. Pembuatan Media 

Media MHA (Mueller Hinton Agar) ditimbang sebanyak 3,8 gram dan dimasukkan ke dalam erlemeyer 100 

mL. Kemudian ditambahkan aquadest hingga 100 mL, dilarutkan sampai homogen diatas kompor, ditutup 

dengan kapas dan disterilkan di autoclave. Klep pipa autoclave ditutup rapat, maka suhu terus menerus akan 

naik sampai dengan suhu 1210C, lalu waktu diatur selama 15 menit. Setelah cukup waktu, klep pipa dibuka dan 

suhu akan turun sedikit demi sedikit. Media Mueller Hinton Agar dikeluarkan dari autoclave, lalu dituangkan 

kedalam masing-masing cawan petridist dan dibiarkan beku [15]. 

3.2.6. Pembuatan Larutan Standart Mc.Farland (Standart Brown) 

Dipipet H2SO4 1% sebanyak 9 ml dan dimasukkan kedalam tabung reaksi. Dipipet BaCl2 1% sebanyak 1 ml dan 

dimasukkan kedalam tabung reaksi yang berisi H2SO4 1%, dihomogenkan dan dilihat kekeruhannya [14]. 
  

3.2.7. Pembuatan Suspensi Bakteri 

Disiapkan tabung reaksi dan strain bakteri. Kemudian diambil strain bakteri dengan kapas steril. Kemudian 

dimasukkan kedalam infus NaCl steril dalam tabung reaksi dan dilakukan hingga menjadi keruh sama dengan 

kekeruhan standart Mc.Farland [14]. 

3.2.8. Pengujian Daya Hambat Ekstrak Etanol Daun Ketapang 

Suspensi bakteri dioleskan pada permukaan media dengan menggunakan kapas lidi steril, sampai semua bagian 

media rata terolesi. Kemudian kertas disk kosong diletakan pada permukaan media dan diteteskan ekstrak etanol 

daun ketapang dosis 100 %, 90 % dan 80 % dengan diberi tekanan. Kertas disk kosong diletakkan ditengah 

petridisk pada permukaan media dan diteteskan DMSO steril sebagai kontrol negatif (-). Kertas disk antibiotik 

diletakkan dibagian pinggir kanan petridisk pada permukaan media sebagai kontrol positif (+). Kemudian 

diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 370C dan dikur diameter daya hambatnya menggunakan jangka sorong 

[16]. 

3.2.9. Analisis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini yaitu dari diameter zona hambat. Pengukuran zona hambat dilakukan 

dengan menggunakan jangka sorong, dan data yang diperoleh dari hasil penelitian di laboratorium di buat dalam 

bentuk tabel dan dijelaskan secara deskriptif. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada skrining fitokimia ekstrak etanol daun ketapang didapatkan hasil : 

 

Tabel 1. Hasil pengujian skrining fitokimia 
Senyawa Hasil 

Alkaloid + 

Flavonoid + 

Saponin - 

Steroid - 

Tanin + 

Triterpen - 

 

Aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol daun ketapang (Terminalia catappa L.) diukur dengan melihat diameter 

zona bening pada cawan petri pada media MHA (Mueller Hinton Agar) yang telah ditumbuhi Salmonella thypi, 

Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penghambatan 

pertumbuhan Salmonella thypi, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli oleh ekstrak daun ketapang seperti 

yang tertera pada tabel berikut : 

 
Tabel 2. Hasil pengamatan zona hambat ekstrak etanol daun ketapang 

Pengulangan 

Diameter Zona Hambat (mm) 

Salmonella thypi 

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Kontrol (+) 

Siprofloksasin 

I 8,43 mm 8,2 mm 8,22 mm 8,52 mm 10,33 mm 8,93 mm 23,56 mm 

II 8,90 mm 9,66 mm 9,58 mm 9,28 mm 9,22 mm 9,27 mm 24,45 mm 

III 11,03 mm 11,31 mm 12,3 mm 12,92 mm 11,47 mm 13,36 mm 28,08 mm 

Rata-rata 9,45 mm 9,72 mm 10,03 mm 10,24 mm 10,34 mm 10,52 mm 25,36 mm 

 Staphylococcus aureus 

I 9,82 mm 10,19 mm 10,05 mm 9,87 mm 10,92 mm 11,59 mm 22,14 mm 

II 10,24 mm 9,98 mm 9,56 mm 10,93 mm 10,62 mm 8,26 mm 23,23 mm 

III 10,07 mm 10,41 mm 11,17 mm 10,15 mm 10,35 mm 13,03 mm 22,98 mm 

Rata-rata 10,04 mm 10,19 mm 10,26 mm 10,32 mm 10,63 mm 10,96 mm 22,78 mm 

 Escherichia coli 

I 10,22 mm 9,52 mm 10,24 mm 10,72 mm 9,72 mm 11,05 mm 24 68 mm 

II 9,2 mm 10,28 mm 10,25 mm 9,97 mm 11,06 mm 10,75 mm 24,86 mm 

III 10,19 mm 12,3 mm 11,27 mm 11,13 mm 11,11 mm 12,27 mm 24,7 mm 

Rata-rata 9,87 mm 10,7 mm 10,59 mm 10,61 mm 10,63 mm 11,36 mm 24,75 mm 

 

Pada proses pengujian aktivitas antibakteri didapatkan hasil bahwa aktivitas antibakteri yang terlihat paling baik 

pada konsentrasi tertinggi yaitu pada konsentrasi 100% dimana pada konsentrasi ini luas zona hambat ektrask etanol 

daun ketapang terhadap Salmonella thypi ialah 10,52 mm, pada Staphylococcus aureus ialah 10,96 mm dan pada 

Escherichia coli ialah 11,36 mm. Semakin besar konsentrasi maka zona hambatnya juga akan semakin besar. 

Perbedaan luas zona hambat pada setiap seri konsentrasi ekstrak menunjukkan bahwa masing-masing konsentrasi 

ekstrak memiliki kemampuan antibakteri yang berbeda-beda, hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya ekstrak 

yang kurang efektif dalam menghambat bakteri karena difusi bahan aktif pada media yang berlangsung lambat dan 

rendahnya konsentrasi kandungan zat aktif, sehingga ekstrak tersebut tidak dapat menghambat bakteri secara 

optimal [20]. 

 

5. KESIMPULAN 
Dari hasil, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekstrak etanol daun ketapang (Terminalia catappa L.) 

mengandung senyawa metabolit sekunder alkaloid, flavonoid dan tanin. Ekstrak etanol daun ketapang berpotensi 

menghambat pertumbuhan Salmonella thypi, Staphylococcus aureus dan Escherichia coli baik pada konsentrasi 

50%, 60%, 70%, 80%, 90% maupun 100% yang ditandai dengan terbentuknya zona bening atau zona hambat pada 

setiap konsentrasi. Luas zona hambat ekstrak etanol daun ketapang terhadap Salmonella thypi ialah 10,52 mm, 

pada Staphylococcus aureus ialah 10,96 mm dan pada Escherichia coli ialah 11,36 mm. 
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ABSTRACT  

Utilization of pineapple fruit has only been used as juice, pickles and other processing. Considering the nutritional 

content found in pineapple fruit, it is necessary to develop the potency of the potlahan region to become a center for the 

production of starter bacteria product Acetobacter xylinum which is a bacterial starter needed in making nata de pina. 

The purpose of this activity is to add insight and knowledge and skills of the community to be able to produce Acetobacter 

xylinum independently. Based on the results of the activities carried out the community was very enthusiastic in 

participating in the service activities. This area also has the potential to be developed as a starter generating center for 

the bacterium Acetobacter xylinum as an agent for making nata de pina. 

 

Keywords: Pineapple, Acetobacter xylinum, nata de pina 

 

ABSTRAK  

Pemanfaatan buah nanas selama ini hanya digunakan sebagai jus, acar dan pengolahan lainnya. Mengingat kandungan 

gizi yang terdapat pada buah nanas, maka perlu dilakukan upaya pengembangan potensi daerah tembilahan menjadi 

sentra produk penghasil bakteri starter Acetobacter xylinum yang merupakan starter bakteri yang dibutuhkan dalam 

pembuatan nata de pina. Tujuan dari kegiatan ini ialah menambah wawasan serta pengetahuan dan keterampilan 

masyarakat untuk dapat memproduksi Acetobacter xylinum secara mandiri. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah 

dilakukan masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan pengabdian. Daerah ini juga sangat berpotensi untuk 

dikembangan sebagai sentra penghasi starter bakteri Acetobacter xylinum sebagai agen pembuat nata de pina.   

Kata kunci: Nanas, Acetobacter xylinum, nata de pina 
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1. PENDAHULUAN   
Nanas merupakan salah satu komoditi pertanian yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Selama ini 

buah nanas hanya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai jus, dodol dan sebagian besar hanya mengkonsumsi 

dalam bentuk buah segar. Salah satu pemanfaatan buah nanas yang perlu dikembangkan yakni pembuatan nata de 

pina. Nata merupakan produk fermentasi dengan bantuan bakteri Acetobacter xylinum. 

Bakteri Acetobacter xylinum termasuk kelompok bakteri asam asetat (aceto : asetat, bacter : bakteri). Jika 

ditumbuhkan di media cair yang mengandung gula, bakteri ini akan menghasilkan asam cuka atau asam asetat dan 

padatan putih yang terapung di permukaan media cair tersebut. Lapisan putih itulah yang dikenal sebagai nata.  

Pembuatan  nata de pina membutuhkan bakteri yakni Acetobacter xylinum . Bakteri (bibit) starter 

Acetobacter xylinum  dapat dibuat dengan menggunakan buah nanas, oleh karena itu, perlu melakukan 

perkembangan Acetobecter xylinum  sehingga pembuatan produksi nata dari nanas dapat dilakukan sendiri.   

 
2. KAJIAN PUSTAKA   

Nanas berasal dari Brazil Selatan dan Paraguay. Colombus menemukan nanas pertama kali dalam 

perjalanannya ke Caribia untuk kembali ke Eropa pada tahun 1493. Saat itu, dia membawa nanas untuk mencegah 

penyakit kulit dan kekurangan vitamin C para awak kapal selama perjalanan. Nanas berasal dari kata pina, nama 

yang diberikan oleh orang spanyol yang mirip dengan buah cemara (pinecone) yang bentuknya mengerucut. Buah 

nanas adalah buah berbentuk slinder dengan diameter sekitar 4 sampai 8 cm dengan panjang bisa mencapai 12 cm, 

dengan berat mencapai 2 – 5 kg. Kulitnya mengandung lilin (wax), dikelilingi oleh serat-serat yang mempunyai 

core (mata). Dagingnya berserat dan tampak core yang berwarna kuning-coklat, plavor nanas kombinasi antara 

apel, stroberi, dan peach, juissy (berair) dengan rasa asam manis segar (Afrianti, 2010). 

Habitat tumbuhnya yaitu pada area dengan temperatur rata-rata 23-32˚C. Pada elevasi yang tinggi buah 

menjadi lebih asam. Tanaman ini tahan terhadap kekeringan dan curah hujan yang optimal 1000 – 1500 mm 

pertahun. Tanaman ini menyukai drainase yang bagus pada tanah lempung berpasir dengan kandungan bahan 

organik yang tinggi dan pH 4, 5, 6, 5 (Karya Tani Mandiri, 2010). 

Kandungan serat dalam nanas terbilang tinggi dan cocok sebagai obat untuk sembelit sehingga nanas dapat 

menjadi obat pencahar bagi mereka yang sulit buang air besar. Nanas juga baik dikomsumsi saat sedang sakit 

karena dalam nanas terkandung zat-zat yang dapat membantu menyerap obat kedalam tubuh. Nanas juga dapat 

mengangkat sel kulit mati. Salah satu contohnya adalah enzim dalam daun dan buah nanas dapat mengangkat 

jaringan kulit yang mati akibat luka bakar (Dewilita, 2011). 

Menurut Sobir (2009), tanaman nanas termasuk ke dalam famili Bromiliaceae sehingga dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta 

Kelas  : Angiospemae 

Ordo   : Farinosae 

Famili  : Bromiliaceae 

Genus   : Ananas 

Spesies : Ananas comosus L.Merr 

Bagian utama yang bernilai ekonomi penting dari tanaman nanas (Ananas comosus L.). Buah nanas (Ananas 

comosus L.) selain dikomsumsi segar juga diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman, seperti selai, 

sirop, dan lain-lain (Karya Tani Mandiri, 2010). 

Nanas merupakan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin dan fungsi sebagai tanaman obat. Mulai 

dari vitamin A, vitamin C, kalsium, magnesium, natrium, kalium, fosfor, dektrosa, sukrosa, dan enzim bromelain. 

Enzim bromelain dalam nanas berkhasiat untuk anti radang, membantu pencernaan di lambung, menghambat 

pertumbuhan sel kanker, dan mencegah penggumpalan darah (Dewilita, 2011). 

Berdasarkan kandungan nutriennya buah nanas mengandung karbo hidrat dan gula yang cukup tinggi 

sehingga dapat dijadikan sebagai substrat untuk pertumbuhan bakteri pembentuk nata. Wardhana, (2009) 

memaparkan buah nanas mengandung 87,72 % air, 20,87% serat kasar, 17,53% karbohidrat,4,41% protein 13,65% 

gula reduksi. Sedangkan ampas nanas banyak mengandung asam-asam organic dan mineral yang dapat membantu 

mempercepat pertumbuhan bakteri Acetobacter xylinum. 

Acetobacter xylinum adalah genus schizomycetes dari keluarga pseudomonadaceae, ordo pseudomonadales, 

sebagai sel berbentuk elips sampai berbentuk batang, sendiri-sendiri atau berpasangan, berantai pendek atau 

panjang, penting karena perannya pada penyelesaian siklus karbon dan pembuatan cuka.Dalam bakteri tersebut 

tumbuh dan berkembang dengan derajat keasaman atau pH 3-4. Mikroba yang aktif dalam pembuatan nata adalah 

bakteri pembentuk asam asetat yaitu Acetobacter xylinum . Mikroba ini dapat merubah gula menjadi selulosa. 

Jalinan selulosa inilah yang membuat nata terlihat putih. Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam pembuatan nata 

adalah persiapan media, starter, inokulasi, fermentasi atau pengeraman, pemanenan, penghilangan asam dan 

pengawetan. 

Komposisi media yang digunakan untuk pengawetan. Komposisi media yang digunakan untuk starter adalah 

sama dengan media untuk pemeliharaan kultur tetapi tanpa media agar. Pertumbuhan bakteri Acetobacter xylinum 
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dipengaruhi oleh berbagai factor, misalnya tingkat keasaman medium, suhu fermentasi, lama fermentasi, 

sumber nitrogen, sumber karbon, konsentrasi starter (bibit). Aktivitas pembentukan nata hanya terjadi pada kisaran 

pH 3,5-7,5. Asam asetat glacial yang ditambahkan ke dalam medium dapat berfungsi menurunkan pH medium 

hingga tercapai pH optimal, yaitu sekitar 4. Sementara, suhu yang memungkinkan nata dapat terbentuk dengan 

baik adalah suhu kamar, yang berkisar antara 280C-320C Bibit merupakan salah satu factor yang menentukan 

jeberhasilan dalam pembuatan nata. Penggunaan bibit terutama dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran yang 

dapat disebabkan oleh adanya bakteri pembusuk serta untuk mempercepat pembentukan nata (Sutarminingsih, 

2006). 

 

3. METODE PENELITIAN  
3.1 Langkah-langkah kegiatan 

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, diantaranya: 

1. Survey ke lokasi pengabdian yang melibatkan tim Pengabdi guna mengetahui kondisi awal sasaran 

yang akan dituju sekaligus melakukan pengajuan permohnan untuk melakukan pengabdian. 

2. Melakukan kegiatan penyuluhan tentang pentingnya mengembangkan potensi daerah sekaligus 

memberikan pelatihan teknik dan tata cara pembuatan starter bakteri Acetobacter xylinum 

3. Melakukan evaluasi /pemantauan, guna mengevaluasi pemahaman terhadap materi yang telah 

disampakan dan kegiatan pengembagannya.  

3.2 Metode Penerapan 

1. Kupas Nanas matang sebanyak satu buah, lalu cuci hingga bersih 

2. Potong kecil-kecil nanas tersebut, masukan ke dalam blender (atau alat penghancur lainnya seperti 

parutan) 

3. Setelah dihancurkan, peras air nanas dan saring. 

4. Pakai ampas nanas hasil saringan, lalu tambahkan gula pasir dan air dengan perbandingan ampas 

nanas:gula pasir:air = 6:3:1 

5. Aduk campuran tersebut sapai rata, kemudian masukan ke dalam botol yang tertutup rapat. 

6. Diamkan selama 2-3 minggu sampai terbentuk lapisan putih di atas campuran tersebut. Simpan di 

dalam temperatur kamar, jangan membuka tutup botolnya  

7. Bagian yang digunakan untuk membuat nata adalah air dari campuran tersebut yang mengandung 

bakteri Acetobacter xylinum.  
8. Apa yang anda hasilkan biasa disebut sebagai starter atau bibit Acetobacter xylinum. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, masyarakat  memiliki potensi untuk dikembangkan. 

Daerah ini merupakan sentra penghasil nanas madu, sementara siswa-siswi juga merupakan anak dari petani 

nanas. Sehingga dengan demikian bahan baku dalam pengembangan starter bakteri Acetobacter xylinum bisa 

dikembangkan.  

Hasil kegiatan pengabdian diharapkan dapat menambahkan wawasan  masarakat  untuk 

mengembangkan bakteri Acetobacter xylinum. Untuk pencapaian tujuan tersebut maka kegiatan pengabdian 

akan dilakukan secara berkala, untuk tahap pertama dilakukan kegiatan pendekatan terhadap anak dan 

penyuluhan tata cara  mengembangkan bakteri Acetobacter xylinum pada anak. Tahap kedua yaitu dilakukan 

pemberian informasi dan pemahaman pada anak untuk manfaat dari pengembangan bakteri Acetobacter xylinum 

. Tahap ketiga, setelah tiga bulan akan dilakukan apakah sudah ada anak-anak sekolah yang melakukan 

pengembangan bakteri Acetobacter xylinum . Solusi lain yang diberikan ialah dengan tetap memantau kegiatan 

siswa dan masyarakat didaerah sekitar untuk tetap melakukan kegiatan pengembangan produksi starter bakteri 

tersebut.  

Tingkat ketercapaian program yang telah dilaksanakan masih sederhana. Karena pad tahap ini merupakan 

taha awal pengenalan terhadap siswa-siswi yan ada disekolah. Harapannya selanjutnya dapat dikembangkan 

kepada masyarakat umum sekitar daerah penghasil nanas atau bahkan daerah lain yang merupakan enghasil 

nanas. Dengan demikian aneka olahan dari nanas juga dapat dinikmati oleh khalayak ramai.  

 
5. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan pengabdian. 

Daerah ini juga sangat berpotensi untuk dikembangan sebagai sentra penghasi starter bakteri Acetobacter 

xylinum sebagai agen pembuat nata de pina.   

 

Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat diberikan ialah tetap memberikan perhatian dan pemantauan secara berkelanjutan 

sehingga teknik-teknik yang telah diberikan terus dapat dikembangkan sehingga dapat mencapai tujuan awal 

dari kegiatan, yakni menjadikan daerah kempas jaya sebagai sentra penghasil starter bakteri Acetobacter 

xyinum.  
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ABSTRACT  

De Quervain Syndrome is an inflammatory form of the tendon membrane which is accompanied by pain at the base of 

the thumb extending to the lower arm, the swelling of the tendon will cause the tendon space to become narrow which is 

in the synovial sheath that covers the abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis. The cause of De Quervain 

Syndrome is unknown (idiopathic), excessive use of joints, especially the thumb can cause inflammation, rheumatoid 

arthritis can also cause tenosynovitis in the thumb. Signs and symptoms that often arise in De Quervain Syndrome are 

pain, tenderness, swelling on the thumb, difficulty in grasping activities and limited movement when doing heavy 

activities repeatedly by involving motion of the thumb or continuous rotation so that it can interfere with movement and 

function of hands, wrists, and fingers. 

This research method is quasi-experimental with a research design in the form of randomized control group pre-post test 

design to see the difference in the provision of Neuromuscular taping (nmt) and ultrasound (us) better than 

Neuromuscular taping (nmt) and Infrared (ir) in reducing pain in the case of De Quervain syndrome. In the study, 7 

respondents were given neuromuscular taping (nmt) and ultrasound (us) for 6 times with a frequency of 3 times a week 

and 7 respondents were given neuromuscular taping (nmt) and infrared (ir) for 6 times the frequency 3 times a week. 

Pain measurement in the case of De Quervain Syndrome, namely using the Visual Analogue Scale (VAS) measure. Non 

parametric statistical analysis results with Paired sample t-test.  

Hypothesis test results show both samples Significantly test two paired samples, namely pain in De Quervain Syndrome 

before and after treatment group 1 with a paired sample t-test. The Conclusion in this study that the addition of 

Neuromuscular Tapping and ultrasound is better than the Neuromuscular Taping (NMT) and Infra Red (IR) to reduce 

pain in the case of De Quervain Syndrome . 

Keywords: Ultrasound, Neuromuscular Taping, Infrared, Pain, De Quervain Syndrome 

 

ABSTRAK 

De Quervain Syndrome merupakan bentuk peradangan dari selaput tendon yang di sertai rasa nyeri pada pangkal ibu jari 

meluas sampai ke lengan bagian bawah, adanya pembengkakan tendon akan menyebabkan ruang gerak tendon menjadi 

sempit yang berada di sarung synovial yang menyelubungi otot abductor pollicis longus dan extensor pollicis brevis. 

Penyebab  De Quervain Syndrome tidak diketahui (idiopatik),  penggunaan sendi yang berlebihan terutama ibu jari dapat 

menyebabkan peradangan, penyakit remathoid arthritis bisa juga menyebabkan tenosynovitis pada ibu jari. Metode 

Penelitian ini bersifat quasi eksperimental dengan desain penelitian berupa  Randomized control group pre test-post test 

design untuk melihat perbedaan pemberian Neuromuscular Taping (NMT) dan Ultrasound (US) lebih baik dari pada 

Neuromuscular taping (nmt) dan Infrared (IR) dalam mengurangi nyeri pada kasus De Quervain syndrome. Dalam 

penelitian 7 responden diberikan neuromuscular Taping (nmt) dan Ultrasound (US) selama 6 kali dengan frekuensi 3 kali 

seminggu, dan 7 responden diberikan neuromuscular taping (nmt) dan infrared (ir) selama 6 kali frekuensi 3 kali seminggu. 

Pengukuran Nyeri pada kasus De Quervain  Syndrome yaitu menggunakan alat ukur Visual Analogue Scale (VAS). 

Hasil analisis statistik Non parametrik dengan Paired sample t-test. Hasil uji hipotesis menunjukkan kedua sampel Uji 

signifikan dua sampel yang saling berpasangan yaitu nyeri pada De Quervain Syndrome sebelum dan sesudah perlakuan 

kelompok I dengan uji paired sample t-test.  Kesimpulan pada penelitian ini bahwa Penambahan Neuromuscular Tapping 

(NMT) dan Ultrasound (US) lebih baik dari pada  pada Neuromuscular Taping (NMT) dan Infrared (IR) untuk 

menurunkan nyeri Pada Kasus De quervain Syndrome. 

Kata Kunci :  Ultrasound, Neuromuscular Taping, Infra Red,  Nyeri,  De Quervain  Syndrome 
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1. PENDAHULUAN   

De Quervain Syndrome adalah suatu bentuk peradangan dari selaput tendon yang di sertai rasa nyeri pada 

pangkal ibu jari meluas sampai ke lengan bagian bawah, adanya pembengkakan tendon serta menyebabkan dan 

melibatkan ruang gerak tendon menjadi sempit (dikenal dengan istilah tenosinovitis) yang berada di sarung synovial, 

yaitu yang menyelubungi otot abductor pollicis longus dan extensor pollicis brevis (Mujianto, 2013). Penelitian 

yang sudah ada, menunjukkan rata-rata  sekitar 0,5%  pria   dan 1,3%   wanita   usia  kerja menderita De Quervain 

tenosynovitis, sehingga dalam dua juta hari kerja yang hilang per tahun di Jerman (Stahl dkk,2015). Statistik   

menunjukkan  bahwa   tingkat   prevalensi De Quervain Syndrome dalam populasi normal adalah 3,7%. Ini  tingkat 

prevalensi pada wanita adalah 3-4 kali lebih banyak dari pada pria (1). Bentuk penanganan fisioterapi untuk 

mengurangi rasa nyeri pada kondisi De Quervain Syndrome adalah menggunakan modalitas 

NeuromuscularTapping, Ultraosund. US (ultra sound) dan IR (infra red) yang  mempunyai efek fisika seperti efek 

mekanik dan heating serta  efek biologis. Gelombang ultrasonik pada saat diserap oleh jaringan tubuh akan 

menyebabkan kompresi dan ekspansi dengan gaya maksimal 4 Bar dalam jaringan tubuh dengan frekuensi yang 

sama  dari gelombang ultrasonik yang masuk. Sehingga terjadi variasi tekanan dalam jaringan sehingga 

menghasilkan efek mekanis. Dengan adanya variasi tekanan inilah kemudian timbul efek mekanik yang dikenal 

dengan istilah micromassage yang berfungsi sebagai penurun intensitas nyeri akan menghasilkan efek heating. Serta 

dapat merangsang reinflamasi fisiologis dengan adanya pengaruh dari kerusakan jaringan yang dapat merangsang 

penyembuhan luka. NeuromuscularTapping dapat mengurangi problematica nyeri pada kasus De Quervein 

syndrome. Untuk mendapatkan hasil yang optimal diperlukan pengukuran terhadap tingkat nyeri, agar evaluasi 

pengukuran tingkat nyeri setelah intervensi yang dilakukan sebagai kontrol secara tepat dapat diukur. Banyak sekali 

metode atau cara pengukuran/evaluasi terhadap nyeri namun pada penelitian ini pengukuran nyeri yang gunakan 

adalah Visual Analogue Scale (VAS). 

  Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat topik di atas dalam bentuk penelitian, 

penulis membagi dua kelompok, kelompok pertama diberikan Neuromuscular Taping (NMT) dan Ultrasound (US)  

sedangkan kelompok kedua diberikan Neuromuscular Taping (NMT) dan Infrared (IR)untuk mengetahui  mana 

yang lebih efektif dalam mengurangi nyeri pada kondisi De Quervain Syndrome. 

Rumusan Masalah dari penelitian ini yaitu Apakah pemberian Neuromuscular Taping (NMT) danUltrasound (US) 

lebih baik dari pada Neuromuscular Taping (NMT) dan Infrared (IR) dalam mengurangi nyeri pada kasus De 

Quervain Syndrome ?. Tujuan Penelitian yaitu Untuk membuktikan perbedaan pemberian Neuromuscular Taping 

(NMT) dan Ultrasound (US) lebih baik dari pada  Neuromuscular Taping (NMT) dan Infrared (IR) dalam 

mengurangi nyeri pada kasus De Quervain Syndrome. Manfaat dari penelitian yaitu untuk Meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan dalam mempelajari dan memahami proses pelaksanaan fisioterapi pada De Quervain 

Syndrome dengan menggunakan Neuromuscular Taping (NMT) dan Ultrasound untuk mengurangi nyeri. Manfaat 

Bagi institusi pendidikan yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu fisioterapi dan menjadi 

sumbangan pemikiran, khususnya bagi mahasiswa dan fisioterapis di lingkungan pendidikan, sedangkan Bagi 

pasien dan masyarakat manfaatnya yaitu untuk memberikan informasi dan tentang peran fisioterapi pada kondisi 

De Quervain Syndrome khususnya bagi pembaca dan masyarakat umum. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA   

a. Definisi De Quervain syndrome 

 De Quervain syndrome merupakan nyeri akibat pemakaian tangan dalam melakukan pekerjaan yang berulang-

ulang sehingga terjadi pembengkakan serta iritasi pada procesus styloideus lateralis dan terjadi inflamasi. De 

Quervain terjadi karena adanya peradangan atau Tendosynovitis dan adanya proses degenerasi  myoxid yang 

konsisten dengan proses degenerative yang kronik. Tendon yang mengalami peradangan adalah tendon otot 

extensor pollicis brevis dan  tendon otot abductor pollicis longus yang merupakan dua otot yang bekerja saling 

berdampingan yang fungsinya hampir sama yaitu menggerakkan ibu jari menjauh dari tangan (2).  Penyebab dari 

De Quervain Syndrome merupakan idiopatik atau tidak diketahui tetapi penggunaan sendi yang berlebihan terutama 

ibu jari sering memunculkan kasus ini. Peradangan dapat menyebabkan pembengkakan yang mengakibatkan 

gerakan tendon pada terowongan ini menjadi terhambat. Penyakit remathoidarthritis bisa juga menyebabkan 

tenosynovitis pada ibu jari. Tanda dan Gejala yang sering muncul pada De Quervain Syndrome adalah nyeri, 

tenderness, bengkak pada ibu jari, kesulitan dalam aktifitas menggenggam dan Keterbatasan gerak ketika 

melakukan aktivitas yang berat secara berulang-ulang dengan melibatkan gerak fleksi atau rotasi ibu jari yang terus 

menerus sehingga dapat mengganggu aktifitas gerak dan fungsi tangan, pergelangan tangan serta jari-jarinya (3, 4, 

5, 6, 7). 

b. Modalitas dan Intervensi Fisioterapi  

Aplikasi Ultra Sound : 1) Persiapan alat, 2) Persiapan Pasien, 3) Teknik Aplikasi 

Intensitas  : 1,0  watt/cm2, Gelombang : Contineous, Waktu  : 5 menit., Repetisi  : 3 kali seminggu 

selama 2 minggu. 

Pemasangan Teuromuscular taping 

Neuromuscular Taping adalah teknik pengaplikasian elastic tape pada kulit, saat Neuromuscular Taping  

berikan cara yang benar akan dapat mengurangi nyeri (Blow, 2012). Persiapan Alat: Taping, gunting, tisu 
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Pemasangan Infra Red : 1) Persiapan alat, 2) Persiapan Pasien, 3) Teknik Aplikasi 

Intensitas  : 15 menit 

Waktu          : 3 kali seminggu selama 2 minggu 

 

3. METODE 

A. Rancangan Penelitian 

Metode Penelitian ini bersifat quasi eksperimental dengan desain penelitian berupa  randomized control group 

pre test-post test design untuk melihat perbedaan pemberian neuromuscular taping (nmt) dan ultrasound (us) 

lebih baik dari pada neuromuscular taping (nmt) dan infrared (ir) dalam mengurangi nyeri pada kasus De 

Quervain syndrome. Dalam penelitian ini ada 14 responden, 7 responden diberikan neuromuscular taping (nmt) 

dan ultrasound (us) selama 6 kali dengan frekuensi 3 kali seminggu, dan  responden diberikan neuromuscular 

taping (nmt) dan infrared (ir) selama 6 kali frekuensi 3 kali seminggu. Pengukuran Nyeri pada kasus De Quervain  

Syndrome yaitu menggunakan alat ukur Visual Analogue Scale (VAS). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan  di Praktik Fisioterapi mandiri Siti Muawanah jl. Singgalang V, perum villa mayang asri, 

tenayan raya Pekan Baru. Pelatihan pada kedua kelompok diberikan selama 6 kali dalam 2 minggu dengan 

frekuensi 3 kali seminggu. 

 

   C. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah populasi terjangkau penderita De Quervein syndrome yang dapat mengikuti 

program di praktik mandiri Siti Muawanah Pekan Baru, selama waktu penelitian, dengan kriteria : 1) jenis 

kelamin laki-laki dan perempuan, 2) Usia 30 – 50 tahun, 2)  Pasien yang bersedia  ikut dalam penelitian, dengan 

perlakuan sebanyak 6 kali. 

 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Dari populasi pasien dequervein syndrome didapatkan 14 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, 

dengan tehnik simple random sampling kemudian dibagi menjadi dua kelompok dengan random alokasi 

masing-masing 7 sampel pada setiap kelompoknya. Kelompok I akan mendapat  intervensi Ultrasound dan 

Neuromuscular Taping  dan kelompok II akan mendapatkan intervensi Neuromuscular Taping dan Infra Red. 

 

E. Prosedur Penelitian  

Langkah-langkah yang diambil dalam prosedur penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Persiapan Sumber 

Daya Manusia, Persiapan Sarana dan Prasarana, Prosedur Pelaksanaan Pelatihan. 

 

1.  Prosedur persiapan sumber daya manusia. 

Peneliti mengumpulkan pasien yang menderita dequervein syndrome dengan pemeriksaan fisioterapi dan 

mendapatkan persetujuan pasien, kemudian memberikan penjelasan pada dua kelompok tentang pemberian 

ultrasound, neuromuscular dan Infra Red subyek bersedia untuk berpartisipasi, mendatangani persetujuan 

tindakan terapi (informed consent). 

2. Persiapan Sarana dan Prasarana 

Mempersiapkan ruang/tempat untuk administrasi dan pelaksanaan , mempersiapkan alat-alat penunjang 

kegiatan administrasi dan alat-alat keperluan pengobatan, mempersiapkan konsumsi. 

3. Prosedur Pelaksanaan Pelatihan 

Kelompok I dan II : Wawancara: 1. Peneliti mencatat identitas sampel meliputi  nama, umur, pekerjaan, 

pendidikan dalam kartu identitas diri sampel. 2. Melakukan pemeriksaan tentang kondisi sampel termasuk 

tekanan darah,  denyut nadi, pernafasan, dan  suhu tubuh, berat badan, tinggi badan. Sampel menanda tangani 

formulir persetujuan tindakan sesuai dengan perilaku yang diberikan yang dilakukan sebelum awal pelatihan. 

Assessment De Quervein Syndrome dan mengukur nyeri sebelum diberikan intervensi dan setelah 6 kali terapi. 

 

F.  Pengolahan dan Analisis Data  

Data yang diperoleh sejak persiapan dan pelaksanaan (pre test dan posttest) diproses dengan SPSS for windows. 

Data yang ada sebagai berikut : Data yang diperoleh sejak persiapan dan pelaksanaan (pre test dan posttest) 

diproses dengan SPSS dengan parameter Non Parametrik dengan WiILCOXON 2 RELATED dan MANN 

WHITNEY, p = 0,0483 (p<0,05). Hal tersebut ada perbedaan yang bermakna antara Perlakuan pada Kelompok 1 

dan Perlakuan pada Kelompok II. 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

a. Analisa Deskriptif 

Karakteristik subjek penelitian meliputi: umur, berat badan, tinggi badan, indeks masa tubuh. 
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Tabel 1.  Distribusi Sampel Berdasarkan Umur, Berat badan, Tinggi  badan, IMT pada Kelompok Perlakuan 

II dan Kelompok Perlakuan II 

 

Karakteristik 

                         Uji Normalitas 

                         Shapiro-Wilk 

Rerata±SB P* 

Usia 12+ 0.404 0,532 

Berat Badan 12+ 1,103 0,314 

Tinggi Badan 12+ 2.003 0.182 

IMT 12+ 0,941 0,351 

Nyeri sebelum          12+ 0,453 0.000 

 

b. Uji perlakuan  De Quervein syndrome sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok 1  

Uji ini untuk mengetahui rerata penurunan nyeri De Quervein Syndrome sebelum dan sesudah perlakuan 

pada kelompok I maka dilakukan uji Independent sample t-test yang disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut: 

 

Tabel  2. Rata-rata Nilai VAS Sebelum dan sesudah Perlakuan Pada Kelompok 1  

Variable 

(n=7) 

Rerata±SB  p  

Sebelum    

Sesudah  4,00 + 28.00 0,011 

 

 Tabel 2 : Menunjukkan bahwa pada rerata penurunan nyeri pada de Quervein syndrome sebelum dan 

sesudah  perlakuan Kelompok I menunjukkan adanya perbedaan penurunan nyeri yang signifikan dengan 

rerata 4.00 + 28.00  p =.0,011 (p < 0,05). Dengan Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui uji hipotesis III 

yang akan menggunakan data selisih dari masing-masing kelompok dengan menggunakan uji independent 

sample t-test  Wilcoxon 2 Related dan Mann Whitney. 

 

c. Uji perlakuan  De Quervein syndrome sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok II. 

Uji ini untuk mengetahui rerata penurunan nyeri De Quervein Syndrome sebelum dan sesudah perlakuan 

pada kelompok I maka dilakukan uji Independent sample t-test yang disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut: 

 

Tabel  3. Rata Nilai VAS Sebelum dan Sesudah Perlakuan Pada Kelompok II  

Variable 

(n=7) 

Rerata±SB  p  

Sebelum    

Sesudah  11.00 + 77,00 0,017 

 

Tabel 3: menunjukkan bahwa pada rerata penurunan nyeri pada de Quervein syndrome sebelum dan 

sesudah  perlakuan Kelompok II menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dengan nilai rerata 11.00 

+ 77.00 dan  p = 0,017 ( p < 0,05). Dengan Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui uji hipotesis III yang 

akan menggunakan data selisih dari masing-masing kelompok dengan menggunakan uji independent 

sample t-test WiILCOXON 2 RELATED dan MANN WHITNEY.  

 

d. Uji beda dari nilai sesudah kedua kelompok 

Uji ini untuk mengetahui signifikansi rerata penurunan nyeri pada kedua kelompok perlakuan sebelum 

dan sesudah perlakuan maka dilakukan independent t-tes yang disajikan pada tabel 4 sebagai berikut:  

 

Tabel 4 . Uji Beda selisih Nilai  rerata penurunan nyeri antara Kedua Kelompok sesudah 

Perlakuan dengan Independent t-test  2 Related dan Mann Whitney 

Variable 

N=14 

Kelompok I dan II 
P 

Rerata±SB 

Sesudah 28.000 +  0.000 0,001 
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5. KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliiti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pemberian Neuromuscular Taping  dengan Ultrasound dapat menurunkan nyeri pada kasus Dequervein 

syndrome  dengan nilai Sebelum 12 + 0,453 dan sesudah perlakuan 4.00 + 28.00  p =.0,011 (p < 0,05).  

b.  Pemberian Neuromuscular Taping  dengan Infra Red dapat menurunkan nyeri pada kasus Dequervein 

syndrome  dengan nilai Sebelum 12 + 0,453  dan  nilai sesudah perlakuan  11.00 + 77.00 dan  p = 0,017 ( p < 

0,05). 

c.  Pemberian Neuromuscular Taping  dengan Ultrasound berbeda dengan pemberian Neuromuscular Taping  

dengan Infra Red dalam menurunkan nyeri pada kasus Dequervein syndrome  dengan nilai hasil Kelompok II 

lebih baik 28.000+ 0, 000  p = 0,001 (p > 0,05). 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the number of free fatty acids used cooking oil after the addition of powder and activated 

charcoal durian skin. Analysis was seen from changes in acid numbers after the addition of variations in powder 

concentration and activated charcoal 0, 3, 6, 9 % and immersion times 1, 2 and 3 times 24 hours. The results of the 

research that have been done can be concluded that the adsorption of durian skin can reduce acid numbers, but the 

concentration varization does not significantly influence. 

Keyword : fatty acid, durian skin, adzsorption 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  bilangan asam lemak bebas minyak goreng bekas setelah penambahan 

serbuk dan arang aktif kulit durian. Analisis dilihat dari perubahan bilangan asam  setelah penambahan variasi 

konsentrasi serbuk dan arang aktif 0,3,6,9% dan lama perendaman 1, 2 dan 3 kali 24 jam. Hasil penelitian yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa adsorben kulit durian dapat menurunkan bilangan asam, tetapi varisasi konsentrasi 

tidak berpengaruh  secara signifikan. 

Kata kunci : asam lemak, kulit durian, adsorben 

 

1. PENDAHULUAN 

Minyak goreng bekas adalah minyak yang telah mengalami penurunan kualitas seperti peningkatan bilangan asam 

yang merupakan faktor risiko penyakit tidak menular apabila dikonsumsi terus menerus seperti penyempitan pembuluh 

darah. Upaya peningkatan mutu minyak goreng bekas  perlu dilakukan, salah satunya dengan menurunkan bilangan asam 

dan peroksida dengan menggunakan  bahan alam yang mampu berfungsi sebagai zat penyerap  yang disebut  adsorben. 

Adsorben   dari bahan alam lebih baik untuk kesehatan karena tidak mengandung residu logam berat. Pemurnian  minyak 

goreng bekas dengan adsorben merupakan proses yang sederhana dan efesien [1]. Sebagai adsorben bahan alam dapat 

dijadikan karbon aktif  [2]. Selain itu dapat dibuat bentuk serbuk. Misalnya  serbuk ampas tebu dan kulit pisang kepok 

dapat menurunkan  bilangan asam, bilangan penyabunan dan bilangan ester pada minyak goreng bekas [3]. Selain bahan-

bahan di atas kulit durian juga dapat diamanfaatkan sebagai adsorben karena kulit durian mengandung  selulosa  tinggi 

(50-60%), lignin (5%) karbon yang cukup tinggi. Pemanfaatan kulit durian telah banyak dilakukan penelitian diantaranya 

sebagai bahan bakar alternatif  dan sebagai bahan penyerap logam kadmium (II)  [4] dan sebagai produk briket [5]. 

Penelitian ini ingin menganalisa bilangan asam lemak bebas minyak goreng bekas  dengan menambahkan adsorben 

kulit durian. Adsorben dibuat dalam bentuk serbuk dan arang aktif. Peroksida dan asam lemak bebas pada minyak goreng 

bekas diharapkan dapat terakumulasi pada permukaan adsorben. Diharapkan semakin tinggi konsentrasi adsorben dan 

semakin  lama  kontak asam lemak bebas dan peroksida dengan adsorben  maka peristiwa penyerapan akan semakin 

meningkat. Menurut [6], bahwa adsorpsi yang terjadi pada permukaan zat padat disebabkan oleh adanya gaya tarik antar 

atom atau molekul pada permukaan zat padat. Peristiwa adsorpsi dipengaruhi juga oleh konsentrasi adsorben dan waktu 

kontak senyawa dengan adsorben. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Asam Lemak Bebas. Asam lemak bebas adalah senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi 

biasanya bergabung dengan lemak netral dan pada konsentrasi sampai 15%. Lemak dengan kadar asam lemak bebas 

lebih besar dari 1%, jika dicicipi akan terasa membentuk film pada permukaan lidah dan tidak berbau tengik, namun 

intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas, walaupun berada 

dalam jumlah kecil mengakibatkan rasa tidak enak. Hal ini berlaku pada lemak yang mengandung asam lemak yang tidak 

dapat menguap [7]. 

Peroksida. Peroksida merupakan salah satu parameter kerusakan minyak dan lemak, semakin tinggi angka 

peroksida maka semakin rendah kualitas minyak dan lemak tersebut. Peroksida adalah kerusakan minyak yang 
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ditimbulkan karena reaksi okdidasi. Proses oksidasi dapat berlangsung bila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan 

minyak. Molekul lemak yang mengandung radikal asam lemak tidakjenuh mengalami oksidasi dan menjadi tengik [8]. 

 Adsorben Adsorben merupakan zat padat yang menyerap suatu komponen tertentu dari suatu fase fluida. Kebanyakan 

adsorben adalah bahan-bahan yang sangat berpori dan adsorbsi berlangsung terutama pada dinding-dinding pori atau 

pada letak-letak tertentu di dalam partikel itu [9]. Adsorbsi adalah proses pemisahan komponen tertentu dari satu fasa 

fluida (larutan) ke permukaan zat padat yang menyerap (adsroben).Pemisahan terjadi karena perbedaan bobot molekul 

atau porositas, menyebabkan sebagian molekul terikat lebih kuat pada permukaan dari pada molekul lainnya [6]. Menurut 

Adhi [11]  kecepatan atau besar kecilnya adsorbsi dipengaruhi oleh jenis, pengadukan, waktu kontak dan luas permukaan. 

Bahan alam yang dapat dijadikan adsorben salah satunya kulit durian. Kulit durian megandung senyawa pati  gula, 

ethanol, lemak, protein, serat kasar, air, selulosa  tinggi (50-60%), lignin (5%) karbon yang cukup tinggi sehingga dapat 

berfungsi sebagai adsorben [12]. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini   eksperimen Pree test and Pos TestWith Control group untuk mengetahui pengaruh  kulit durian sebagai 

adsorben minyak goreng bekas. Variabel yang digunakan adalah konsentrasi serbuk dan arang aktif kulit durian dengan 

variasi 0%,3%b/v, 6%b/v dan 9%b/v dan lama perendaman 1x 24 jam, 2x24 jam dan 3x24 jam.Pengumpulan data berupa, 

bilangan asam dengan metode mengikuti SNI 374-2013 [14]. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Telah dilaksanakan penelitian terhadap minyak goreng bekas dengan parameter bilangan asam dengan penambahan 

adsorben kulit durian, maka diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini; 

 

Tabel 1. Rata-Rata Bilangan Asam setelah penambahan  Adsorben kulit durian 

Lama 

perendaman 

Rata – Rata Bilangan asam  dengan penambahan adsorben kulit durian (mg KOH/g) 

 

Konsentrasi Serbuk  (% b/v) Konsentrasi Arang aktif (%b/v) 

  0 3 6 9 0 3 6 9 

1x24 0,3606 0,3548 0,35487 0,3408  0,3606 0,3555    0,3520   0,3489    

2x24 0,3612 0,2704  0,2700  0,2700  0,3612 0,2704     0,2706   0,2709   

3x24 0,4064 0.2698  0,2704  0,2556  0,4064 0,2609    0,2704    0,2704   

 

Pada tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa bilangan asam sebelum penambahan serbuk dan arang aktif (0%) 

dengan penigkatan waktu peyimpanan semakin lama maka terjadi peningkatan bilangan asam dari 0,3606 mgKOH/g 

(1x24jam) menjadi 0,4064 mgKOH/g. (3x24jam). Ini dikrenakan proses hidrolisis yang menghasilkan asam lemak bebas 

semakin lama semakin meningkat karena tidak ada penambahan adsorben yang mampu menyerap asam lemak bebas. 

Reaksi Hidrolisis dapat disebabkan oleh adanya air dalam lemak dan minyak atau oleh basa, asam, dan enzim-enzim 

yang menghasilkan salah satunya adalah  asam lemak bebas. 

Penambahan adsorben bentuk serbuk  pada konsentarsi 3, 6 dan 9% secara umum bilangan asam mengalami 

penurunan. Penurunan terbesar pada penambahan 9% dan lama perendaman 3x24 jam yaitu sebesar 15% Semakin tinggi 

konsentrasi serbuk maka semakin besar penurunan bilangan asam disebabkan terjadi penyerapan oleh adsorben. Semakin 

lama perendaman maka semakin turun bilangan asamnya. Ini dikarenakan waktu kontak antara adsorben dengan asam 

lemak bebas semakin lama maka penyerapan partikel asm lemak oleh adrorben yang berpori akan semakin tinggi. 

Menurut Adhi (2011)Waktu kontak yang semakin lama  antara adsorben dengan bahan  yang akan diadsorbsi maka proses 

penyerapan akan berjalan lebih efektif. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ramja [3]bahwa serbuk ampas tebu 

dan kulit pisang kepok dapat menurunkan  bilangan asam. Apabila dilihat dari variasi konsentrasi serbuk yang 

ditambahkan maka maka hasil uji statistik tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan bilangan asam 

(p=0,06). Lama perendaman pada konsentrasi serbuk 3% mengalami penurunan pada 1. 2 dan 3 kali 24 jam  , namun 

pada konsentrasi 6 dan 9 % lama perendaman 1,2,dan 3 kali 24 jam tidak terjadi penurunan bilangan asam. Pada 

penambahan arang aktif kulit durian bilangan asam mengalami penurunan setelah penambahan dengan semua variasi 

konsentrasi, akan tetapi variasi konsentrasi6 dan 9 % ada yang,mengalami kenaikan bilangan asam dibanding konsentrasi 

3%. Hasil uji statistik bahwa variasi konsentrasi tidak berpengaruh signifikan dengan bilangan asam. Apabila dilihat dari 

lama perendaman dengan arang aktif, maka terjadi penurunan bilangan asam. Arang aktif mempunyai sifat sebagai 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL APLIKASI SAINS DAN TEKNOLOGI (SENASTEK) 
“Integrasi Halal Science and Technology Dalam Penelitian dan Pengabdian untuk Peradaban Bangsa”  

Universitas Abdurrab Pekanbaru, 12 Desember 2018  

258 

 

penyerap yang mempunyai luas permukaan yang lebih terbuka sehingga peroksida dapat terserap pada permukaan ini. 

Menurut Adhi [11], kecepatan adsorpsi dipengaruhi oleh waktu kontak antara adsorben dengan bahan.  

 

5. KESIMPULAN 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa terjadi penurunan  bilangan asam lemak bebas setelah penambahan 

adsorben dari kulit durian dan variasi konsentrasi tidak signifikan terhadap penurunannya. Perlu dilakukan penelitian 

yang sama dengan variasi komsentrasi adsorben lebih ditingkatkan. 
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ABSTRACT  

Penaga Village is one of the villages located in Teluk Bintan District, Bintan Regency, Riau Islands Province, having its 

address at Jalan Lintas Barat, Simpang Lagoi. The problem in Penaga village is that the Joint Business Group (KUBE) 

and the Fishermen Group in the Penaga Village area have not been formed yet. This is because there is still a lack of 

understanding by the public about the good and right management of KUBE. This condition was also made more complex 

because the community experienced a lack of capital to establish KUBE and the Fishermen Group. In addition there are 

also other problems encountered, namely the marketing of handicraft products that are not running so that these 

craftsmen finally stop producing handicrafts from Plastic Waste. Therefore. the purpose of this Community Service 

activity is to provide stimulant assistance and provide education to the community in order to change the public mindset 

regarding the business opportunities that exist in the region and it is expected that the economy of the community can be 

more empowered. In this community service activity we used the method of mentoring, training and discussion. This 

method is used to provide participants with theoretical and practical knowledge about product marketing material. The 

results of the implementation of community service activities entitled "Training in the Marketing of Typical Products of 

Penaga Village, Teluk Bintan District, Bintan Regency", namely the community increased their knowledge about how to 

market products that are good and true. Given the abundant sea resources in the Penaga area, which can later become 

additional income for the community. Thus, it will help the community to move the wheels of the economy while at the 

same time helping the local government in tackling and reducing poverty in the Penaga village 

. 

 

Keywords:  Training, marketing, typical product, village 

 

ABSTRAK  

Desa Penaga merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan  Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi 

Kepulauan Riau, yang beralamat di Jalan Lintas Barat, Simpang Lagoi. Permasalahan di desa Penaga yakni mengenai 

belum terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Kelompok Nelayan di wilayah Desa Penaga saat ini. Hal 

ini disebabkan karena masih lemahnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan KUBE yang baik dan benar masih 

minim. Kondisi ini juga dibuat semakin kompleks karena masyarakat mengalami kekurangan modal untuk mendirikan 

KUBE dan Kelompok Nelayan. Selain itu terdapat juga permasalahan lain yang ditemui yakni pemasaran produk 

kerajinan tangan yang tidak berjalan sehingga membuat para pengrajin ini akhirnya berhenti memproduksi kerajinan 

tangan dari Limbah Plastik. Oleh sebab itu. tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk 

memberikan bantuan stimulan dan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka untuk mengubah mindset 

masyarakat mengenai peluang usaha yang ada di wilayah tersebut serta diharapkan agar ekonomi masyarakat dapat lebih 

berdaya. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kami menggunakan metode pendampingan, pelatihan dan 

diskusi. Metode ini digunakan untuk memberikan memberikan pengetahuan secara teoritis dan praktis kepada peserta 

kegiatan tentang materi pemasaran produk. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul 

“Pelatihan Pemasaran Produk Khas Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan” yakni masyarakat 

bertambah pengetahuannya mengenai cara memasarkan produk yang baik dan benar. Mengingat hasi laut yang berlimpah 

di daerah Penaga, yang nantinya bisa menjadi tambahan pendapatan untuk masyarakat. Dengan demikian akan membantu 

masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomiannya sekaligus membantu pemerintah daerah setempat dalam 

menanggulangi dan mngurangi angka kemiskinan di daerah desa Penaga.  

 

Kata Kunci: Pelatihan, pemasaran, produk khas, desa 
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1. PENDAHULUAN   
Desa Penaga merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi 

Kepulauan Riau, yang beralamat di Jalan Lintas Barat, Simpang Lagoi. Desa ini terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) 

dan 9 Rukun Tetangga (RT) dengan memiliki 3 Dusun, yaitu Dusun 1 terdiri dari Kampung Tanjung Pisau, 

Kampung Segelap dan Kampung Banse. Dusun 2 sendiri terdiri dari Kampung Rekoh, Kampung Kemalai, 

Kampung Belak, sedangkan Dusun 3 hanya terdiri dari Kampung Tanah Merah. Dari ketiga dusun ini, Dusun 1 

merupakan pusatnya pemerintahan Desa Penaga, karena berada ditengah-tengah antara Dusun 2 dan Dusun 3. Di 

Desa Penaga ini, jarak antara dusun satu dengan dusun lainnya sangat berjauhan atau memerlukan waktu perjalanan 

sekitar 15 menit dengan kendaraan roda dua atau roda empat untuk menempuh ke dusun lainnya. Hal ini 

dikarenakan antara dusun di Desa Penaga dihubungkan dengan lautan, sehingga untuk menuju ke dusun lain maka 

harus berputar melewati jalur darat dengan melewati desa lainnya terlebih dahulu. Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat akan dilaksanakan di Kecamatan Teluk Bintan tepatnya diwilayah Desa Penaga Dusun 1 yaitu letaknya 

di kampung Tanjung Pisau.  

Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan, hal ini dilihat dari letak wilayah Desa Penaga 

yang merupakan daerah pesisir. Biasanya para nelayan memasarkan hasil laut tersebut dijual langsung ke 

konsumen, selain itu dijual  melalui tengkulak/toke/juragan, dan dijual melalui pengecer. Hasil laut yang biasanya 

didapatkan oleh nelayan setempat yaitu ikan, gonggong, teripang, cumi-cumi dan udang.Secara demografis, Desa 

Penaga memiliki banyak potensi alam, diantaranya dibidang perkebunan dan perikanan yang dapat dioptimalkan 

untuk pembangunan daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Namun jika dilihat dari 

kenyataan di lapangan, berbagai potensi tersebut selama ini belum dapat dioptimalkan dengan baik oleh masyarakat 

terkait. Berdasarkan data dari Kepala Desa Penaga, mengatakan bahwa mengenai belum terbentuknya Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) dan Kelompok Nelayan di wilayah Desa Penaga saat ini. Hal ini disebabkan karena masih 

lemahnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan KUBE yang baik dan benar masih minim. Kondisi ini 

juga dibuat semakin kompleks karena masyarakat mengalami kekurangan modal untuk mendirikan KUBE dan 

Kelompok Nelayan. 

Selain itu terdapat juga permasalahan lain yang ditemui di Desa Penaga pada saat dilakukan Survey, seperti 

pemasaran produk kerajinan tangan yang tidak berjalan sehingga membuat para pengrajin ini akhirnya berhenti 

memproduksi kerajinan tangan dari Limbah Plastik. Selain itu, masih minimnya pemahaman masyarakat setempat 

mengenai manajemen Keuangan Rumah Tangga di Desa Penaga yang menyebabkan para pelaku usaha sering 

gulung tikar di daerah Desa Penaga tersebut. 

Oleh sebab itu. tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk memberikan bantuan 

stimulan dan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka untuk mengubah mindset masyarakat 

mengenai peluang usaha yang ada di wilayah tersebut serta diharapkan agar ekonomi masyarakat dapat lebih 

berdaya. 

 
2. KAJIAN PUSTAKA   

Istilah pemberdayaan mengacu pada pengertian membuat 'berdaya' masyarakat atau sekelompok orang yang 

awalnya dalam keadaan 'tidak berdaya'. Pemberdayaan dapat diterapkan pada aspek-aspek kehidupan manusia yang 

meliputi aspek fisik, mental, sosial, finansial, pendidikan, dan lainnya (Herdiana, 2010). Memberdayakan 

masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi 

sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Herdiana, 2010). 

 Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan 

keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan 

hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara (Harahap, 2012). Tujuan akhir 

pemberdayaan masyarakat adalah pulihnya nilai-nilai manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang 

unik, merdeka, dan mandiri. Unik dalam konteks kemajemukan manusia; merdeka dari segala belenggu internal 

maupun eksternal termasuk belenggu keduniawian dan kemiskinan; serta mandiri untuk mampu menjadi 

programmer bagi dirinya dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan sesama (Harahap, 2012). 

 Sumodiningrat (Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, 2009) berpendapat bahwa pemberdayaan 

masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu: (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang (Enabling); (2) Menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (Empowering); 

(3) Memberikan perlindungan (Protecting).  

 Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, 

partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Menurut Craig dan Mayo (Nugroho, 2007), partisipasi merupakan 

komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Strategi pemberdayaan 

menempatkan partisipasi masyarakat. 

 Sebagai isu pertama pembangunan saat ini. Di samping pentingnya pemberdayaan masyarakat, terdapat 

beberapa permasalahan yang dapat mengganggu pengimplementasian pemberdayaan masyarakat dalam tataran 

praktis. Permasalahan pemberdayaan masyarakat menyangkut ketiadaan konsep yang jelas mengenai apa itu 

pemberdayaan masyarakat, batasan masyarakat yang sukses melaksanakan pemberdayaan, peran masing-masing 

pemerintah, masyarakat dan swasta, mekanisme pencapaiannya, dan lain sebagainya (Prasejo, 2004).  
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 Selain itu, menurut Nuryoso (Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, 2009), usaha ekonomi produktif 

yang ada atau akan dibentuk pada masing-masing wilayah diidentifikasi berdasarkan kriteria tertentu, dipilih untuk 

dikembangkan sebagai sasaran pembinaan. Pengembangan dilakukan melalui pembinaan manajemen usaha, 

bantuan modal bergulir dan pemanfaatan teknologi tepat guna. 

Conyers (Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, 2009), bahwa memberikan tiga alasan utama sangat 

pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat 

guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa 

kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) Masyarakat mempercayai program pembagunan 

jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk 

proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam 

keterlibatannya di pembangunan 

Dari berbagai tulisan Sumodiningrat (Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, 2009), konsep 

pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1) Perekonomian rakyat adalah pereknomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang 

deselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan 

masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah 

semua warga negara. 

2) Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan 

berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat 

adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan 

struktural. 

3) Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari 

ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke 

kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: pengalokasian sumber pemberdayaan 

sumberdaya; penguatan kelembagaan; penguasaan teknologi; dan pemberdayaan sumber daya manusia. 

4) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan 

kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus 

dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan 

belum berkembang. 

5) Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: pemberian peluang atau akses yang lebih besar 

kepada aset produksi (khususnya modal); memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi 

rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker; pelayanan pendidikan dan kesehatan; 

penguatan industri kecil; mendorong munculnya wirausaha baru; dan  pemerataan spasial 

6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: peningkatan akses bantuan modal usaha;  peningkatan 

akses pengembangan SDM; dan peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung 

sosial ekonomi masyarakat lokal. 

 
3. METODE PELAKSANAAN   

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kami menggunakan metode pendampingan, sosialisasi 

dan diskusi. Pada kegiatan program pemasaran produk ini akan dilaksakan dengan mendemontrasikan cara 

pembuatan logo yang menarik dan kemasan dengan kualitas yang baik dan  penerapan usaha berbasis e-komersial 

dengan menggunakan media sosial dan tujuannya agar warga dapat langsung mempraktekkan bagaimana 

pengemasan dan pemasaran produk tersebut. Metode ini digunakan untuk memberikan pengetahuan secara teoritis 

kepada peserta kegiatan tentang materi peluang berwirausaha dalam pengolahan hasil ikan. Kegiatan tersebut 

kemudian dilanjutkan dengan metode diskusi (Tanya jawab) untuk memperdalam pemahaman peserta tentang 

pemasaran produk, dengan harapan peserta kegiatan dapat lebih cepat memahami dan menjadikannya sebagai usaha 

yang kontinuitas (berkelanjutan). 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Pelatihan Pemasaran Produk Khas Desa 

Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan” dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar 

pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.30 WIB di Balai Pertemuan Desa Penaga, Kecamatan Bintan Pesisir, 

Kabupaten Bintan. Pesertanya dihadiri oleh Kepala Dusun 1, RT.001, RT.002, RT.003, RT. 004, RT. 005 dan 

warga-warga Desa Penaga . Materi yang disiapkan berupa bahan presentasi berbentuk hardcopy powerpoint, 

kue/snack, aqua gelas dan bahan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan Pelatihan Pemasaran Produk Khas Desa 

Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Adapun kegiatan pelatihan pemasaran yang dilaksanakan 

bertujuan untuk memberi wawasan atau pemahaman lebih lanjut tentang pemasaran kepada masyarakat Desa 

Penaga. Materi yang kami sampaikan kepada masyarakat Desa Penaga yaitu antara lain pengertian pemasaran 

secara lebih mendalam, bagaimana cara memasarkan produk mereka baik secara tradisional maupun modern/online 

dan kami juga mengajarkan bagaimana cara membuat packaging yang menarik sehingga dapat meningkatkan nilai 

jual daripada produk yang dibuat oleh warga masyarakat Desa Penaga. Para peserta yang hadir sangat antusias 
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mengikuti kegiatan yang kami lakukan dari awal hingga akhir. Kami juga mendapatkan kemudahan dalam 

menjelaskan sebagian dari materi, terutama pada bagian bagaimana memasarkan produk secara online dikarenakan 

para peserta sudah memahami dan sudah menggunakan media sosial. Untuk menghidupkan suasana maka diadakan 

juga kegiatan lomba membuat packaging semenarik mungkin, Hal ini membuat para peserta semakin antusias untuk 

mengikuti kegiatan. Untuk meningkatkan minat dari para peserta dalam mengikuti lomba yang diadakan maka 

kami juga memberikan doorprize/hadiah bagi setiap peserta yang mau mengikuti lomba tersebut. Pelaksanaan 

lomba dimulai dengan memberikan contoh packaging terlebih dahulu beserta langkah – langkah yang harus 

dilakukan. Peserta lomba terdiri dari 6 orang yang kemudian dibentuk menjadi 3 kelompok. Pelaksanaan lomba 

berlangsung selama 15 menit. Selang beberapa menit setelah para peserta menyelesaikan perlombaan, kami 

mengumumkan pemenang – pemenang dari lomba tersebut. Penentuan pemenang didasarkan oleh kerapian dan 

keunikan dari packaging yang dibuat. Hadiah untuk para pemenang diserahkan oleh Pak Amir selaku ketua RT. 

Kegiatan pelatihan ini berjalan dengan sangat baik dan lancar.  

 
5. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat pada wilayah Desa Penaga dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu 

peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan hasil laut untuk peningkatan ekonomi masyarakat. 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pun terlaksana dengan baik dan lancar walaupun ada juga kendala 

yang kami hadapi, tetapi tidak menganggu kelancaran kegiatan tersebut. Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar 

karena adanya bantuan serta dukungan dari perangkat desa dan masyarakat desa Penaga.  
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ABSTRACT 

Khalifa Umar Bin Khattab said “let no man trading in our markets until he understands on the details of usury”. Usury 

forbidden in islam, not only usury, there are still some activity that he has forbidden in islam. Relating to the study this, 

before someone exertion economic let studies fiqh muamalat. It is meant to the market knows all things have been, syubhat 

and forbidden in Alquran and Sunnah. The term “halal” always have closely related to “haram”. Hence, to get halal 

without mixed with haram and syubhat, he must learn nothing just cause sacred in a activity. To avoid from who syubhat 

and forbidden/haram. And cause of the sacred this must taught to all indonesians, above primary school, middle and 

upper and a college. This research uses qualitative research methods with the use of secondary sources (Islamic 

Economic books). Expected results of this research can be socialized and disseminated in all walks of life, school 

children, and the goverment. 

 

Keywords: Illegal activity, Islamic Economic 

 

ABSTRAK 

Khalifah Umar bin Khattab mengatakan “Janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai 

seluk beluk riba. Riba diharamkan dalam Islam, bukan hanya riba, masih ada beberapa aktivitas yang diharamkan dalam 

Islam. Berkaitan dengan penelitian ini, sebelum seseorang beraktivitas ekonomi hendaknya mempelajari fiqh muamalat. 

Hal ini bertujuan agar pelaku pasar mengetahui apa saja hal-hal yang dihalalkan, syubhat dan diharamkan dalam Alquran 

dan Sunnah. Istilah “halal” selalu memiliki kaitan erat dengan Haram. Oleh karena itu, untuk mendapatkan yang halal 

tanpa tercampur dengan yang haram maupun yang syubhat maka wajib mempelajari apa-apa saja penyebab haram dalam 

sebuah aktivitas. Agar terhindar dari yang syubhat dan haram. Dan penyebab haram ini wajib diajarkan kepada semua 

masyarakat Indonesia, terlebih dari sekolah tingkat dasar, menengah dan atas serta perguruan tinggi. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber sekunder (buku ekonomi syariah). Diharapkan 

hasil penelitian ini bisa disosialisasikan dan disebarluaskan di seluruh lapisan masyarakat, anak sekolah, dan 

pemerintahan  

 

Kata Kunci: Aktivitas Haram, Ekonomi Islam 

 

1. PENDAHULUAN 
Seminar Nasional Aplikasi Sains dan Teknologi (Senastek) 2018 dengan tema menarik yakni Integrasi Halal Science and 

Technology dalam Penelitian dan Pengabdian untuk Peradaban Bangsa sangat perlu diapresiasi dan didukung oleh 

segenap lapisan masyarakat, bukan hanya akademisi, pemerintahan, ilmuwan, peneliti, para alim ulama, tokoh 

masyarakat melainkan juga pelaku bisnis. Karena kehalalan adalah tujuan satu-satunya dan jalan yang dicari oleh 

masyarakat muslim untuk meraih ridha Allah هلالج لج. Halal bukan hanya ada di produk makanan saja misalnya adanya 

sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 

melainkan juga pada cara mendapatkan rezeki dan halal pula dalam menyalurkan atau menggunakan rezeki tersebut. 

Tidak cukup dari zatnya saja, melainkan juga berasal dari mana dan digunakan untuk apa. Dewasa ini berkembang 

lembaga keuangan syariah, destinasi wisata halal, rumah sakit syariah, bisnis syariah dan lain semacamnya, dengan 

berlandaskan kecintaan umat untuk menerapkan Alquran dan Sunnah pada setiap sendi kehidupan. Namun sampai saat 

ini peneliti belum menemukan sebuah konsep baku dan singkat serta bisa diaplikasikan langsung dari teori ke praktek 

untuk mengidentifikasi sebuah kegiatan (bisnis ataupun aktivitas sehari-hari) agar terhindar dari yang haram dan 

mencapai halal, jauh dari syubhat dan haram. 

Halal tidak akan tercapai tanpa mengetahui apa saja yang syubhat dan haram. Sehingga penelitian ini akan meringkas 

inti sari mengenai konsep identifikasi aktivitas yang dilarang dalam Islam 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 
Kajian pustaka dalam penelitian ini diambil dari buku Adiwarman Azwar Karim yang berjudul Bank Islam: Analisis 

Fiqih dan Keuangan. Diambil dan diintisarikan dari bab Identifikasi Transaksi yang Dilarang (Bab 3), ditambah buku 

Yusuf Qardhawi yang berjudul Halal Haram dalam Islam serta terakhir buku Muhammad yang berjudul Etika Bisnis 

Islami.  

"Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang 

tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara 

mailto:marifahyuliani@gmail.com
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agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, 

sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan 

jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-

Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka 

baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati.” (HR. Bukhori)  

Hukum asal 

 Ibadah  

 Semua tidak boleh kecuali yang ada ketentuannya.  

 Muamalah  

 Semua boleh kecuali ada larangannya.[1]  

Karena kaidah muamalah diatas yang mengatakan bahwa semua boleh kecuali ada larangannya maka wajib belajar atas 

setiap muslim dan wajib mengajarkan atas setiap orang yang mengetahui ilmu mengidentifikasi hal-hal yang diharamkan, 

dimulai dari lingkup lingkungan sampai kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. 

IDENTIFIKASI TRANSAKSI YANG DILARANG DALAM ISLAM 

1. HARAM ZATNYA  

a. Babi  

b. Khamr  

c. Bangkai  

d. Darah  

e. Mudharat bagi manusia 

2. TIDAK SAH/LENGKAP AKADNYA  

a. Rukun dan syarat tidak terpenuhi 

b. Terjadi Ta’alluq  

c. Terjadi “2 in 1”  

3. HARAM SELAIN ZATNYA  

a. Riba;  

b. Tadlis;  

c. Taghrir/gharar;  

d. Ikhtikar;  

e. Bai’  najasy;  

f. Maysir; dan  

g. Rishwah.[2]  

 

 

HARAM ZATNYA 

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras (khamr), berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi 

nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu 

beruntung”. QS Al Maidah: 90. 

Diharamkan atas kamu memakan (1). Bangkai; (2). Darah; (3). Daging babi; (4). Binatang yang disembelih dengan menyebut 

nama/sebutan selalin Allah; (5).Binatang yang mati tercekik; (6). Yang mati terpukul; (7). Yang mati karena jatuh; (8). Yang mati 

karena ditanduk binatang lain; (9). Yang mati dimakan binatang buas; terkecuali yang sempat kamu menyembelihnya; (10). 

Binatang yang disembelih untuk berhala. QS. Al Maidah : 3. 

Haram karena Disuruh untuk Membunuhnya 

 Ular  

 Gagak  

 Tikus  

 Anjing Galak/Rabies 

 Burung Elang  

Haram karena Dilarang Membunuhnya 

 Semut  

 Tawon  

 Burung Teguk-teguk  

 Burung Suradi  

Haram karena Kotor/menjijikkan 

 Ulat  

 Kutu  

 Kepinding  

 Cacing  

 dll  
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Adapun makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu; dan makanan kamu halal pula bagi 

mereka. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) 

disebut (nama) selain Allah Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya, dan tidak pula 

melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al Baqarah 

: 173 

HARAM SELAIN ZATNYA 

1. Riba (Tambahan atas utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul bersama risiko) 

Ibnu Al Arabi Al Maliki, dalam kitabnya Ahkam Al Qur’an,  menjelaskan definisi riba  secara bahasa adalah 

TAMBAHAN, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur’ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya 

satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Secara bahasa arab \riba berarti ziyadah atau 

bertambah, tumbuh, tinggi, dan naik. Jenis-Jenis Riba: Riba Nasiah; Riba Fadhl; dan Riba Jahiliyah. 

Konsep Riba/Bunga Dikalangan Yahudi 

Old Testament (Perjanjian Lama) maupun undang-undang Talmud. Kitab Exodus (Keluaran ) pasal 22 ayat 25 

menyatakan: "Jika engkau meminjamkan uang kapada salah seorang ummatku, orang yang miskin di antaramu, 

maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga 

terhadapnya.” 

Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan: "Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, 

baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan."  

Kitab Levicitus (Imamat) pasal 35 ayat 7 menyatakan: "Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba 

darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudara-mu bisa hidup di antaramu. Janganlah 

engkau memberi uang-mu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan 

meminta bunga.” 

Konsep Riba Dikalangan Kristen 

Perjanjian baru Injil Lukas ayat 34: “Jika kamu menghutangi kepada orang yang kamu harapkan imbalannya, 

maka di mana sebenarnya kehormatanmu, tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak 

mengharapkan kembalinya, karena pahala kamu akan sangat banyak.  

Bahaya riba 

“Dari Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi Saw bersabda: “Riba itu ada 73 tingkatan, yang paling ringan daripadanya 

adalah seumpama seseorang menzinai ibunya sendiri.” (Al-Hakim) 

“Satu Dirham dari riba yang diambil seseorang, lebih besar dosanya di sisi Allah dari 33 kali berzina dalam agama 

Islam.”  (HR.Thabrany)  

"Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, orang yang membayarnya, juru tulisnya, dan saksi-saksinya. Dia 

bersabda,”Mereka semua sama.” (HR. Muslim) 

“Bila riba merajalela pada suata bangsa, maka mereka akan ditimpa tahun-paceklik (krisis ekonomi). Dan bila 

suap-menyuap merajalela, maka mereka suatu saat akan ditimpa rasa ketakutan”. (H.R. Ahmad).  

”Sungguh akan datang suatu zaman atas manusia, di mana tak seorang pun yang hidup saat itu, kecuali makan 

riba. Barang siapa yang tidak memakannya, akan terkena debunya”. (H.R.abu Daud dan ibnu Majah).[3]  

2. Tadlis (Penipuan) 

Setiap transaksi dalam Islam harus berdasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). 

Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi. Tadlis terbagi 

atas 4 hal, yaitu dalam: 

a. Kuantitas (mengurangi takaran/timbangan) 

b. Kualitas (cacat pada barang) 

c. Harga (menaikan di atas harga pasar), biasa terjadi pada turis pendatang.  

d. Waktu penyerahan (tidak tepat waktu)  

3. Taghrir/Gharar (Ketidakpastian) 

Pada tadlis, salah satu pihak tidak mengetahui informasi, pada taghrir kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki 

kepastian akan suatu transaksi. Taghrir/gharar terbagi atas 4 hal, yaitu dalam: 

a. Kuantitas (jual beli ijon) 

b. Kualitas (jual anak hewan) 

c. Harga (harga tidak pasti), contoh sewa beli; beda harga.  

d. Waktu penyerahan (jual beli barang yang hilang) 

4. Ihtikar (Penimbunan)  

Rekayasa dalam Supply (Permintaan). Syarat ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas harga normal, dan 

mengupayakan adanya kelangkaan barang di pasar. Ihtikar identik dengan monopoli dan penimbunan 

5. Bai’ Najasy (Rekayasa permintaan) 

Rekayasa dalam Demand (Penawaran). Produsen menciptakan permintaan palsu, seolah-olah banyak permintaan 

sehingga harga jual akan naik. Biasa terjadi pada bursa saham, bursa valas, dll (menyebarkan isu, order penjualan 

palsu, melakukan pembelian pancingan). 

6. Maysir (Perjudian) 

Suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan 

tersebut. Contoh yang banyak dilakukan masyarakat adalah adanya permainan anak yang bernama “cabutan” (di 
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wilayah Kalimantan). Juga apabila ada sebuah perlombaan yang mengenakan biaya pendaftaran. Apabila hadiah 

lomba diambil dari biaya pendaftara maka terjadi tanggung menanggung (judi). 

7. Risywah (Suap-menyuap)  

Memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suap menyuap (korupsi, kolusi, 

nepotisme). “Allah melaknat orang-orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi 

penghubung antar keduanya” (Hadits Riwayat Ahmad)  

 

3. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara 

mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai kondisi objektif 

di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Sifat penelitian 

menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab 

persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini.  Penelitian ini menggunakan jenis sumber data 

primer dan sekunder yaitu berasal dari jurnal, buku, laporan yang bersifat bahan kepustakaan (library research). [4] 

Materi ini telah diajarkan kepada mahasiswa manajemen, akuntansi dan studi pembangunan di Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Islam dan dari observasi awal, ternyata mahasiswa banyak yang tidak bisa mengidentifikasi penyebab haram 

sebuah transaksi/bisnis, sehingga terciptalah konsep ringkas saat pembelajaran etika bisnis Islam dan ekonomi Islam pada 

perkuliahan yang memudahkan mahasiswa untuk memahami alat identifikasi sebuah aktivitas dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsep pada kajian pustaka hendaknya disosialisasikan secara terus menerus dan berkesinambungan kepada 

masyarakat luas. Dengan melibatkan seluruh pihak, yakni akademisi, ilmuwan, peneliti, pemerintah, lembaga 

keuangan, seluruh lapisan masyarakat sampai kepada anak didik dari jenjang paling rendah ke paling tinggi, 

dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Perguruan Tinggi di 

seluruh jenis program studi.  

Penelitian ini merupakan intisari dan mneyederhanakan dengan kata kunci agar masyarakat awam dapat 

menerima dan kemudian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila masyarakat sudah 

memiliki pola pikir “HALAL” maka perlu untuk selalu menjauhi dan menghindari yang haram. Kalua haram 

zatnya masyarakat kebanyakan mengetahui, namun haram cara mendapatkan atau selain zatnya ini yang 

masyarakat banyak tidak mengetahui. Sehingga diperlukan ilmu yang praktis dan bisa langsung diterapkan. 

Berikut table yang berisi kata kunci haram selain zatnya. 

 

Tabel 1 Kata Kunci Haram Selain Zatnya 

Penyebab Haram Sebuah Transaksi 

Haram Selain Zatnya 

Riba Tadlis Gharar Ihtikar Bai’ 

Najasy 

Maysir Risywah 

Kelebihan 

Pinjaman 

Penipuan Ketidakpastian Kenaikan 

harga atas 

Penimbunan  

Permintaan 

palsu 

Judi, Satu 

pihak 

menanggung 

pihak lain 

Suap-

menyuap  

Korupsi 

 

5. SIMPULAN 
Alat identifikasi aktivitas yang dilarang dalam Islam terdiri dari haram zatnya (babi, khamar, bangkai dan darah serta 

hal-hal yang berbahaya/mudharat bagi manusia), tidak sah/lengkap rukun (termasuk ta’alluq dan two in one) dan haram 

selain zatnya (riba, tadlis, taghrir/gharar, ihtikar, bai’ najasy. maysir dan risywah). 

Saran terhadap hasil dari penelitian ringkas ini diharapkan bisa menjadi sebuah buku saku kecil yang bisa disosialisasikan 

di seluruh tingkat masyarakat, anak didik, pemerintahan yang bisa bekerjasama dengan lembaga Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) divisi lembaga keuangan syariah. Agar tidak hanya di lembaga keuangan saja bisa diterapkan konsep halal dan 

dijauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah هلالج لج, namun dalam setiap aktivitas dan sendi kehidupan seorang muslim. 
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ABSTRACT  

The use of scl methods combined with concept maps in the teaching and learning process becomes important because of 

the potential influence on the achievement of reading comprehension skills in students. This study aims to look at the 

effect of the scl method combined concept maps of reading comprehension. This research is a descriptive research. The 

results of the analysis show that there is an effect of the scl method combined with a concept map of reading 

comprehension. This means that the scl method combined with the concept map can improve students' reading 

comprehension abilities. 

 

Keywords:  scl, map, concept, understanding, reading 
  

ABSTRAK  
Penggunaan metode scl dipadu peta konsep dalam proses belajar mengajar menjadi penting karena pengaruh yang 

potensial terhadap pencapaian kemampuan pemahaman bacaan pada mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

pengaruh metode scl dipadu peta konsep terhadap pemahaman bacaan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. 

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh metode scl dipadu peta konsep terhadap pemahaman bacaan. 

Artinya metode scl dipadu peta konsep bisa meningkatkan kemampuan pemahanan bacaan mahasiswa. 

Kata Kunci: scl, peta, konsep, pemahaman, bacaan 
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1. PENDAHULUAN 
Perguruan Tinggi (PT) sebagai lembaga pendidikan tertinggi harus dapat menghasilkan lulusan yang kompeten 

agar siap menghadapi persaingan di MEA. Peran PT dalam menciptakan daya saing bangsa yang kuat, yaitu tidak hanya 

dari segi produk, namun juga sumber daya yang dibutuhkan [1]. 

Menurut Roldan (dalam Subadiyono. 2010), membaca merupakan jalan utama menuju ilmu pengetahuan. Untuk 

memajukan ilmu pengetahuan, seseorang harus lebih banyak belajar, mengkaji, dan berpikir yang dapat dibantu 

mencapainya melalui membaca. Diperguruan tinggi sekitar 85% kegiatan studi melibatkan membaca karena membaca 

merupakan alat utama kemajuan akademik [2]. 

Berdasarkan penjajagan yang dilakukan terhadap mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia semester II masih terkesan bahwa kebanyakan dari mereka tidak menerapkan strategi membaca yang optimal, 

misalnya memprediksi, meninjau, membuat catatan, mengenali struktur teks atau, membuat grafik pengorganisasian. Di 

samping itu, pemahaman bacaan  mereka belum menggembirakan. Berdasarkan tes awal, yang dapat menjawab benar 

pada pemahaman literal 54%, inferensial 47%, reorganisasi 30%, evaluasi 55%, dan apresiasi 48% [2]. 

Berkaitan dengan hal di atas, Mursell mengatakan bahwa belajar merupakan usaha mencari dan menemukan 

makna dari yang dipelajari, sedangkan belajar dikatakan bermakna apabila pembelajaran tersebut menarik perhatian dan 

dapat menimbulkan pemahaman sehingga materi dipelajari lebih mendalam serta proses melupakan menjadi lebih 

lambat. Novak dan Gowin mengembangkan pembelajaran dengan peta konsep, suatu teori pembelajaran yang didasarkan 

pada prinsip belajar bermakna Ausubel untuk menunjukkan hubungan bermakna antara konsep-konsep dan proposisi-

proposisi. Hubungan bermakna antara konsep-konsep dan proposisi-proposisi ini tentulah sangat abstrak dan diperlukan 

suatu alat/cara untuk membuatnya menjadi kasat mata. Salah satu upaya dalam mengaitkan konsep-konsep pada 

pembelajaran tersebut adalah dengan peta konsep. Peta konsep merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui 

apa yang telah diketahui oleh peserta didik dalam bentuk retensi pengetahuan sekaligus menghasilkan proses belajar 

bermakna. Pembelajaran yang disertai penyusunan peta konsep memungkinkan peserta didik terlibat aktif dalam proses 

berpikir mengaitkan konsep-konsep relevan yang telah mereka miliki dengan informasi baru yang sedang dipelajari. Hal 

ini juga membuat peserta didik terlatih dalam mengaitkan konsep-konsep yang dimilikinya sehingga dapat membantu 

dalam memecahkan soal-soal dalam pembelajaran yang melibatkan beberapa konsep yang saling terkait [3]. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh metode scl dipadu peta konsep terhadap 

pemahaman bacaan. Sebab menurut Grawith, Bruce, dan Sia (dalam Budiyanto 2016) bahwa manfaat peta konsep 

diantaranya untuk membuat struktur pemahaman dari fakta-fakta yang dihubungkan dengan pengetahuan berikutnya, 

untuk belajar bagaimana mengorganisasi sesuatu mulai dari informasi, fakta, dan konsep ke dalam suatu konteks 

pemahaman, sehingga terbentuk pemahaman yang baik. Untuk dapat mengorganisasikan informasi-informasi yang 

diperolehnya, setiap siswa dapat bertukar pendapat dalam kelompoknya dengan membuat peta konsep sehingga 

membentuk pengetahuan baru (konsep baru) dan memperoleh pemahaman yang baik. Sehingga penelitian ini bisa 

bermanfaat bagi pengembangan teoritis ilmu psikologi pendidikan, serta sebagai saran kepada pihak-pihak terkait untuk 

terus menjaga faktor-faktor yang membuat kemampuan pemahaman bacaan mahasiswa dapat berkembang dengan baik 

[4]. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA   
Model pembelajaran  Student Center Leraning (SCL) merupakan salah satu metode pembelajaran dalam KBK. 

SCL adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik di pusat kegiatan pembelajaran. Dalam SCL para 

peserta didik memiliki dan memanfaatkan peluang dan atau keleluasaan untuk mengembangkan segenap kapasitas dan 

kemampuannya (prior knowledge and experience) sebagai pembelajar sepanjang hayat [5].  

Beberapa ciri penerapan Student-Centered Learning di Perguruan Tinggi yaitu sebagai berikut: a. Terjadinya 

berbagai aktivitas belajar; b. Display hasil karya mahasiswa; c. Tersedia banyak materi belajar dari berbagai sumber 

belajar; d. Tersedia banyak tempat yang nyaman untuk diskusi/bercengkerama; e. Ada keterlibatan dunia bisnis/industri 

dan masyarakat lainnya; [6]. 

Sementara menurut Triantono (dalam Ngazizah dkk, 2015) “Peta konsep adalah ilustrasi grafis kongkret yang 

mengindikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain pada kategori yang sama.” Dari 

pendapat tersebut tersirat bahwa peta konsep merangkai konsep dengan konsep lainnya sehingga akan terjadi keterkaitan 

antara konsep-konsep tersebut. Berdasarkan pengetian tersebut terkandung makna bahwa dalam peta konsep terdapat 

konsep utama beserta dua atau lebih konsep-konsep yang dikaitkan oleh kata penghubung yang akan menghasilkan 

hubungan yang bermakna, sehingga siswa dapat mengaitkan suatu konsep ke konsep lain, dengan begitu siswa diajak 

lebih kreatif dalam belajar dan siswa tidak hanya diam dan mendengarkan apa yang diberi oleh guru itu sendiri [7]. 

Para ahli sepakat bahwa pemahaman bacaan merupakan suatu kerja kognitif yang sangat kompleks. Goodman 

menyebutkan pemahaman sebagai interaksi antara pikiran dan bahasa. Goodman mendasarkan penelitian-penelitiannya 

pada definisi pemahaman sebagai sejauhmana pembaca merekonstruksi pesan sesuai dengan maksud penulisnya. 

Sementara Mayer juga berpendapat bahwa pemahaman bacaan melibatkan banyak kerja kognitif, menurutnya setidaknya 

ada tiga kerja kognitif utama pada proses pemahaman bacaan, diantaranya: (a) menyeleksi informas-informasi yang 

sesuai dengan kebutuhan, (b) membangun hubungan internal, yaitu hubungan antara ide yang satu dengan ide yang lain 

didalam bacaan, dan (c) membangun hubungan antara informasi yang terkandung didalam bacaan itu dengan informasi 

yang selama ini telah dimilikinya [8]. 
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3. METODE PENELITIAN    

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk melihat pegaruh metode SCL dipadu Peta Konsep terhadap 

pemahaman bacaan. 

Metode SCL dipadu Peta Konsep adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik di pusat 

kegiatan pembelajaran dan belajar bermakna dengan mengaitkan konsep-konsep yang dimiliki. Sementara pemahaman 

bacaan adalah sejauhmana pembaca merekonstruksi pesan sesuai dengan maksud penulisnya. 

Data penelitian dianalisis dengan statistic deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Student-Centered Learning (SCL) menurut Cannon adalah suatu paradigma atau pendekatan dalam dunia 

pembelajaran dan pengajaran di mana didalamnya siswa memiliki tanggung jawab atas beberapa aktivitas penting 

seperti perencanaan pembelajaran, interaksi antara guru dan sesama pelajar, penelitian, dan evaluasi terhadap 

pembelajaran yang telah dikerjakan. Dalam penerapan Student-Centered Learning, mahasiswa dituntut untuk lebih aktif 

dalam menjalani aktivitas perkuliahan. Dari hal tersebut, maka kreativitas dan kemandirian mahasiswa akan terpupuk 

dengan sendirinya [6]. 

Beberapa parameter yang dapat mengukur penerapan Student-Centered Learning : a. Terjadinya perubahan pola 

belajar mahasiswa b. Terjadinya perubahan pola mengajar dosen c. Terjadinya suasana perkuliahan yang lebih interaktif 

dan dinamis d. Terpenuhinya 3 kompetensi pembelajaran (to know, to do, to be) [6]. 

Sementara menurut Martin (dalam Ekana dan Budiyono 2015) pemetaan konsep merupakan inovasi baru yang 

penting untuk membantu anak menghasilkan pembelajaran bermakna di kelas. Cara penyajian konsep dalam bentuk 

kaitan atau hubungan antar konsep membuat mahasiswa dapat melihat keterpaduan antar konsep tersebut, sehingga 

pembelajaran menjadi lebih bermakna karena mahasiswa mampu melihat konsep yang telah dimilikinya secara 

terstruktur [9]. 

Menurut Pandley (dalam Yunita 2014), peta konsep adalah merupakan media pendidikan yang dapat 

menunjukkan konsep ilmu yang sistematis, yaitu dimulai dari inti permasalahan sampai pada bagian pendukung yang 

mempunyai hubungan satu dengan lainnya, sehingga dapat membentuk pengetahuan dan mempermudah pemahaman 

suatu topik pelajaran [10].  

Peta konsep dalam proses belajar mengajar memperjelas pemahaman guru dan siswa dalam menfokuskan 

konsep-konsep dalam beberapa ide utama. Menurut Hamzah (dalam Yunita 2014), juga mengungkapkan hubungan 

antara berbagai pengetahuan yang dimiliki dan menyesuaikannya merupakan bagian dalam memperoleh pemahaman 

[10].  

Hal diatas sejalan dengan pendapat Grawith, Bruce, dan Sia (dalam Budiyanto 2016) bahwa manfaat peta konsep 

diantaranya untuk membuat struktur pemahaman dari fakta-fakta yang dihubungkan dengan pengetahuan berikutnya, 

untuk belajar bagaimana mengorganisasi sesuatu mulai dari informasi, fakta, dan konsep ke dalam suatu konteks 

pemahaman, sehingga terbentuk pemahaman yang baik. Untuk dapat mengorganisasikan informasi-informasi yang 

diperolehnya, setiap siswa dapat bertukar pendapat dalam kelompoknya dengan membuat peta konsep sehingga 

membentuk pengetahuan baru (konsep baru) dan memperoleh pemahaman yang baik. Artinya bahwa penggunaan 

metode scl dipadu peta konsep dapat meningkatkan kemampuan pemahaman bacaan. Untuk itu sebaiknya dalam proses 

belajar mengajar dapat memadukan metode scl dengan peta konsep [4]. 

 

5. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Ada pengaruh metode scl dipadu peta konsep terhadap 

pencapaian pemahaman bacaan. Untuk itu sebaiknya dalam proses belajar mengajar dapat memadukan metode scl dengan 

peta konsep. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat pengaruh metode scl dipadu peta konsep terhadap 

pencapaian pemahaman bacaan terhadap variabel lain. 
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ABSTRACT 

The students who study at the Islamic boarding school are expected to be able to master science as well as have faith 

and piety as a provision for community life. To be able to master science and have faith and piety as a provision for 

living in society, it requires memory. Without memory, students will have difficulty applying the knowledge they have 

learned. The way that is able to help optimize the memory of students is to use Mnemonic methods. Mnemonics is a 

technique to increase storage and retrieval of information in memory. Devotion activities at the peasantren lodge aim to 

provide students with an understanding of smart responsiveness to minimize forgetting. The dedication activity begins 

with the next pre-test delivering the material by lecturing, discussion and question and answer then ends with a post test. 

The results of the post-test show that the understanding of santri is much better regarding intelligent responsiveness in 

minimizing forgetting, namely 82.17. This means that students are able to improve their ability to remember that is by 

using the Mnemonic method. 

 

Keywords:  smart, responsive, minimizing, forgetting, pesantren 

 

ABSTRAK  
Para santri yang menimba ilmu di pondok pesantren diharapkan dapat menguasai ilmu pengetahuan juga memiliki iman 

dan taqwa sebagai bekal untuk hidup bermasyarakat. Untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan serta memiliki iman dan 

taqwa sebagai bekal untuk hidup bermasyarakat dibutuhkan daya ingat. Tanpa daya ingat, santri akan mengalami 

kesulitan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari. Cara yang mampu membantu mengoptimalkan 

daya ingat santri salah satunya adalah menggunakan metode Mnemonik. Mnemonik adalah teknik meningkatkan 

penyimpanan dan pengambilan informasi dalam memori. Kegiatan pengabdian di pondok peasantren bertujuan untuk 

memberikan pemahaman kepada santri tentang cerdas tanggap meminimalisir forgetting. Kegiatan pengabdian diawali 

dengan melakukan pre test selanjutnya menyampaikan materi dengan ceramah, diskusi dan tanya jawab kemudian 

diakhiri dengan melakukan post tes. Hasil post test menunjukkan pemahaman santri jauh lebih baik terkait cerdas tanggap 

meminimalisir forgetting yakni 82,17, artinya bahwa santri mampu meningkatkan kemampuan mengingat yakni dengan 

menggunakan metode Mnemonik. 

Kata kunci: cerdas, forgetting, meminimalisir, pesantren, tanggap  

 

1. PENDAHULUAN 
Pondok pesantren menawarkan kurikulum yang berbeda dibandingkan dengan sekolah umum. Beberapa pondok 

pesantren memadukan kurikulum pemerintah dengan kurikulum yang dibuat sendiri oleh pesantren. Para santri yang 

menimba ilmu di pondok pesantren diharapkan dapat menguasai ilmu pengetahuan juga memiliki iman dan taqwa yang 

sebagai bekal untuk hidup bermasyarakat [1]. 

Agar dapat menguasai ilmu pengetahuan serta memiliki iman dan taqwa sebagai bekal untuk hidup bermasyarakat 

dibutuhkan sebuah daya ingat. Tanpa daya ingat, santri akan mengalami kesulitan untuk mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan yang sudah dipelajari. Cara yang mampu membantu mengoptimalkan daya ingat santri sehingga santri 

mampu mengingat ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari dan dapat mengaplikasikan ilmu tersebut sebagai bekal untuk 

hidup bermasyarakat salah satunya adalah menggunakan metode Mnemonik.  

Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatakan kemampuan santri agar cerdas tanggap 

meminimalisir forgetting dengan metode Mnemonik. Mnemonik (mnemonic) (dibaca ne-mahn’-ick) adalah suatu teknik 

yang meningkatkan penyimpanan dan pengambilan informasi dalam memori [2]. Sehingga pengabdian ini bisa 

bermanfaat bagi pengembangan teoritis ilmu psikologi pendidikan, serta sebagai saran kepada pihak-pihak terkait untuk 

terus menjaga faktor-faktor yang membuat kemampuan pemahaman santri tentang cerdas tanggap meminimalisir 

forgetting dapat berkembang dengan baik. 
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2. KAJIAN PUSTAKA   

Metode Mnemonik merupakan metode untuk meningkatkan daya ingat. Mnemonic merupakan suatu strategi atau 

teknik yang dipelajari untuk membantu kinerja ingatan yang dapat dioptimalkan dengan latihan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penggunaan teknik Mnemonic dapat diajarkan pada seseorang untuk mengoptimalkan kinerja 

memori. Teknik tersebut dapat digunakan oleh siapapun tanpa harus memiliki kemampuan otak yang spesial [3]. 

Terdapat 5 macam metode mnemonic, yang pertama adalah Sistem Kata Bergantung (Peg Word System) metode 

ini menggunakan serangkaian kata yang berfungsi sebagai “gantungan” untuk “menggantungkan” item – item yang ingin 

dihapalkan. Cara yang digunakan adalah dengan membayangkan interaksi antara kata yang digunakan sebagai 

penggantung (peg word) dengan kata yang harus diingat. Metode yang kedua adalah Metode Kata Kunci (Key Word 

Method), metode ini berguna untuk mempelajari kosakata bahasa asing. Metode kata kunci membutuhkan informasi asing 

dan membuatnya lebih bermakna serta lebih mudah untuk diingat [4].  

Metode yang ketiga adalah teknik – teknik verbal, dalam teknik ini terdapat dua teknik yang dapat digunakan. 

Salah satu tekniknya adalah menggunakan akronim (acronym) yaitu membentuk kata berdasarkan huruf – huruf pertama 

dalam sebuah frase atau kumpulan kata – kata. Teknik kedua dalam teknik verbal adalah akrostik (Acrostic), dimana 

sebuah frase atau kalimat yang didalamnya huruf – huruf pertama diasosiasikan dengan kata – kata yang harus diingat. 

Kalimat digunakan untuk membuat informasi lebih bermakna dan mudah untuk diingat [4].  

Metode yang keempat adalah mengingat nama. Menurut Lorayne dan Lucas proses mempelajari sebuah nama 

yang dihubungkan dengan memori mengenai wajah [4]. Metode terakhir dalam teknik mnemonic adalah metode loci 

(Method of Loci) dimana metode ini mengasosiasikan objek tertentu dengan tempat – tempat tertentu. Kita dapat 

menggunakan tempat – tempat dan lingkungan yang familiar serta menempatkan objek – objek tertentu di lokasi yang 

telah ditentukan dalam benak. Individu dapat dengan secara mental mengunjungi tempat atau lokasi yang telah ditentukan 

untuk dapat mengingat item yang diperlukan. Misalnya, jika kita diminta untuk membeli 5 jenis barang di toko, kita dapat 

menggunakan rumah kita sebagai tempat untuk menyimpan barang – barang yang perlu kita ingat. Sehingga kita dapat 

mengingat barang – barang yang akan dibeli dengan cara mengasosiasikan roti dengan depan garasi, makanan kucing 

diasosiasikan dengan dalam garasi, tomat diasosiasikan dengan pintu dengan, pisang diasosiasikan dengan rak lemari 

pakaian dan susu diasosiasikan dengan wastafel didapur [4]. 

Penelitian mengenai keefektifan teknik Mnemonik pernah dilakukan oleh Halim et al., (2015) yakni tentang 

keefektifan teknik mnemonik  untuk meningkatkan memori jangka panjang dalam pembelajaran biologi pada siswa kelas 

VIII SMP Al-Islam 1 Surakarta dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada kelompok eksperimen 

adalah 67,81 sedangkan nilai rata-rata pada kelompok kontrol adalah 34,69 [3]. Terdapat perbedaan nilai rata-rata antara 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol sebesar 33,12. Hasil tersebut menunjukkan bahwa teknik mnemonik 

efektif untuk meningkatkan memori jangka panjang dalam pembelajaran biologi pada siswa kelas VIII SMP Al-Islam 1 

Surakarta. 

Menurut Sari dan Sari (2015) penggunaan model Mnemonik untuk meningkatkan kemampuan mengingat 

secara efektif dan aktif belajar siswa pada tema keluargaku menunjukkan bahwa hasil belajar IPS kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol berbeda signifikan, hal ini dibuktikan rata-rata nilai gain score kelas eksperimen jauh lebih tinggi 

yaitu sebesar 21,92 dibandingkan dengan kelas kontrol yaitu 0,26, artinya bahwa model pembelajaran Mnemonik dengan 

media video lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan mengingat siswa dibandingkan dengan model pembelajaran 

konvensional [5]. 

 

3. METODE    

Pengabdian diawali dengan melakukan pre tes terkait materi cerdas tanggap meminimalisir forgetting kepada 

santri di Pondok Pesantren Darul Huda dan Pondok Pesantren Darun Nahdhah Thawalib Bangkinang kemudian 

dilanjutkan dengan menyampaikan konsep-konsep penting terkait materi cerdas tanggap meminimalisir forgetting.  

Bahan dan alat utama yang digunakan berupa slide materi tentang konsep-konsep penting terkait materi cerdas 

tanggap meminimalisir forgetting yang dilaksanakan di pondok pesantren Darul Huda dan pondok pesantren Darun 

Nahdhah Thawalib Bangkinang. Selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan post test untuk pengumpulan data terkait 

dengan cerdas tanggap meminimalisir forgetting kepada santri di pondok pesantren Darul Huda dan pondok pesantren 

Darun Nahdhah Thawalib Bangkinang. 

Cerdas tanggap meminimalisir forgetting adalah mengerti dan memperhatikan sungguh-sungguh untuk 

mengurangi lupa. Teknik analisis terhadap data hasil pengabdian dilakukan dengan statistic deskriptif untuk 

menggambarkan hasil pengabdian secara umum. 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN   

Hasil pengabdian tentang cerdas tanggap meminimalisir forgetting di pondok pesantren dapat dilihat pada 

Tabel dan Grafik di bawah ini 
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Tabel 1  Perbandingan Kemampuan Cerdas Tanggap Meminimalisir Forgetting waktu Pre test dan Post test 

Kemampuan Cerdas Tanggap 

Meminimalisir Forgetting 

Nilai  

Rata-Rata 

Pre test 34,44 

Post test 82,17 

 

 
Gambar 1  Grafik  Perbandingan Kemampuan Cerdas Tanggap Meminimalisisr Forgetting waktu Pre test dan 

Post test 

Pada tabel dan grafik di atas dapat dilihat nilai rata-rata tingkat kemampuan santri tentang cerdas tanggap 

meminimalisisr forgetting waktu pre test dan post test, yakni; tingkat kemampuan santri tentang cerdas tanggap 

meminimalisisr forgetting waktu pre test sebesar 34,44 dan tingkat kemampuan santri tentang cerdas tanggap 

meminimalisisr forgetting waktu post test sebesar 82,17. 

Berdasarkan hasil pengabdian di atas, dapat dilihat bahwa ada peningkatan kemampuan santri tentang cerdas 

tanggap dalam meminimalisisr forgetting. Artinya bahwa santri mampu meminimalisir forgetting sehingga santri dapat 

lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan mengingat dengan menggunakan metode Mnemonik. 

Hal diatas sejalan dengan hasil penelitian Ardika (2016) tentang efektivitas metode mnemonik ditinjau dari daya 

ingat dan hasil belajar matematika siswa SMK kelas X, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode 

mnemonik efektif untuk pembelajaran trigonometri yang ditinjau dari daya ingat dan hasil belajar siswa. Berdasarkan 

hasil analisis diperoleh  sebagai berikut: 1) Tingkat kemampuan daya ingat siswa secara keseluruhan setelah mengikuti 

pembelajaran menggunakan metode mnemonik yaitu pada kriteria daya ingat tinggi dan dapat dikatakan efektif dengan 

jumlah siswa yang masuk pada kriteria sangat tinggi ditambah siswa yang masuk pada kriteria tinggi lebih dari 75% 

jumlah siswa, 85,71% dari jumlah siswa yaitu 24 siswa masuk pada kriteria tinggi, 3,58% dari jumlah siswa yaitu 1 siswa 

masuk pada kriteria sangat tinggi dan 10,71% dari jumlah siswa yatitu 3 siswa masuk pada kriteria cukup. 2) Hasil belajar 

siswa secara keseluruhan setelah mengikuti pembelajaran menggunakan metode mnemonik dikatakan berhasil dengan 

baik atau efektif dengan 89,29% dari jumlah siswa yang mengikuti tes hasil belajar yaitu 25 siswa dinyatakan tuntas 

belajar memenuhi nilai KKM yang ditentukan sekolah yaitu 78, dengan nilai rata-rata kelas yaitu 87,32 [2]. 

Hasil penelitian Herawati et al., (2015) yang meneliti tentang efektivitas teknik mnemonik untuk meningkatkan 

hasil belajar IPS materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga sejalan dengan hasil penelitian diatas, yakni 

terdapat hasil belajar siswa dengan teknik mnemonik pada setiap siklusnya mengalami peningkatan. Rata-rata hasil 

belajar siswa sebelum dilakukannya tindakan (pra siklus) hanya mendapatkan nilai rata-rata 60,25 dengan persentase 

ketuntasan 40%, pada tahap siklus guru sebesar 82% dan siklus II meningkat menjadi 96% dengan kategori “Sangat 

Baik”. Teknik mnemonic membantu siswa dalam mengingat materi dengan lebih mudah [6]. 

 

5. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengabdian dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan kemampuan santri setelah diberikan 

pemahaman tentang konsep-konsep penting terkait tentang cerdas tanggap meminimalisir forgetting. Nilai rata-rata 

pencapaian kemampuan terkait cerdas tanggap meminimalisir forgetting pada santri sesudah mendapatkan pemahaman 

terkait konsep-konsep penting tentang cerdas tanggap meminimalisisr forgetting sebesar 82,17. Artinya bahwa santri 

sudah cerdas dan tanggap untuk meminimalisir forgetting sehingga santri dapat lebih efektif dalam meningkatkan 

kemampuan mengingat. Perlu dilakukan pengabdian lebih lanjut untuk peningkatan pemahaman terkait cerdas tanggap 

meminimalisir forgetting pada objek yang lebih luas seperti pada guru dan orang tua. 
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ABSTRACT  

This activity aimed to help the school to develop Psychological Capital for career preparedness of vocational students. 

This activity could be useful in establishing communication between Abdurrab University as an education practitioner 

and related parties (Education Office, Principals, Vocational Students) and building joint commitments, especially 

teachers and vocational students in developing themselves to have the readiness to enter the work and entrepreneurship. 

Keywords:  psychological capital, students, vocational, self, career 

 

ABSTRAK  
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pihak sekolah mengembangkan Psychological Capital untuk kesiapan karir siswa 

SMK. Kegiatan ini bisa bermanfaat dalam menjalin komunikasi antara Universitas Abdurrab sebagai praktisi pendidikan 

dengan pihak terkait (Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Siswa SMK) dan membangun komitmen bersama, terutama 

guru dan siswa kejuruan dalam mengembangakan diri agar memiliki kesiapan memasuki dunia kerja dan wirausaha. 

Kata Kunci: psychological capital, siswa, SMK, pengembangan diri, kesiapan karir 
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1. PENDAHULUAN   
Lulusan SMK/MAK tidak hanya disiapkan secara khusus untuk memenuhi keterampilan bekerja (job specific 

skills), tetapi juga harus dibekali dengan keterampilan belajar (learning skills) dan kemampuan menyesuaikan diri 

atau adaptability competence. Sebaliknya, lulusan SMA disiapkan untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. Meskipun pada kenyataannya, justru lulusan SMA yang banyak diserap di dunia kerja dibanding lulusan SMK. 

Bahkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada bulan Mei 2017 menunjukkan bahwa Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) untuk usia 15 tahun ke atas berdasarkan latar belakang pendidikan, lulusan SMK 

menempati posisi tertinggi, yaitu 9.84 persen. Posisi kedua adalah lulusan Diploma I/II/III sebanyak 7.22 persen, lulusan 

SMA sebanyak 6.95 persen, dan lulusan universitas sebanyak 6.22 persen. Sementara TPT terendah adalah pada tingkat 

pendidikan SD, yaitu 3.44 persen. Hal ini dikarenakan mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima 

pekerjaan apapun, sementara mereka yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memilih pekerjaan yang sesuai (Admin, 

2017).  

Untuk data SMK di Kabupaten Siak masih sedikit, tidak semua ada di Kecamatan. Diperlukan keyakinan diri 

dalam pemilihan karir dan kesiapan para lulusan SMK di Kabupaten Siak yang harus bersaing dengan lulusan SMK lain 

dan lulusan Sarjana untuk memasuki dunia kerja. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dirancang untuk 

menyiapkan siswanya mampu bekerja setelah lulus sekolah. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut pasal 15 UU 

No.20 tahun 2003 mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, yang mengutamakan 

pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu (PP No.19 Tahun 2005). SMK diharapkan dapat 

menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah (medium level worker) yang berperan dalam perkembangan industri, 

berkualitas dari segi ketrampilan kerja dan diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri (Siregar, 2011). 

Alma (2008) menjelaskan bahwa ada dua hal yang mendorong seseorang untuk memasuki wirausaha, yaitu 

personal attributes dan personal environment. Personal attributes menyangkut aspek-aspek kepribadian seseorang, 

sedangkan personal environment menyangkut hubungan dengan lingkungan. Hal senada juga disampaikan oleh Malinda 

(2002) yang mengatakan bahwa faktor psikologis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kewirausahaan. Faktor 

psikologis tersebut di antaranya psychological capital. Psychological Capital (Psy Cap) ialah keadaan positif psikologis 

seseorang yang berkembang dan terdiri dari kakrakteristik adanya kepercayaan diri (self-efficacy) dalam semua tugas, 

optimisme, harapan (hope), serta kemampuan untuk bertahan dan maju ketika dihadapkan pada sebuah masalah 

(resiliency) (Luthans, Youssef, & Avolio, 2007).  

 
2. KAJIAN PUSTAKA  

Beberapa peneliti terdahulu membuktikan bahwa self – efficacy merupakan prediktor signifikan intensi 

kewirausahaan (Gilles & Rea, 1970). Penelitian yang dilakukan oleh Abrorry & Didik (2013) menunjukkan bahwa 

psychological capital (Psy Cap) berperan dalam meningkatkan entrepreneur intention pada siswa SMK YPM 3 

Sepanjang Taman Sidoarjo. Penelitian yang dilakukan oleh Hayton (2004) menemukan bahwa adanya hubungan yang 

positif antara human capital dan entrepreneurial performance dalam studi pada usaha yang berukuran kecil hingga 

menengah. Studi lain yang khusus pada pengusaha mengindikasikan hubungan yang signifikan antara psy cap dengan 

tingkat harapan dan kepuasan dengan bisnis yang dimilikinya (Jensen & Luthans, 2002 dalam Shahnawaz, 2009). Selain 

itu, hasil penelitian Pelita (2015) yang pernah dilakukan di Universitas Andalas pada mahasiswa penerima dana Program 

Mahasiswa Wirausaha (PMW) menunjukkan hasil bahwa secara umum psy cap mahasiswa penerima dana PMW 

UNAND berada pada kategori tinggi. Selanjutnya didapat hasil bahwa komponen  resiliency merupakan aspek terendah 

dari semua dimensi. 

Luthans, Youssef, dan Avolio (2007) mendefinisikan Psychological Capital (PsyCap) sebagai keadaan positif 

psikologis seseorang yang berkembang dan terdiri dari kakrakteristik adanya kepercayaan diri (self efficacy) dalam semua 

tugas, optimisme, harapan (hope), serta kemampuan untuk bertahan dan maju ketika dihadapkan pada sebuah masalah 

(resiliency). Luthans dkk. (2007) menambahkan bahwa psychological capital merupakan suatu kapasitas psikologis yang 

dapat diukur, dapat meningkatkan performa kerja dan juga dapat dikembangkan. Dikatakan pula bahwa kapasitas 

psychological capital ini dapat menurun atau pun meningkat sesuai dengan kondisi yang ada. Karakteristik yang 

membangun psychological capital saling mempengaruhi satu sama lain sehingga konstruk ini lebih baik diukur sebagai 

suatu kesatuan.  

Menurut Luthans dkk. (2007), psychological capital memiliki empat komponen yaitu self efficacy, optimism, 

hope, dan resiliency.  Self efficacy sebagai keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki 

dalam mengerahkan segala usaha agar berhasil dan sukses dalam melaksanakan tugas yang dihadapi. Optimism ialah 

suatu cara menginterprestasikan kejadian-kejadian positif sebagai suatu hal yang terjadi akibat diri sendiri, bersifat 

menetap, dan dapat terjadi dalam berbagai situasi; serta menginterpretasikan kejadian-kejadian negatif sebagai suatu hal 

yang terjadi akibat hal-hal di luar diri, bersifat sementara, dan hanya terjadi pada situasi tertentu saja (Seligman, dalam 

Luthans dkk., 2007). Snyder, Irving, & Anderson (dalam Luthans dkk., 2007) mendefinisikan hope sebagai positive 

motivational state dengan dua komponen penting, yaitu (1) agency atau energi fisik dan mental untuk mencapai tujuan, 

dan (2) pathway atau kemampuan dalam mengidentifikasi kesempatan dan alternatif-alternatif untuk mencapai tujuan.  

Hal yang membedakan istilah hope dalam kehidupan sehari-hari dan hope dalam psychological capital ialah adanya 

istilah pathway yaitu perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan pada istilah hope yang digunakan sehari-

hari hanya terdapat istilah agency saja. Seseorang dengan hope yang tinggi memiliki karakteristik pemikir yang 

independen, memiliki locus of control internal, memiliki kontrol penuh untuk mengatur energi yang digunakan dalam 
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mencapai tujuan dan selalu mencari alternatif pilihan ketika mengahadapi kesulitan (Luthans dkk., 2007). Masten dan 

Reed (dalam Luthans dkk, 2007) mendefinisikan resiliency sebagai suatu fenomena dengan karakteristik pola adaptasi 

positif dalam konteks situasi yang menyulitkan dan beresiko.  

 
3. METODE 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada para siswa kejuruan 

dalam upaya layanan karir SMK Kabupaten Siak, untuk dapat membuat program ‘Psychologycal Capital’ di bawah 

bimbingan karir sekolah masing-masing, sehingga angka pengangguran lulusan SMK dapat diminalisir. Untuk mengukur 

keberhasilan tim pengabdi dalam pelatihan Psychologycal Capital ini dapat menggunakan skala pengembangan diri dan 

karir yang diberikan saat pre-test dan post-test setelah kegiatan pengabdian. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan, yaitu: 

1. Koordinasi antara tim pengabdian dengan pihak SMK di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak tentang acara yang 

akan dibuat dalam upaya pengembangan diri dan karir siswa kejuruan melalui pelatihan Psychologycal Capital. 

2. Tim Pengabdian mengumpulkan peserta dan memberikan pelatihan Psychologycal Capital dalam bentuk ceramah. 

3. Tim Pengabdian mengevaluasi keberhasilan program pelatihan melalui angket yang berisi skala pengembangan diri 

dan karir. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil pengabdian ini yaitu dalam meningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat untuk kegiatan ini 

adalah para siswa kejuruan dalam mengetahui modal psikologis untuk pengembangan diri dan persiapan memasuki dunia 

kerja, sehingga dapat mensosialisasikan cara-cara efektif dalam membina kepercayaan diri, optimisme, dan kemampuan 

resiliensi. Melalui latihan membuat analisa potensi dan kekurangan diri dalam workshop ini, para siswa kejuruan lebih 

yakin lagi terhadap cita-cita di masa depan. Dampak lain yang berkelanjutan yaitu setelah tim pengabdi selesai 

memberikan pelatihan psychological capital, maka sebaiknya pelatihan persiapan membuat surat lamaran dan wawancara 

kerja juga perlu dilaksanakan.  

Pelaksanaan Kegiatan pengabdian Psychologycal Capital dalam Upaya Pengembangan Diri dan Karir Siswa 

Kejuruan ini telah dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018. Metode Ceramah dilaksanakan di SMK N 1 dan SMK 

YamatuTualang, Siak sebagai bagian dari promosi kampus, dengan jumlah peserta kurang lebih 50 orang. 
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ABSTRACT  

Gunung Lengkuas Village is one of the villages in Bintan Timur District, Bintan Regency. Marketing of handicraft 

products that are not running so that these craftsmen finally stop producing handicrafts from Gonggong waste. Therefore 

. the purpose of Community Service is to improve the economic empowerment of the community at the location of Batu 

Licin Laut. In this community service activity we used the method of mentoring, training and discussion. This method is 

used to provide participants with theoretical and practical knowledge about training in making snail flower bali (slippery 

stone). The results of the implementation of community service activities entitled "Training for the Making of Handycraft 

Snail Flower Bali", namely the community increased their knowledge about Handycraft Snail Flower Bali. Given the 

abundance of the sea in the Batu Licin area, which later could be an additional income for the community. Thus, it will 

help the community to move the economy and at the same time help the regional government. 

 

Keywords:  Training, Handycraft, Snail 

 

ABSTRAK  

Kelurahan Gunung Lengkuas merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Pemasaran 

produk kerajinan tangan yang tidak berjalan sehingga membuat para pengrajin ini akhirnya berhenti memproduksi 

kerajinan tangan dari limbah Gonggong. Oleh sebab itu . tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk 

meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di lokasi Batu Licin Laut. Dalam kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini kami menggunakan metode pendampingan, pelatihan dan diskusi. Metode ini digunakan untuk 

memberikan memberikan pengetahuan secara teoritis dan praktis kepada peserta kegiatan tentang pelatihan pembuatan 

snail flower bali (batu licin). Hasil dari pelaksanaan kegiatan  pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Pelatihan 

Pembuatan Handycraft Snail Flower Bali” yakni masyarakat bertambah pengetahuannya mengenai Handycraft Snail 

Flower Bali. Mengingat hasi laut yang berlimpah di daerah Batu Licin, yang nantinya bisa menjadi tambahan pendapatan 

untuk masyarakat. Dengan demikian akan membantu masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomiannya sekaligus 

membantu pemerintah daerah setempati.  

 

Kata Kunci: Pelatihan, Handycraft, Gonggong 

 

 

mailto:t17abel@gmail.com


PROSIDING SEMINAR NASIONAL APLIKASI SAINS DAN TEKNOLOGI (SENASTEK) 
“Integrasi Halal Science and Technology Dalam Penelitian dan Pengabdian untuk Peradaban Bangsa”  

Universitas Abdurrab Pekanbaru, 12 Desember 2018  

280 

 

1. PENDAHULUAN   
Kelurahan Gunung Lengkuas merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan 

yang beralamat di Jl. Nusantara No.06 RT.02/RW.03. Kelurahan Gunung Lengkuas terdapat 4 Rukun Warga (RW) 

dan 19 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Gunung Lengkuas tepatnya di wilayah RT.006/RW IV batu licin laut. 

Keadaan penduduk di daerah batu licin laut terdapat 51 KK (Kartu Keluarga) yang terdiri dari 78 laki-laki dan 96 

perempuan. Secara demografis, batu licin laut memiliki banyak potensi alam, diantaranya bidang pertanian dan 

perikanan yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat 

setempat.  

Namun jika dilihat dari kenyataan di lapangan, berbagai potensi tersebut selama ini belum dapat dioptimalkan 

dengan baik oleh masyarakat terkait. Berdasarkan data dari Kelurahan Gunung Lengkuas mengenai Daftar Nama 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di wilayah Kelurahan Gunung Lengkuas terdapat 24 KUBE yang terdiri dari 

12 KUBE yang aktif dan 12 KUBE yang tidak aktif. Dalam hal ini, kondisi KUBE yang paling banyak tidak aktif 

terdapat di Batu Licin Laut yakni sebanyak 4 KUBE. KUBE tersebut sudah tidak aktif dikarenakan kondisi 

lingkungan yang tidak mendukung yakni pada tahun 2013 terdapat limbah bauksit yang mencemari di sekitaran 

laut Batu Licin Laut yang menyebabkan KUBE yang bergerak di bidang budidaya ikan kondisi ikannya mati semua 

dan ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman masyarakat dalam mencegah serta mengatasi limbah tersebut. 

Selain itu ada juga permasalahan lain yang ditemui di Kelurahan Gunung Lengkuas pada saat dilakukanya survey, 

seperti pemasaran produk kerajinan tangan yang tidak berjalan sehingga membuat para pengrajin ini akhirnya 

berhenti memproduksi kerajinan tangan dari limbah Gonggong.  

Oleh sebab itu, tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat di lokasi Batu Licin Laut. Untuk mendukung hal tersebut, maka diadakanlah beberapa 

kegiatan yang akan dilakukan guna mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di batu licin laut. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA   
Menurut Siagian (1983, h.111), pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan 

perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah untuk menuju modernitas dalam 

rangka pembinaan bangsa (National Building). Agus Suryono (2004, h.37), berpendapat setidaknya terdapat lima 

persyaratan pem- bangunan, antara lain: Kemampuan, Keber- samaan, Kekuasaan, Ketahanan, serta Saling 

ketergantungan. Sedangkan menurut Sumodiningrat (1999,h.72), peningkatan kesejahteraan umum masyarakat 

merupakan suatu inti dari sasaran pembangunan. Suatu pembangunan bisa dika- takan berhasil apabila mampu 

mengangkat derajat rakyat sebanyak mungkin pada tatanan kehidupan ekonomi yang lebih baik dan layak. 

Sumodiningrat (1999, h.133-134) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 

(tiga) jalur, yaitu: (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (Enabling); (2) 

Menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (Empowering); (3) Memberikan perlindungan (Protecting). 

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu 

mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan. Konsep 

pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, 

jaringan kerja, dan keadilan.  

Menurut Craig dan Mayo dalam Nugroho (2007, h.28), partisipasi merupakan komponen terpenting dalam 

upaya pertum- buhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi 

masyarakat sebagai isu pertama pembangunan saat ini. Di samping pentingnya pemberdayaan masyarakat, terdapat 

beberapa permasalahan yang dapat mengganggu pengimplementasian pemberdayaan masyarakat dalam tataran 

praktis. Menurut Prasojo (2004, h.11), permasalahan tersebut menyangkut ketiadaan konsep yang jelas mengenai 

apa itu pemberdayaan masyarakat, batasan masyarakat yang sukses melaksanakan pemberdayaan, peran masing-

masing pemerintah, masyarakat dan swasta, mekanisme pencapaiannya, dan lain sebagainya.  

Selain itu, menurut Nuryoso (2008), usaha ekonomi produktif yang ada atau akan dibentuk pada masing-

masing wilayah diiden- tifikasi berdasarkan kriteria tertentu, dipilih untuk dikembangkan sebagai sasaran pembi- 

naan. Pengembangan dilakukan melalui pembi- naan manajemen usaha, bantuan modal bergulir dan pemanfaatan 

teknologi tepat guna. Conyers (1991, h.154-155), bahwa memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna 

memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya 

program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) Masyarakat mempercayai program pembagunan jika dilibatkan 

dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa 

memiliki proyek tersebut, (3) Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di 

pembangunan. 
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3. METODE PELAKSANAAN   
Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kami menggunakan metode pendampingan, 

pelatihan,sosialisasi dan diskusi. Metode ini digunakan untuk memberikan pengetahuan secara teoritis dan praktis 

kepada peserta kegiatan tentang materi pembuatan snail flower bali (batu licin) sekaligus praktek ditempat dengan 

didampingi oleh instruktur. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan metode diskusi (Tanya jawab) untuk 

memperdalam pemahaman peserta tentang tata cara pembuatan snail flower bali (batu licin), dengan harapan 

peserta kegiatan dapat lebih cepat memahami dan menjadikannya sebagai usaha yang kontinuitas (berkelanjutan). 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pelaksanaan kegiatan  pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Pelatihan Pembuatan Handycraft “Snail 

Flower Bali” Di Batu Licin Kelurahan Gunung Lngkuas” dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 

sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB di Posyandu Batu Licin, Kelurahan  Gunung Lenguas, 

Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Pesertanya dihadiri oleh Ketua RT.006, RW.004 dan warga-warga 

Batu Licin. 

Dalam kegiatan ini kami melakukan workshop kepada penduduk batu licin setempat mengenai manfaat besar 

yang bisa didapat dari mengelolah cangkang Gonggong menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai jual dan 

dapat menambah penghasilan untuk penduduk setempat agar produk ini dapat berjalan terus dan memiliki pangsa 

pasar yang lebih luas. Jadi kami melatih warga untuk membuat bagaimana cangkang Gonggong dapat dijadikan 

kerajinan tangan yang bermacam-macam dan menarik. Dalam hal ini Cangkang Gonggong yang di olah menjadi 

bucket bunga. 

Selain proses pembuatannya yang mudah, kami juga mensosialisasikan dari hasil survei lapangan untuk 

pemasaran produk ini dapat di titipkan di toko oleh-oleh Tanjungpinang. Kemudian untuk membuat produk snail 

flower bali ini lebih dikenal produk juga di pasarkan melalui jaringan internet seperti melalui facebook maupun 

instagram yang dalam waktu belakangan ini menjadi salah satu cara mudah untuk mengenalkan dan memasarkan 

produk ke pangsa pasar yang jauh lebih luas. Tidak hanya itu kami juga menawarkan pada penduduk batu licin 

laut untuk membantu mereka dalam hal memasarkan produksi bunga gonggong dengan harapan agar produk ini 

dapat dikenal dalam Ruang lingkup yang lebih luas. 

Dari hasil pelatihan yang telah dilakukan, mendapat tanggapan yang baik dari penduduk batu licin laut 

mengenai kerajinan tangan Snail Flower Bali, antusias dari penduduk untuk memulai produksi cukup baik, dan 

Sebagian masyarakat sudah ada yang mengerjakan hingga menjual hasil olahannya yakni Bucket Bunga “Snail 

Flower Bali”. 

 
5. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat pada wilayah Batu Licin dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kegiatan yang dilaksanakan sudah memberikan dukungan dan pengetahuan untuk dapat meningkatkan 

kesejahteraannya khususnya dalam bidang ekonomi, serta adanya dampak positif atas kehadiran baik dampak 

secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian kegiatan yang dilakukan dapat terealisasi dengan optimal 

walaupun mendapatkan sedikit kendala. 
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ABSTRACT 

  

 Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is an infectious disease caused by the dengue virus and is transmitted through the 

bite of the Aedes aegypti mosquito. DHF always increases at the beginning of each rainy season and causes 

Extraordinary Events (KLB) in several regions in Indonesia, including Riau Province. The number of DHF cases 

reported in the work area of Payung Sekaki Health Center increased from 2015, namely 68 cases to 145 cases in 2016 

and caused 1 death. In 2017 DHF cases decreased to 67 cases and without deaths, whereas in the first semester of 2018 

there were 27 cases of DHF. Eradication of DHF should prioritize prevention efforts by implementing 3M Plus PSN on 

an ongoing basis rather than fogging focus that is more often implemented today. Age characteristics are one of the 

predisposing factors of behavior, where age reflects a person's ability to behave. With increasing age, the level of 

knowledge possessed is also getting higher. The purpose of this study was to determine the relationship of age with 

knowledge about prevention of dengue in respondents in the work area of Payung Sekaki Health Center Pekanbaru City. 

The study design of this study was an observational study with a cross sectional approach. The sampling technique uses 

the accidental sampling method, which is 35 respondents. The data source of this study consists of primary data and 

secondary data. Data analysis was performed using bivariate analysis with the Spearman correlation test which 

produced a correlation coefficient (r). The results of this study is age has no relationship with knowledge about 

prevention of dengue (p-value > 0.05). The conclusion of this study is age has no relationship with knowledge about 

prevention of dengue in respondents in the work area of Payung Sekaki Health Center Pekanbaru City in 2018. 
 

Keywords: Knowledge, Counseling, Prevention, DHF 

 

ABSTRAK 

 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui 

gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD selalu meningkat pada setiap awal musim hujan dan menimbulkan Kejadian Luar 

Biasa (KLB) di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Riau. Jumlah kasus DBD yang dilaporkan di wilayah 

kerja Puskesmas Payung Sekaki meningkat dari tahun 2015 yaitu 68 kasus menjadi 145 kasus pada tahun 2016 dan 

menimbulkan 1 kematian. Pada tahun 2017 kasus DBD mengalami penurunan yaitu menjadi 67 kasus dan tanpa 

kematian, sedangkan pada semester pertama tahun 2018 terdapat 27 kasus DBD. Pemberantasan DBD seharusnya 

memprioritaskan upaya pencegahan dengan melaksanakan PSN 3M Plus secara berkesinambungan dibanding tindakan 

fogging focus yang lebih sering dilaksanakan dewasa ini. Karakteristik umur merupakan salah satu faktor predisposisi 

dari perilaku, dimana umur mencerminkan kemampuan seseorang dalam berperilaku. Dengan semakin bertambahnya 

umur, maka tingkat pengetahuan yang dimiliki juga semakin tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan umur dengan pengetahuan tentang pencegahan DBD pada responden di wilayah kerja Puskesmas Payung 

Sekaki Kota Pekanbaru. Desain studi penelitian ini adalah studi observasional dengan pendekatan cross sectional. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling, yakni 35 responden. Sumber data penelitian ini terdiri 

dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan analisis bivariat dengan uji korelasi Spearman 

yang menghasilkan koefisien korelasi (r). Hasil penelitian ini adalah umur tidak memiliki hubungan dengan pengetahuan 

tentang pencegahan DBD (p-value > 0,05). Kesimpulan penelitian ini adalah umur tidak memiliki hubungan dengan 

pengetahuan tentang pencegahan DBD pada responden di wilayah kerja Puskesmas Payung Sekaki Kota Pekanbaru tahun 

2018. 

 

Kata kunci : Pengetahuan, Penyuluhan, Pencegahan, DBD 
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1. PENDAHULUAN 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan 

ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. [1] DBD selalu meningkat pada setiap awal musim hujan dan 

menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di beberapa wilayah di Indonesia. DBD telah menjadi masalah 

kesehatan masyarakat yang serius selama 45 tahun terakhir, dimana DBD telah menyebar di 33 provinsi dan di 

436 kabupaten/kota (88%) dari keseluruhan 497 kabupaten/kota di Indonesia. [2] 

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melaporkan kasus DBD pada tahun 2017 sebanyak 598 kasus dan 

menimbulkan 3 kematian (CFR = 0,005). Jumlah ini mengalami penurunan dibanding tahun 2016 yaitu sebanyak 

873 kasus dan menimbulkan 10 kematian (CFR = 0,011). Adapun pada semester pertama tahun 2018 kasus DBD 

yang dilaporkan di Kota Pekanbaru sebanyak 162 kasus. [3], [4] Jumlah kasus DBD yang dilaporkan di wilayah 

kerja Puskesmas Payung Sekaki meningkat dari tahun 2015 yaitu 68 kasus menjadi 145 kasus pada tahun 2016 

dan menimbulkan 1 kematian. Pada tahun 2017 kasus DBD mengalami penurunan yaitu menjadi 67 kasus dan 

tanpa kematian, sedangkan pada semester pertama tahun 2018 terdapat 27 kasus DBD. [5]–[7] 

Terbentuknya perilaku baru pada seseorang dimulai dari seseorang tahu dahulu terhadap stimulus yang 

berupa materi atau obyek sehingga menimbulkan pengetahuan baru pada seseorang tersebut. Jika seseorang 

memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang relatif baik tentang pencegahan DBD, maka seseorang 

tersebut akan dapat melakukan tindakan pencegahan DBD yang baik pula. Kurangnya pengetahuan dapat 

berpengaruh pada tindakan yang dilakukan karena pengetahuan merupakan salah satu faktor pendukung untuk 

terjadinya perilaku. [8] Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku antara lain faktor kepercayaan, nilai, sikap, 

usia. Semakin bertambahnya usia, maka tingkat perkembangan akan berkembang sesuai dengan pengetahuan 

yang pernah didapatkan dan pengalaman sendiri. Untuk itu dalam membentuk perilaku atau tindakan yang positif 

dapat dibentuk melalui suatu proses dan berlangsung dalam interaksi manusia dan lingkungan. [9] 

Hasil penelitian terdahulu menemukan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan 

dengan perilaku pencegahan DBD di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan 

(p-value = 0,03). [10] Hasil penelitian lainnya menyatakan bahwa terdapat hubungan antara umur dengan 

tindakan masyarakat dalam pencegahan DBD di wilayah kerja Puskesmas Kolongan Minahasa Utara tahun 2012. 

[11] 

Puskesmas Payung Sekaki merupakan Puskesmas yang terdapat di Kecamatan Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru. Jumlah kasus DBD yang dilaporkan di wilayah kerja Puskesmas Payung Sekaki meningkat dari tahun 

2015 yaitu 68 kasus menjadi 145 kasus pada tahun 2016 dan menimbulkan 1 kematian. Pada tahun 2017 kasus 

DBD mengalami penurunan yaitu menjadi 67 kasus dan tanpa kematian, sedangkan pada semester pertama tahun 

2018 terdapat 27 kasus DBD. [5]–[7] Pemberantasan DBD seharusnya lebih mengutamakan upaya pencegahan 

yaitu dengan melaksanakan PSN melalui 3M Plus dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat secara 

berkesinambungan. Hal ini akan dapat terwujud apabila pengetahuan masyarakat tentang pencegahan DBD baik, 

sehingga diperlukan upaya peningkatan pengetahuan melalui penyuluhan dan pengukuran perbedaan 

pengetahuan itu sendiri sebelum dan sesudah penyuluhan. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Demam Berdarah Dengue 

Demam Berdarah Dengue (DBD) atau dikenal juga dengan Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) 

adalah penyakit febris-virus akut, seringkali ditandai dengan sakit kepala, nyeri tulang atau sendi dan otot, 

ruam, dan leucopenia sebagai gejalanya. DBD ditandai dengan empat gejala klinis utama, antara lain demam 

tinggi, fenomena hemoragi, sering disertai dengan hepatomegali, dan pada kasus berat disertai tanda-tanda 

kegagalan sirkulasi. [12] DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan 

melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh 4 

serotip virus dengue, dan ditandai dengan empat gejala klinis utama yaitu demam yang tinggi, manifestasi 

perdarahan, hepatomegali, dan tanda-tanda kegagalan sirkulasi sampai timbulnya renjatan (sindrom renjatan 

dengue) sebagai akibat dari kebocoran plasma yang dapat menyebabkan kematian. [1] 

 

2.2 Etiologi Demam Berdarah Dengue 

DBD disebabkan virus dengue yang termasuk kelompok B Arthropod Borne Virus (Arboviroses) 

yang sekarang dikenal sebagai genus Flavivirus, famili Flaviviridae dan mempunyai 4 jenis serotip, yaitu 

DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Infeksi salah satu serotip akan menimbulkan antibodi terhadap serotip 

yang bersangkutan, sedangkan antibodi yang terbentuk terhadap serotip lain sangat kurang, sehingga tidak 
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dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap serotip lain tersebut. Seseorang yang tinggal di daerah 

endemis dengue dapat terinfeksi oleh 3 atau 4 serotip selama hidupnya. Nyamuk yang dapat menularkan 

penyakit DBD adalah nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit ini merupakan penyakit yang 

timbul di negara-negara tropis, termasuk di Indonesia. [13] 

 

2.3 Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus 

PSN adalah kegiatan memberantas telur, jentik, dan kepompong nyamuk penular di tempat-tempat 

perkembangbiakannya. PSN bertujuan untuk mengendalikan populasi nyamuk Aedes aegypti dan Aedes 

albopictus, sehingga penularan DBD dapat dibatasi. Sasaran PSN adalah semua tempat perkembangbiakan 

(breeding places) nyamuk penular DBD. Efektivitas kegiatan PSN diukur dengan melakukan PJB dan 

menghasilkan ABJ yang menggambarkan kepadatan jentik. Target ABJ adalah > 95%. PSN merupakan cara 

pencegahan DBD yang paling efektif dan efisien dibanding cara pencegahan lainnya. [2] 

PSN DBD dilakukan dengan cara 3M Plus. Cara 3M yang dimaksud yaitu : [2] 

1. Menguras dan menyikat tempat penampungan air, seperti bak mandi, WC, drum seminggu sekali (M1). 

2. Menutup rapat tempat penampungan air, seperti gentong air, tempayan, dan sebagainya (M2). 

3. Menyingkirkan serta mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan (M3). 

Selain itu, ditambah (plus) dengan cara lainnya, antara lain : 

1. Mengganti air vas bunga, tempat minum burung, dan tempat-tempat sejenis lainnya seminggu sekali. 

2. Memelihara ikan pemakan jentik di kolam/bak-bak penampungan air. 

3. Menaburkan bubuk larvasida, misalnya di tempat penampungan air yang sulit dikuras atau di daerah yang 

sulit air. 

4. Memasang kawat kassa nyamuk. 

5. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian habis pakai di dalam kamar. 

6. Mengupayakan ventilasi dan pencahayaan ruang yang memadai. 

7. Menggunakan kelambu. 

8. Memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk. 

 

2.4 Hubungan Umur Dengan Pengetahuan Tentang Pencegahan DBD 

Terbentuknya perilaku baru pada seseorang dimulai dari seseorang tahu dahulu terhadap stimulus 

yang berupa materi atau obyek sehingga menimbulkan pengetahuan baru pada seseorang tersebut. Jika 

seseorang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang relatif baik tentang pencegahan DBD, maka 

seseorang tersebut akan dapat melakukan tindakan pencegahan DBD yang baik pula. Kurangnya pengetahuan 

dapat berpengaruh pada tindakan yang dilakukan karena pengetahuan merupakan salah satu faktor pendukung 

untuk terjadinya perilaku. [8] Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku antara lain faktor kepercayaan, nilai, 

sikap, usia. Semakin bertambahnya usia, maka tingkat perkembangan akan berkembang sesuai dengan 

pengetahuan yang pernah didapatkan dan pengalaman sendiri. Untuk itu dalam membentuk perilaku atau 

tindakan yang positif dapat dibentuk melalui suatu proses dan berlangsung dalam interaksi manusia dan 

lingkungan. [9] 

Hasil penelitian terdahulu menemukan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan 

dengan perilaku pencegahan DBD di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan 

Selatan (p-value = 0,03). [10] Hasil penelitian lainnya menyatakan bahwa terdapat hubungan antara umur 

dengan tindakan masyarakat dalam pencegahan DBD di wilayah kerja Puskesmas Kolongan Minahasa Utara 

tahun 2012. [11] 

 

2 METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain studi analitik observasional dengan pendekatan potong lintang (cross 

sectional). Desain cross sectional adalah suatu bentuk studi observasional mencakup semua jenis penelitian dimana 

pengukuran variabel-variabelnya dilakukan hanya satu kali pada satu saat. [14] Penelitian ini akan dilakukan di 

wilayah kerja Puskesmas Payung Sekaki Kota Pekanbaru pada bulan Maret-Juni 2018. Penelitian ini menggunakan 

data primer. Data primer yaitu data yang diambil dari responden melalui wawancara dengan kuesioner, yaitu umur 

dan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan DBD. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik accidental sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara aksidental dengan mengambil kasus atau 

responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. [15] Jadi, sampel 

penelitian ini berjumlah 35 orang. 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Distribusi Pemusatan Data Variabel Penelitian 

 

 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel p-value 

(Shapiro Wilk) 

Keterangan 

Umur 0,342 Distribusi normal (p-value > 0,05) 

Pengetahuan Tentang Pencegahan DBD 0,0001 Distribusi tidak normal (p-value < 0,05) 
 

 

Tabel 3. Hubungan Umur Dengan Pengetahuan Tentang Pencegahan DBD 

  Umur 

Pengetahuan Tentang Pencegahan DBD p-value 0,131 

 rs 0,26 

 N 35 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dinyatakan bahwa hasil uji normalitas data dari salah satu variabel 

menunjukkan data tidak terdistribusi normal, maka uji yang digunakan adalah uji korelasi Spearman. Berdasarkan 

Tabel 3 dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna anatara umur dengan pengetahuan tentang 

pencegahan DBD (p-value > 0,05). Nilai korelasi Spearman (rs) sebesar 0,26 menunjukkan bahwa arah korelasi 

positif dengan kekuatan korelasi yang lemah. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan antara umur dengan perilaku pencegahan DBD di Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten 

Brebes tahun 2014 (p-value = 0,457). Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang 

menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara umur dengan tindakan PSN 3M DBD di Kelurahan 

Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado (p-value = 0,011). Umur dapat mempengaruhi seseorang, 

dimana semakin cukup umur, maka tingkat kemampuan dan kematangan seseorang akan lebih tinggi dalam berpikir 

dan menerima informasi. Kematangan berpikir seseorang mempengaruhi seseorang untuk bertindak lebih baik 

terhadap lingkungannya, termasuk tindakan pencegahan DBD. [9] 

 

4 SIMPULAN 

Simpulan dari penelitian ini adalah umur tidak berhubungan dengan pengetahuan tentang pencegahan 

DBD pada responden di wilayah kerja Puskesmas Payung Sekaki Kota Pekanbaru tahun 2018. 
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ABSTRACT  
 Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is an infectious disease caused by the dengue virus and is transmitted through the 

bite of the Aedes aegypti mosquito. DHF always increases at the beginning of each rainy season and causes 

Extraordinary Events (KLB) in several regions in Indonesia, including Riau Province. The number of dengue cases in 

Kampar District was 300 cases, with the highest cases occurring in Siak Hulu I Health Center as many as 45 cases in 

2015. The number of dengue cases increased in 2016, which was 311 cases, with the highest cases occurring in Siak 

Hulu I Health Center as many as 47 case. Eradication of DHF should prioritize prevention efforts by implementing 3M 

Plus Eradication of Mosquito Nests (PSN) rather than fogging focus which is more often implemented today. The purpose 

of this service activity is to carry out health promotion (preventive) and preventive measures to increase knowledge and 

attitudes about dengue prevention using the 3M Plus PSN approach so that it is expected to change the behavior of 

dengue prevention in the community in Kubang Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar District. 

 

Keywords: Promotive, Preventive, PSN 3M Plus, Dengue Hemorrhagic Fever 
 

ABSTRAK 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui 

gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD selalu meningkat pada setiap awal musim hujan dan menimbulkan Kejadian Luar 

Biasa (KLB) di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Riau. Jumlah kasus DBD di Kabupaten Kampar 

sebanyak 300 kasus, dengan kasus tertinggi terjadi di Puskesmas Siak Hulu I sebanyak 45 kasus pada tahun 2015. Jumlah 

kasus DBD ini meningkat pada tahun 2016 yaitu sebanyak 311 kasus, dengan kasus tertinggi terjadi di Puskesmas Siak 

Hulu I sebanyak 47 kasus. Pemberantasan DBD seharusnya memprioritaskan upaya pencegahan dengan melaksanakan 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus secara berkesinambungan dibanding tindakan fogging focus yang lebih 

sering dilaksanakan dewasa ini. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah melakukan upaya promosi kesehatan 

(promotif) dan pencegahan (preventif) untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap tentang pencegahan DBD dengan 

pendekatan PSN 3M Plus sehingga diharapkan dapat mengubah perilaku pencegahan DBD pada masyarakat di Desa 

Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.  

 

Kata kunci : Promotif, Preventif, PSN 3M Plus, Demam Berdarah Dengue 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan 

ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. [1] DBD selalu meningkat pada setiap awal musim hujan dan 

menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di beberapa wilayah di Indonesia. DBD telah menjadi masalah 

kesehatan masyarakat yang serius selama 45 tahun terakhir, dimana DBD telah menyebar di 33 provinsi dan di 

436 kabupaten/kota (88%) dari keseluruhan 497 kabupaten/kota di Indonesia. [2] 

Jumlah kasus DBD di Provinsi Riau pada tahun 2013 sebanyak 113 kasus, meningkat pada tahun 2014 

sebanyak 209 kasus (5 orang meninggal), dan kembali meningkat tajam pada tahun 2015 sebanyak 502 kasus (1 

orang meninggal). Dinas Kesehatan Provinsi Riau melaporkan kasus DBD pada periode bulan Januari 2016 

mencapai 277 kasus dan 4 orang meninggal, dimana kasus terbanyak berasal dari kota Pekanbaru yaitu 58 kasus. 

Jumlah ini meningkat dibanding periode bulan Januari 2014 sebanyak 143 kasus, namun menurun dibanding 

periode bulan Januari 2015 sebanyak 380 kasus. [3] Jumlah kasus DBD di Kabupaten Kampar sebanyak 300 

kasus, dengan kasus tertinggi terjadi di Puskesmas Siak Hulu I sebanyak 45 kasus pada tahun 2015. Jumlah kasus 
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DBD ini meningkat pada tahun 2016 yaitu sebanyak 311 kasus, dengan kasus tertinggi terjadi di Puskesmas Siak 

Hulu I sebanyak 47 kasus. [4] 

Terbentuknya perilaku baru pada seseorang dimulai dari seseorang tahu dahulu terhadap stimulus yang 

berupa materi atau obyek sehingga menimbulkan pengetahuan baru pada seseorang tersebut. Jika seseorang 

memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang relatif baik tentang pencegahan DBD, maka seseorang 

tersebut akan dapat melakukan tindakan pencegahan DBD yang baik pula. Kurangnya pengetahuan dapat 

berpengaruh pada tindakan yang dilakukan karena pengetahuan merupakan salah satu faktor pendukung untuk 

terjadinya perilaku. [5] Pemberantasan DBD seharusnya lebih mengutamakan upaya pencegahan yaitu dengan 

melaksanakan PSN melalui 3M Plus dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat secara berkesinambungan. 

Hal ini akan dapat terwujud apabila pengetahuan masyarakat tentang pencegahan DBD baik, sehingga diperlukan 

upaya promotif dan preventif pencegahan DBD. 

Hasil penelitian terdahulu menemukan bahwa ada hubungan antara PSN 3M Plus dengan kepadatan 

jentik Aedes Aegypti di Kelurahan Srondol Wetan Semarang. [6] Penelitian lain yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan antara PSN DBD dan Angka Bebas Jentik (ABJ) di Kecamatan 

Sumberjaya Kabupaten Majalengka antara lain penyuluhan kelompok tentang DBD dan kegiatan PSN DBD. [7] 

Menurut penelitian lainnya, PSN 3M Plus berhubungan dengan kejadian DBD di Puskesmas Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru (p-value < 0,05). [8] 

Kecamatan Siak Hulu adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kampar yang memiliki 

luas wilayah 68.980 km2 dan jumlah penduduk 93.422 jiwa. Kecamatan Siak Hulu terdiri dari 12 desa, salah 

satunya adalah Desa Kubang Jaya. Desa Kubang Jaya memiliki jumlah penduduk 14.500 jiwa dan merupakan 

desa yang tercakup dalam wilayah kerja Puskesmas Siak Hulu II yang berdekatan dengan wilayah kerja 

Puskesmas Siak Hulu I, dimana memiliki angka kejadian DBD tertinggi selama 2 tahun berturut-turut yaitu 45 

kasus pada tahun 2015 dan 47 kasus pada tahun 2016. Oleh karena itu, masyarakat di Desa Kubang Jaya dianggap 

berisiko untuk mengalami kejadian DBD, sehingga dianggap tepat sebagai sasaran upaya promotif dan preventif 

DBD yang dilakukan oleh tim pengabdi. [9] 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Demam Berdarah Dengue 

Demam Berdarah Dengue (DBD) atau dikenal juga dengan Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) 

adalah penyakit febris-virus akut, seringkali ditandai dengan sakit kepala, nyeri tulang atau sendi dan otot, 

ruam, dan leucopenia sebagai gejalanya. DBD ditandai dengan empat gejala klinis utama, antara lain demam 

tinggi, fenomena hemoragi, sering disertai dengan hepatomegali, dan pada kasus berat disertai tanda-tanda 

kegagalan sirkulasi. [10] DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan 

melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh 4 

serotip virus dengue, dan ditandai dengan empat gejala klinis utama yaitu demam yang tinggi, manifestasi 

perdarahan, hepatomegali, dan tanda-tanda kegagalan sirkulasi sampai timbulnya renjatan (sindrom renjatan 

dengue) sebagai akibat dari kebocoran plasma yang dapat menyebabkan kematian. [1] 

 

2.2 Etiologi Demam Berdarah Dengue 

DBD disebabkan virus dengue yang termasuk kelompok B Arthropod Borne Virus (Arboviroses) 

yang sekarang dikenal sebagai genus Flavivirus, famili Flaviviridae dan mempunyai 4 jenis serotip, yaitu 

DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Infeksi salah satu serotip akan menimbulkan antibodi terhadap serotip 

yang bersangkutan, sedangkan antibodi yang terbentuk terhadap serotip lain sangat kurang, sehingga tidak 

dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap serotip lain tersebut. Seseorang yang tinggal di daerah 

endemis dengue dapat terinfeksi oleh 3 atau 4 serotip selama hidupnya. Nyamuk yang dapat menularkan 

penyakit DBD adalah nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit ini merupakan penyakit yang 

timbul di negara-negara tropis, termasuk di Indonesia. [11] 

 

2.3 Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus 

PSN adalah kegiatan memberantas telur, jentik, dan kepompong nyamuk penular di tempat-tempat 

perkembangbiakannya. PSN bertujuan untuk mengendalikan populasi nyamuk Aedes aegypti dan Aedes 

albopictus, sehingga penularan DBD dapat dibatasi. Sasaran PSN adalah semua tempat perkembangbiakan 

(breeding places) nyamuk penular DBD. Efektivitas kegiatan PSN diukur dengan melakukan PJB dan 
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menghasilkan ABJ yang menggambarkan kepadatan jentik. Target ABJ adalah > 95%. PSN merupakan cara 

pencegahan DBD yang paling efektif dan efisien dibanding cara pencegahan lainnya. [2] 

 

PSN DBD dilakukan dengan cara 3M Plus. Cara 3M yang dimaksud yaitu : [2] 

1. Menguras dan menyikat tempat penampungan air, seperti bak mandi, WC, drum seminggu sekali (M1). 

2. Menutup rapat tempat penampungan air, seperti gentong air, tempayan, dan sebagainya (M2). 

3. Menyingkirkan serta mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan (M3). 

Selain itu, ditambah (plus) dengan cara lainnya, antara lain : 

1. Mengganti air vas bunga, tempat minum burung, dan tempat-tempat sejenis lainnya seminggu sekali. 

2. Memperbaiki saluran/talang air yang tidak lancar/rusak. 

3. Menutup lubang-lubang pada potongan bamboo/pohon dan sejenisnya. 

4. Memelihara ikan pemakan jentik di kolam/bak-bak penampungan air. 

5. Menaburkan bubuk larvasida, misalnya di tempat penampungan air yang sulit dikuras atau di daerah yang 

sulit air. 

6. Memasang kawat kassa nyamuk. 

7. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian habis pakai di dalam kamar. 

8. Mengupayakan ventilasi dan pencahayaan ruang yang memadai. 

9. Menggunakan kelambu. 

10. Memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk. 

11. Memasang ovitrap. 

 

5 METODE PENGABDIAN 

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini antara lain : 

1. Melakukan upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif) untuk meningkatkan pengetahuan 

dan sikap tentang pencegahan DBD dengan pendekatan PSN 3M Plus sehingga diharapkan dapat mengubah 

perilaku pencegahan DBD pada masyarakat 

2. Melakukan pembagian leaflet tentang PSN 3M Plus yang dinilai paling efektif dalam pencegahan DBD 

dibandingkan tindakan fogging focus yang lebih sering dilaksanakan dewasa ini. 

Pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan orang per orang di Poskamling Desa Kubang Jaya RT 02 

RW 04 Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 selama ± 3 jam dengan 

langkah-langkah penerapan sebagai berikut : 

1. Penilaian awal  pengetahuan tentang perilaku pencegahan DBD. 

2. Promosi Kesehatan tentang perilaku pencegahan DBD dengan Pendekatan PSN 3M Plus antara lain : 

a. Menguras dan menyikat tempat penampungan air, seperti bak mandi, WC, drum, dan sebagainya 

seminggu sekali (M1). 

b. Menutup rapat tempat penampungan air, seperti gentong air, tempayan, dan sebagainya (M2). 

c. Menyingkirkan serta mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan (M3). 

d. Plus tindakan pencegahan DBD lainnya. 

3. Penilaian ulang pengetahuan tentang perilaku pencegahan penyakit DBD untuk menilai ketercapaian tujuan 

pengabdian. 

 

6 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jumlah masyarakat sasaran yang menghadiri kegiatan pengabdian berjumlah 18 orang (absensi terlampir). 

Kegiatan pengabdian yang semula direncanakan berupa penyuluhan secara serentak pada sekumpulan ibu-ibu PKK 

pada jadwal pertemuan rutin PKK, pada kenyataannya dilaksanakan berupa penyuluhan secara orang per orang, 

karena masyarakat tidak datang secara bersamaan pada waktu dan tempat pengabdian, walaupun sudah 

dikoordinasikan dengan ketua RT sebelumnya. Penyampaian materi promotif dan preventif DBD dengan alat bantu 

leaflet oleh ketua tim pengabdi Tyagita Widya Sari, S.KM, M.Epid, sedangkan pengisian kuesioner  dan 

dokumentasi oleh anggota tim pengabdi Ns. Putri Wulandini S., S.Kep, M.Kes dan Wiwi Sartika, SST, M.Kes. 

Berdasarkan kuesioner yang sudah diisi oleh 18 orang masyarakat yang berpartisipasi, diperoleh hasil 

pengukuran sebagai berikut : 

1. Hasil kuesioner pretest secara deskriptif: 10 orang berpengetahuan rendah, 6 orang berpengetahuan sedang, 

dan 2 orang berpengetahuan baik 

2. Hasil kuesioner posttest secara deskriptif : 6 orang berpengetahuan rendah, 8 orang berpengetahuan sedang, 

dan 4 orang berpengetahuan baik 

3. Hasil kuesioner tidak dapat dianalisis secara statistik, karena jumlah sampel yang sangat kecil (kurang dari 30 

orang) 
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4. Upaya promotif dan preventif cukup dalam pencapaian tujuan, ditunjukkan dengan perubahan hasil pada 

kuesioner pretest dan posttest, namun perlu dilakukan perbaikan pada kegiatan pengabdian selanjutnya, dengan 

mengantisipasi hambatan dan keterbatasan pada kegiatan pengabdian ini. 

 

 

 

7 SIMPULAN 

Simpulan dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung selama ± 3 jam dengan dihadiri oleh masyarakat sasaran 

sebanyak 18 orang. 

2. Secara deskriptif, terdapat peningkatan pengetahuan masyarakat sasaran tentang DBD dan upaya 

pencegahannya, namun hal ini tidak dapat dibuktikan secara statistik. 
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ABSTRACT  

The tourism sector is a potential sector to be developed as a source of regional income. In an effort to increase local 

revenue, the program for developing and utilizing resources and the potential of regional tourism are expected to 

contribute to economic development. One of the tours that can support the regional economy in Riau is Pulau Cinta, 

which is located in Teluk Jering Village, Tambang Regency, Kampar Regency. Pulau Cinta is one of the most popular 

tourist attractions for tourists, as evidenced by the increasing number of tourist visits every month, especially on national 

holidays and the end of the year. The prediction of the number of tourist visits is needed so that the manager can prepare 

a strategy in the face of the increasing number of visitors. For this reason, research was conducted to form a model and 

predict the number of tourist visits in the next few months using the Autogressive Integrated Moving Average (ARIMA) 

method. ARIMA is a time series method used to predict data that depends on time. The results obtained by the model 

used to predict the number of tourists visiting the Pulau Cinta is ARIMA (0,2,1) with the mean squared of the residual 

69,1544. 

 

Keywords:  Time Series, ARIMA, Prediction, Tourist Visits 

 

ABSTRAK  
Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. 

Dalam usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan 

potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Salah satu parawisata 

yang dapat menunjang perekonomian daerah yang terdapat di Riau adalah Pulau Cinta yang terdapat di Desa Teluk Jering 

kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Pulau Cinta  merupakan salah satu objek wisata  yang  paling digemari oleh 

para wisatawan, terbukti dari jumlah kunjungan wisatawan  yang meningkat setiap bulannya terutama di hari libur 

nasional dan akhir tahun. Prediksi jumlah kunjungan wisatawan diperlukan  agar pihak pengelola dapat menyiapkan 

strategi dalam menghadapi bertambahnya jumlah pengunjung. Untuk itu dilakukan penelitian untuk membentuk model 

dan prediksi jumlah kunjungan wisatawan  setahun kedepan dengan menggunakan metode Autogressive Integrated 

Moving Average (ARIMA). ARIMA merupakan salah satu metode time series yang digunakan untuk memprediksi data 

yang bergantung terhadap waktu. Hasil penelitian diperoleh model yang digunakan untuk memprediksi jumlah kunjungan 

wisatawan Pulau Cinta adalah ARIMA(2,1,2) dengan mean squared dari residualnya 69,1544. 

 

Kata Kunci: Time Series, ARIMA, Prediksi, Kunjungan Wisata 
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1. PENDAHULUAN   
Provinsi Riau memiliki kekayaan alam, budaya, hasil pertanian, bahasa, pulau, suku ,flora, fauna, peninggalan 

purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki Riau merupakan sumber daya dan modal yang besar 

artinya bagi usaha penanganan dan pengembangan kepariwisataan. Berkembangnya objek wisata di suatu daerah akan 

mendorong permintaan pariwisata. Permintaan pariwisata adalah kesempatan wisata yang diinginkan oleh masyarakat 

atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata secara umum dengan tersedianya fasilitas yang memadai atau 

memenuhi keinginan masyarakat[1].Salah satu parawisata yang dapat menunjang perekonomian daerah yang terdapat di 

Riau adalah objek wisata di Teluk Jering. Teluk Jering merupakan sebuah desa kecil yang berada di kecamatan Tambang 

kabupaten Kampar. Sebuah desa yang terletak dipinggir sungai kampar dan memiliki pemandangan yang sangat menarik 

yaitu hamparan rumput hijau yang luas yang bisa menyegarkan mata dan juga pinggiran sungai yang mempunyai pasir 

pantai. Lokasi tersebut juga disebut Pantai cinta karena pasir yang ada dipinggir sungai tersebut memiliki pasir pantai 

yang putih dan bersih. Sejak dibukanya tempat wisata ini terus mengalami peningkatan jumlah wisatawan. Jumlah 

wisatawan meningkat terutama di akhir pekan dan hari libur dan mencapai puncaknya pada bulan Desember 2017 

sebanyak 51023 orang. Untuk menentukan strategi selanjutnya dalam pengembangan objek wisata, seperti promosi 

wisata dan pengadaan pelayanan yang baik terhadap wisatawan yang berkunjung, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

memprediksi dan meramalkan kunjungan wisatawan yang akan berkunjung untuk masa yang akan datang[2]. 

Data kunjungan wisatawan Pulau Cinta merupakan data deret waktu (time series). Peramalan data deret waktu 

dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola data historis masa lalu yang diambil secara berkala untuk membuat 

perkiraan masa depan. Salah satu metode peramalan yang sering digunakan adalah metode Autoregressive Integrated 

Moving Average (ARIMA). ARIMA sangat baik ketepatannya untuk peramalan jangka pendek, sedangkan untuk jangka 

panjang ketepatan peramalannya kurang baik. Biasanya cenderung flat untuk periode yang cukup panjang[3]. Metode 

ARIMA sering digunakan dalam peramalan seperti prediksi penumpang pesawat terbang pada Bandara Internasional 

Sam Ratulangi Manado[4], peramalan nilai ekspor di propinsi Sumatera Utara[5], dan prospek perdagangan kopi robusta 

Indonesia di Pasar Internasional[6]. Untuk itu akan dilakukan penelitian menggunakan metode ARIMA untuk 

memprediksi jumlah kunjungan wisatawan Pulau Cinta. 

 

2.  KAJIAN PUSTAKA  

Forecasting merupakan suatu usaha untuk meramalkan keadaan dimasa mendatang melalui pengujian keadaan 

masa lalu[7]. Peramalan merupakan seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan, sehingga hasil dari 

proses peramalan dapat digunakan oleh pihak perusahaan untuk mengambil kebijakan yang strategis[8]. Peramalan sering 

digunakan dalam bidang ekonomi maupun teknologi seperti memprediksi tingkat inflasi, IHSG, jumlah tenaga kerja, 

tingkat produksi, tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik yang membutuhkan 

pabrik dan peralatan baru, dsb. Salah satu metode peramalan yang digunakan adalah metode ARIMA. ARIMA adalah 

metode peramalan yang tidak menggunakan teori atau pengaruh antar variabel seperti pada model regresi. Dengan 

demikian metode ARIMA tidak memerlukan penjelasan mana variabel dependen dan independen. Metode ini tidak 

memerlukan pemecahan pola menjadi komponen trend, seasonal, siklis atau irregular seperti pada data time series pada 

umumnya. Hampir mustahil menerapkan ARIMA secara manual. Selain dikenal dengan nama ARIMA, metode ini 

popular dengan sebutan metode Box-Jenkins, karena dikembangkan oleh dua statistikawan Amerika Serikat, yakni G.E.P 

Box dan G.M Jenkins pada 1970[9].  
Suatu data time series {Zt} dikatakan mengikuti model autoregressive integrated moving average jika difference 

ke - d Wt = (1 – B)d Zt adalah proses stasioner ARMA. Jika Wt adalah ARMA (p,q) maka Zt adalah ARIMA (p,d,q). 

Secara umum model ARIMA adalah : 

     tqt
d

p aBZBB  1  

dengan   p
pp BBBB   2

211 adalah koefisien komponen MA non musiman dengan order q 

 ta  : error white noise,  2,0 at IIDNa   

  B  : operator Backward 

  (1-B)d : pembedaan tak musiman dengan order pembedaan tak musiman d. 

Order pembedaan yang bernilai bulat tak negatif dapat memberikan indikasi terhadap kestasioneran suatu model 

ARIMA[8]. 

 

3. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan data bulanan jumlah kunjungan wisatawan Pulau Cinta dari bulan September  2016 

sampai September 2018. Data ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari pihak pengelola objek wisata Pulau Cinta. 

Data jumlah kunjungan wisatawan ini merupakan data yang bergantung terhadap waktu, sehingga digunakan metode 

ARIMA untuk memprediksi jumlah kunjungan wisatawan setahun kedepan.  Langkah pertama yang dilakukan adalah 

melihat kestasioneran data. Kedua,  identifikasi model dari perhitungan ACF dan PACF sehingga dapat dibentuk model 

ARIMA sementara. Ketiga, estimasi parameter model yang telah dibentuk. Keempat, pemeriksaan diagnostic dengan uji 

kerandoman dan kenormalan dari residual model. Kelima, pemilihan model terbaik dengan melihat hasil diagnostic dan 
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nilai mean squared terkecil. Model terbaik layak digunakan untuk memprediksi jumlah kunjungan wisatawan setahun 

kedepan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENDAHULUAN   

Data bulanan jumlah kunjungan wisatawan Pulau Cinta dari bulan September  2016 sampai September 2018 dapat 

dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Grafik Data Kunjungan Wisatawan Pulau Cinta 

 

Kestasioneran 

Kondisi awal yang harus dipenuhi dalam menggunakan metode ARIMA adalah mean dan varian pada data time 

series harus stasioner terhadap waktu. Untuk memastikan bahwa data tersebut stasioner atau tidak terhadap mean dan 

varian dapat dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan kestasioneran dalam varians dapat dilakukan dengan transformasi Box-

Cox dan kestasioneran dalam mean dapat dilakukan dengan Augmented Dickey Fuller[10].  

Berdasarkan  pemeriksaan Box-Cox Plot diperoleh nilai lambda = 0,00 yang berarti data belum stasioner terhadap 

varian. Setelah data ditransformasi dalam bentuk kuadrat logaritma natural, didapatkan lambda = 1,00 yang berarti data 

telah stasioner terhadap varian. Setelah data ditransformasi, dilakukan pemeriksaan dengan Augmented Dickey Fuller 

(ADF) dan diperoleh p-value sebesar 991878,2845493,0    , disimpulkan bahwa data belum stasioner terhadap 

mean. Untuk itu perlu dilakukan differencing terhadap data dengan nilai d = 1, kemudian diperoleh p-value sebesar 

2,9980644,429768  , disimpulkan bahawa data telah stasioner terhadap mean. 

Identifikasi Model 

Setelah data memenuhi asumsi stasioneritas, maka dapat dilakukan tahapan selanjutnya yakni identifikasi model. 

Identifikasi model dilakukan untuk menentukan model sementara dengan melihat plot ACF dan PACF pada data. Plot 

ACF digunakan untuk menentukan orde Moving Average (q). Plot PACF digunakan untuk menentukan orde 

Autoregressive (p). 
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Gambar 2. Plot ACF dan PACF pada data stasioner 

 

Pada Gambar 2 plot ACF dan PACF, kedua grafik terilihat dying down atau menurun secara eksponensial mulai 

dari lag 1 sampai lag 3. Setiap lag (garis biru) pada plot ACF dan PACF tidak keluar dari garis batas Bartlet (garis merah) 

artinya data yang sudah ditransformasi dan dilakukan proses pembedaan (differencing) telah stasioner. Untuk itu model 

sementara yang diperoleh adalah : ARIMA(3,1,1), ARIMA(3,1,2), ARIMA(3,1,3), ARIMA(1,1,3), ARIMA(2,1,3), 

ARIMA(2,1,1), ARIMA(2,1,2), ARIMA(1,1,2), dan ARIMA(1,1,1). 

Estimasi Parameter 

Setelah menetapkan model sementara, dilakukan estimasi pada parameter-parameter AR dan MA, menggunakan 

Maximum Likelihood Estimation (MLE) dengan bantuan software Minitab 18. Model yang baik adalah model yang 

menunjukkan estimasi parameter-parameter yang sigifikan berbeda dengan nol. Dari beberapa model sementara yang 

diperoleh, hanya satu model yang parameter-parameternya signifikan berbeda dengan nol yakni ARIMA(2,1,2), dengan 

nilai koefisien parameter AR 1 = 1,1449; AR 2 = -0,9992; MA 1 = 1,223; MA 2 = -1,012; dan konstanta = 1,94. Model 

ARIMA(2,1,2) memiliki nilai SSE = 1313,93 dan MSE = 69,1544. 
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Pemeriksaan Diagnostik  
Pemeriksaan diagnostik dilakukan untuk mengecek apakah residual pada data bersifat acak dan berdistribusi 

normal. Pemeriksaan residual bersifat acak dilakukan dengan menggunakan L-Jung Box. Berdasarkan Uji L-Jung box, 

model ARIMA(2,1,2) memiliki p-value > alpha = 0.05, maka model tersebut telah memenuhi asumsi residual bersifat 

acak. Pemeriksaan residual berdistribusi normal dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan uji normalitas 

dengan Kolmogorov-Smirnov diperoleh p-value > alpha = 0,05 sehingga model telah memenuhi asumsi residual bersifat 

normal. 

Peramalan 

Setelah melalui beberapa tahap dan didapatkan model yang layak digunakan untuk peramalan, maka didapatkan 

peramalan jumlah kunjungan wisatawan untuk setahun kedepan yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 1. Hasil Prediksi Jumlah Kunjungan Wisatawan Pulau Cinta 

Bulan Jumlah Wisatawan Bulan Jumlah Wisatawan 

Okt-18 36761,325 Apr-19 73179,411 

Nov-18 39279,508 Mei-19 74002,649 

Des-18 47090,808 Jun-19 82984,100 

Jan-19 59197,627 Jul-19 101692,246 

Feb-19 70187,122 Agt-19 124365,158 

Mar-19 74342,545 Sep-19 139210,562 

 

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa prediksi jumlah kunjungan wisatawan terlihat mengalami kenaikan setiap 

bulannya dan terbesar berada pada bulan September 2019 sebanyak 139210,562 wisatawan.  

 

5. SIMPULAN 

Model ARIMA(2,1,2) layak digunakan dalam peramalan jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Cinta karena 

estimasi setiap parameternya secara signifikan berbeda dengan nol, memenuhi pemeriksaan diagnostic dimana residual 

dari model bersifat acak dan berdistribusi normal, dan memiliki nilai SSE =  1313,93 dan  MSE = 69,1544. Prediksi 

kedatangan wisatawan terbesar terjadi pada bulan September 2019 sebanyak 139210,562 wisatawan. Peramalan jumlah 

pengunjung ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak pengelola Pulau Cinta dan pemerintah 

daerah dalam  menyiapkan strategi dan pengembangan wisata Pulau Cinta agar lebih menarik banyak pengunjung.  
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ABSTRACT 

Background: DM is a chronic metabolic disorder caused by the pancreas not producing enough insulin or the body 

cannot use insulin produced effectively. Insulin is a hormone that regulates the balance of blood sugar levels, resulting 

in an increase in the concentration of glucose in the blood or hyperglycemia. Based  on the 2013 Riskesdas report, the 

average prevalence of DM in Riau Province is 1%, of which Pekanbaru City  ranks 8th  out  of  12 districts / cities in 

Riau Province  with DM prevalence of 0.8%. DM is very influential on the quality of human resources and has an impact 

on increasing health costs that are quite large. Therefore, all parties, both the public and the government, should actively 

participate in the DM control efforts, especially in the efforts of health promotion (promotive) and prevention 

(preventive), one of which is a healthy lifestyle approach. 

Objective: To promote diabetes prevention and disease by early detection and a healthy lifestyle approach so that it is 

expected to increase the knowledge and attitudes of the community, especially women who are believed by mothers, about 

DM disease prevention behavior. 

Problem solving techniques: assessment of knowledge and blood sugar levels before and after promotion of 4 pillars of 

balanced nutrition. 

Conclusion: There is an effect of Health Promotion on behavioral prevention of DM with a Healthy Lifestyle Approach 

that refers to the 4 pillars of balanced nutrition, including: Consuming diverse foods, familiarizing clean and healthy life 

behaviors (PHBS), carrying out physical activities, monitoring weight with prevention diabetes mellitus. 

 

Keywords: diabetes mellitus, life style, promotive and preventive 

 

ABSTRAK 

Latar belakang: DM merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup 

insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Insulin adalah hormon yang mengatur 

keseimbangan kadar gula darah, akibatnya terjadi peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah atau hiperglikemi. 

Berdasarkan laporan Riskesdas tahun 2013, angka rata-rata prevalensi DM di Propinsi Riau adalah sebesar 1%, dimana 

Kota Pekanbaru menempati urutan ke-8 dari 12 kabupaten/kota se-Propinsi Riau dengan prevalensi DM sebesar 0,8%. 

Penyakit DM sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan berdampak pada peningkatan biaya 

kesehatan yang cukup besar. Oleh karena itu, semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, seharusnya ikut serta 

secara aktif dalam usaha penanggulangan DM, khususnya dalam upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan 

(preventif), salah satunya dengan pendekatan gaya hidup sehat (healthy lifestyle). 

Tujuan kegiatan: Melakukan upaya promotif dan preventif penyakit DM dengan cara deteksi dini dan pendekatan gaya 

hidup sehat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat, khususnya kaum perempuan 

yang diwaliki oleh para ibu, tentang perilaku pencegahan penyakit DM. 

Tehnik penyelesaian masalah: penilaian pengetahuan dan kadar gula darah sebelum dan sesudah promosi 4 pilar gizi 

seimbang. 

Kesimpulan : Ada pengaruh  Promosi Kesehatan tentang perilaku  pencegahan DM dengan Pendekatan Gaya Hidup 

Sehat yang merujuk kepada  4    pilar gizi seimbang, antara lain :  Mengkonsumsi makanan yang beragam, membiasakan 

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), melakukan aktivitas fisik, memantau berat badan dengan pencegahan penyakit 

diabetes melitus. 

 

Kata Kunci: diabetes melitus, life style, promotif dan preventif 
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1. PENDAHULUAN  

Hiperglikemia adalah suatu kondisi medik berupa peningkatan kadar glukosa dalam darah melebihi batas normal. 

Hiperglikemia merupakan salah satu tanda khas penyakit diabetes melitus (DM), meskipun juga mungkin 

didapatkan pada beberapa keadaan yang lain. Saat ini penelitian epidemiologi menunjukkan adanya kecenderungan 

peningkatan angka insidensi dan prevalensi DM tipe-2 di berbagai penjuru dunia. World Health Organization 

(WHO) memprediksi adanya peningkatan jumlah penyandang DM yang menjadi salah satu ancaman kesehatan 

global. WHO memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi 

sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. Laporan ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penyandang DM sebanyak 

2-3 kali lipat pada tahun 2035. Sedangkan International Diabetes Federation (IDF) memprediksi adanya kenaikan 

jumlah penyandang DM di Indonesia dari 9,1 juta pada tahun 2014 menjadi 14,1 juta pada tahun 2035.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2003, diperkirakan penduduk Indonesia yang 

berusia di atas 20 tahun sebanyak 133 juta jiwa. Dengan mengacu pada pola pertambahan penduduk, maka 

diperkirakan pada tahun 2030 nanti akan ada 194 juta penduduk yang berusia diatas 20 tahun. Laporan hasil Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI, 2014) 

menunjukkan bahwa rata-rata prevalensi DM di daerah perkotaan untuk usia ≥ 15 tahun sebesar 2%, sedangkan di 

daerah pedesaan sebesar 1%. Prevalensi terkecil terdapat di Propinsi Lampung sebesar 0,7%, dan terbesar di 

Propinsi DI Yogyakarta yang mencapai 2,6%. Berdasarkan laporan Riskesdas tahun 2013, angka rata-rata 

prevalensi DM di Propinsi Riau adalah sebesar 1%, dimana prevalensi DM terbesar terdapat di Kota Dumai sebesar 

1.7% dan prevalensi DM terkecil terdapat di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,3%. Kabupaten Kampar menempati 

urutan ke-5 dari 12 kabupaten/kota se- Propinsi Riau dengan prevalensi DM sebesar 1%.   
 
2. KAJIAN PUSTAKA   

DM merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau 

tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Insulin adalah hormon yang mengatur 

keseimbangan kadar gula darah, akibatnya terjadi peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah atau 

hiperglikemi (1). Pada penyakit DM terjadi gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai 

dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein sebagai 

akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi 

produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel 

tubuh terhadap insulin (1).  

Klasifikasi DM berdasarkan patogenesis sindrom diabetes dan gangguan toleransi glukosa yang telah disahkan 

oleh WHO ada empat yaitu DM tipe 1 dan 2, diabetes gestasional, dan diabetes tipe khusus. Diabetes tipe 1 dikenal 

sebagai juvenile onset atau dependen insulin yang diakibatkan oleh disfungsi autoimun dengan kerusakan sel-sel 

beta dan sering juga tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik (1).  
Diabetes seringkali muncul tanpa gejala. Namun demikian ada beberapa gejala yang harus diwaspadai sebagai 

isyarat kemungkinan diabetes. Gejala tipikal yang sering dirasakan penderita diabetes antara lain poliuria, 

polidipsia dan polifagia. Selain itu sering pula muncul keluhan penglihatan kabur, koordinasi gerak anggota tubuh 

terganggu, kesemutan pada tangan atau kaki, timbul gatal-gatal yang seringkali sangat mengganggu (pruritus), dan 

berat badan menurun tanpa sebab yang jelas (3).  

Pasien dengan diabetes tipe 1 sering memperlihatkan awitan gejala yang eksplosif dengan polidipsi, poliuria, 

turunnya berat badan, polifagia, lemah, somnolen yang terjadi selama beberapa hari atau beberapa minggu. Pasien 

dapat menjadi sakit berat dan timbul ketoasidosis, serta dapat meninggal kalau tidak mendapat pengobatan segera. 

Terapi insulin biasanya diperlukan untuk mengontrol metabolisme dan umumnya penderita peka terhadap insulin. 

Sebaliknya, pasien dengan diabetes tipe 2 mungkin sama sekali tidak memperlihatkan gejala apapun, dan diagnosis 

hanya dibuat berdasarkan pemeriksaan darah di laboratorium dan melakukan tes toleransi glukosa. Pada 

hiperglikemia yang lebih berat, pasien tersebut mungkin menderita polidipsia, poliuria, lemah dan somnolen (5).  
Menurut Sudoyo et al. (2009) kriteria diagnosis DM dibagi menjadi 3 yaitu:  

a. Gejala klasik DM + glukosa plasma sewaktu ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/L). Glukosa plasma sewaktu merupakan 

hasil pemeriksaan sesaat pada suatu hari tanpa memperhatikan waktu makan terakhir. Atau  

b. Gejala klasik DM + glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/dl (7,0 mmol/L). Puasa diartikan pasien tidak mendapat 

kalori tambahan sedikitnya 8 jam. Atau  

c. Glukosa plasma 2 jam pada TTGO ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/L)  

TTGO (Tes Toleransi Glukosa Oral) dilakukan dengan standar WHO, menggunakan beban glukosa yang setara 

dengan 75 gram glukosa anhidrus yang dilarutkan ke dalam air.  

Sedangkan menurut Perkeni 2011, seseorang dikatakan menderita diabetes melitus jika kadar glukosa darah 

sewaktu darah kapiler ≥ 200 mg/dl dan glukosa darah puasa darah kapiler ≥ 110 mg/dl. 

Pencegahan primer DM dilakukan dengan metode pendidikan kesehatan yang ditujukan untuk kelompok 

masyarakat yang mempunyai risiko tinggi (population at risk) dan intoleransi glukosa. Materi pendidikan 

kesehatan meliputi antara lain :  
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a. Program penurunan berat badan  

1) Diet sehat.  

2) Jumlah asupan kalori ditujukan untuk mencapai berat badan ideal  

3) Karbohidrat kompleks merupakan pilihan dan diberikan secara terbagi dan seimbang sehingga tidak 

menimbulkan puncak (peak) glukosa darah yang tinggi setelah makan  

4) Komposisi diet sehat mengandung sedikit lemak jenuh dan tinggi serat larut.  

b. Latihan jasmani  

1) Latihan dikerjakan sedikitnya selama 150 menit/minggu dengan latihan aerobik sedang (mencapai 50-70% 

denyut jantung maksimal) , atau 90 menit/minggu dengan latihan aerobik berat (mencapai denyut jantung >70% 

(maksimal).  

2) Latihan jasmani dibagi menjadi 3-4 kali aktivitas/minggu  

c. Menghentikan kebiasaan merokok  

d. Pada kelompok dengan risiko tinggi, diperlukan intervensi farmakologis.  

 

3. TEHNIK PENYELESAIAN MASALAH 

          1. Penilaian awal pengetahuan tentang perilaku pencegahan DM.  

2. Deteksi Dini DM Dengan Pemeriksaan Gula Darah sebelum dilakukan upaya promotif dan preventif kesehatan.  

3. Promosi Kesehatan tentang perilaku pencegahan DM dengan Pendekatan Gaya Hidup Sehat yang merujuk 

kepada 4       pilar gizi seimbang, antara lain :  

a. Mengkonsumsi makanan yang beragam  

b. Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)  

c. Melakukan aktivitas fisik  

d. Memantau berat badan  

4. Penilaian ulang pengetahuan tentang perilaku pencegahan penyakit DM untuk menilai ketercapaian tujuan 

pengabdian.  

5. Pemeriksaan Gula Darah ulang setelah dilakukan upaya promotif dan preventif kesehatan untuk menilai 

ketercapaian tujuan pengabdian.  

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENDAHULUAN   

KUNJUNGAN PERTAMA: ada 29 responden yang berkunjung, ditemukan 9 ibu dengan kadar glukosa 

sewaktu darah  kapiler ≥ 200mg/dl( menderita DM), 7 ibu dengan kadar glukosa darah sewaktu darah kapiler 

≥90-199mg/dl (tidak pasti DM), dan sisanya 13 ibu dengan kadar glukosa darah sewaktu darah kapiler ≤ 90 

mg/dl (normal). 

KUNJUNGAN KE-DUA: responden yang berkunjung hanya 7 orang ibu, dimana 3 dari 7 ibu  menderita DM, 

2 ibu mengalami penurunan kadar glukosa darah kapiler tetapi masih level DM dan 1 ibu yang menderita DM 

mencapai kadar glukosa darah  kapiler yang normal pada kunjungan yang ke-dua. 
     
 Tabel 1  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah Sewaktu 

Darah   Kapiler 

Kadar Glukosa Darah Jumlah 

Responden 

Glukosa darah   ≤ 90 mg/dl 13 

Glukosa darah  > 90- 199 mg/dl 7 

Glukosa darah  ≥200 mg/dl 9 

TOTAL  29 
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Gambar 1  Grafik Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kadar Glukosa Darah Sewaktu Darah Kapiler 

 
5. SIMPULAN  

Ada pengaruh  Promosi Kesehatan tentang perilaku  pencegahan DM dengan Pendekatan Gaya Hidup Sehat yang 

merujuk kepada  4    pilar gizi seimbang, antara lain :  Mengkonsumsi makanan yang beragam, membiasakan 

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), melakukan aktivitas fisik, memantau berat badan dengan pencegahan 

penyakit diabetes melitus. Hal ini mungkin disebabkan karena dengan adanya promosi tentang pencegahan 

penyakit DM sehingga meningkatlah pengetahuan responden  untuk mengubah perilaku  gaya hidup ke arah yang 

lebih sehat yang mengakibatkan responden  terhindar dari bahaya penyakit diabetes melitus. 
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ABSTRACT 

Intra uterine device (IUD) is a device to prevent pregnancy which is effective, safe, and reversible. Injections 

and pills are the most known method of modern family planning in all high risk age groups over 35 years, 

but they are considered less effective in preventing pregnancy. However, the type of contraception which is 

effective for preventing pregnancy for high-risk women is the IUD. The purpose of this study was to determine 

the relationship of parity with IUD use in fertile age women in Payung Sekaki Health Center in Pekanbaru 

City. This study used an observational study design with a case control approach. Sampling using total 

sampling technique, with a comparison of case and control samples 1: 2. The result of this study is that there 

is no relationship between parity and IUD use in fertile age women in Payung Sekaki Health Center in 

Pekanbaru City (p-value = 0,494). One of the missions of the family planning program is the creation of 

families with the ideal number of children, that is two children. Fertile age women generally assume that if 

the number of children is ideal, they tend to take part in family planning programs, especially for long-term 

contraceptives, one of which is an IUD. The conclusion of this study is that parity is not related to IUD use 

in fertile age women in Payung Sekaki Health Center in Pekanbaru City. 

 

Keywords: fertile age women, IUD, parity 
 

 

ABSTRAK 

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) adalah suatu alat untuk mencegah kehamilan yang efektif, aman, dan reversibel. 

Suntik dan pil adalah cara KB modern yang paling diketahui oleh masyarakat di semua golongan usia risiko tinggi di 

atas 35 tahun, namun dinilai kurang efektif untuk mencegah kehamilan. Sedangkan jenis kontrasepsi yang efektif untuk 

mencegah kehamilan bagi wanita risiko tinggi adalah AKDR. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan paritas 

dengan penggunaan AKDR pada Wanita Usia Subur (WUS) di wilayah kerja Puskesmas Payung Sekaki Kota Pekanbaru. 

Penelitian ini menggunakan desain studi observasional dengan pendekatan kasus kontrol. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik total sampling, dengan perbandingan sampel kasus dan kontrol 1:2. Hasil penelitian ini adalah tidak 

ada hubungan antara paritas dengan penggunaan AKDR pada WUS di wilayah kerja Puskesmas Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru (p-value = 0,494). Salah satu misi dari program KB adalah terciptanya keluarga dengan jumlah anak yang 

ideal yakni dua anak. Para WUS umumnya menganggap bahwa bila jumlah anak sudah ideal, maka mereka cenderung 

untuk mengikuti program KB, khususnya jenis alat kontrasepsi jangka panjang, salah satunya adalah AKDR. Simpulan 

penelitian ini adalah paritas tidak berhubungan dengan penggunaan AKDR pada WUS di wilayah kerja Puskesmas 

Payung Sekaki Kota Pekanbaru. 

 

Kata Kunci : AKDR, paritas, WUS 

 

1. PENDAHULUAN 

AKDR adalah alat kontrasepsi yang terbuat dari plastik disertai barium sulfat dan mengandung tembaga 

(Cu T 38OA ParaGard), progesteron (progesterone T Progestasert system); atau levonorgestrel (Mirena). [1] AKDR 

adalah suatu alat untuk mencegah kehamilan yang efektif, aman, dan reversibel yang terbuat dari plastik atau logam 

kecil yang dimasukkan ke dalam uterus melalui kanalis servikalis. [2]  

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami-istri yang istrinya berumur antara 15-49 tahun, dan 

secara operasional pasangan suami-istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan telah menikah atau istri 

berumur lebih dari 49 tahun tapi belum menopause. [3] Tingkat kesertaan untuk mengikuti KB diukur dari angka 

mailto:tyagita.ws@univrab.ac.id


PROSIDING SEMINAR NASIONAL APLIKASI SAINS DAN TEKNOLOGI (SENASTEK) 
“Integrasi Halal Science and Technology Dalam Penelitian dan Pengabdian untuk Peradaban Bangsa”  

Universitas Abdurrab Pekanbaru, 12 Desember 2018  

301 

 

PUS yang menjadi peserta keluarga berencana (KB). Data BKKBN menunjukkan PUS di Indonesia berjumlah 

37.766.883 pada tahun 2000. Angka tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni 46.315.818 

pada tahun 2010 dan 48.370.542 pada tahun 2012. [4] 

Suntik dan pil adalah cara KB modern yang paling diketahui oleh masyarakat di semua golongan usia 

risiko tinggi di atas 35 tahun, namun kedua jenis alat kontrasepsi tersebut dinilai kurang efektif untuk mencegah 

kehamilan. Jenis kontrasepsi yang efektif untuk mencegah kehamilan bagi wanita risiko tinggi adalah AKDR, 

sterilisasi wanita, dan sterilisasi pria. Untuk saat ini, pemerintah menyediakan secara gratis tiga jenis alat kontrasepsi 

di seluruh wilayah Indonesia, yaitu kondom, AKDR, dan implan. [5] 

Tingkat pengetahuan akan sangat mempengaruhi penggunaan AKDR. Selain itu, faktor sosio-demografi 

(usia wanita, status pendidikan suami maupun istri, agama, karakteristik keluarga) secara langsung juga 

mempengaruhi penerimaan AKDR. [6] Menurut penelitian lainnya, faktor penghasilan, paritas, dan pengetahuan 

mempengaruhi responden dalam memilih AKDR di Desa Karangjeruk Jatirejo Mojokerto. [7] 
Puskesmas Payung Sekaki adalah salah satu Puskesmas yang berada di Kecamatan Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru. Jumlah peserta KB baru di Puskesmas Payung Sekaki pada tahun 2017 sebanyak 505 orang, dimana 

sebagian besar peserta KB baru lebih memilih menggunakan alat kontrasepsi suntik dan implant berturut-turut 

sebanyak 392 orang (77,6%) dan 67 orang (13,3%) dibandingkan AKDR yaitu sebanyak 40 orang (7,9%) yang 

dianggap alat kontrasepsi paling efektif dalam mencegah kehamilan. Faktor risiko yang mempengaruhi penggunaan 

AKDR ini salah satunya adalah jumlah anak atau paritas. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Definisi AKDR 

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau Intra Uterine Device (IUD) adalah alat kontrasepsi 

yang dimasukkan ke dalam endometrium melalui kanalis servikalis dan memiliki ujung monofilamen nilon 

dari serviks sampai vagina. AKDR terbuat dari plastik disertai barium sulfat dan juga tembaga (Cu T 380A 

Paragard), progesteron (progesteron T progestasert system), levogestrel. [1] AKDR adalah suatu alat untuk 

mencegah kehamilan yang efektif, aman, dan reversibel yang terbuat dari plastik atau logam kecil yang 

dimasukkan kedalam uterus melalui kanalis servikalis. [2] AKDR atau IUD adalah suatu alat atau benda yang 

sangat efektif yang dimasukkan ke dalam rahim, berjangka panjang dan reversibel, dapat digunakan oleh 

perempuan dengan usia produktif untuk tujuan kontrasepsi. [8] 

 

2.1 Mekanisme Kerja AKDR 

Mekanisme kerja yang pasti dari AKDR belum diketahui. Ada beberapa mekanisme kerja AKDR 

yang telah diajukan yaitu timbulnya reaksi radang lokal yang non-spesifik di dalam cavum uteri sehingga 

implantasi sel telur yang telah dibuahi terganggu. Di samping itu dengan munculnya leukosit PMN, makrofag, 

foreign body giant cell, sel mononuclear dan sel plasma yang dapat mengakibatkan lisis dari spermatozoa/ovum 

dan blastocyst, produksi lokal prostaglandin yang meningkat yang menyebabkan terhambatnya implantasi, 

gangguan/terlepasnya blastocyst yang telah berimplantasi di dalam endometrium, pergerakan ovum yang 

bertambah cepat di dalam tuba fallopii, immobilisasi spermatozoa saat melewati cavum uteri. Dari penelitian-

penelitian yang pernah dilakukan bahwa AKDR dapat mencegah spermatozoa membuahi sel telur (mencegah 

fertilisasi). [9] 

 

2.1 Keuntungan dan Kerugian AKDR 

Keuntungan menggunakan AKDR antara lain: [10] 

1. Sebagai kontrasepsi, efektivitasnya tinggi, yaitu hanya terjadi 1 kegagalan dalam 125-170 kehamilan. 

2. AKDR dapat efektif segera setelah pemasangan. 

3. Metode jangka panjang (10 tahun proteksi dari CuT-380A dan tidak perlu diganti). 

4. Sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat. 

5. Tidak mempengaruhi hubungan seksual. 

6. Meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut untuk hamil. 

7. Tidak ada efek samping hormonal dengan Cu AKDR (CuT-380). 

8. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. 

9. Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus (apabila tidak terjadi infeksi). 

10. Dapat digunakan sampai menopause (1 tahun atau lebih setelah haid terakhir). 

11. Tidak ada interaksi dengan obat-obat. 
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12. Membantu mencegah kehamilan ektopik. 

Sedangkan kerugian menggunakan AKDR antara lain: [10] 

1. Efek samping yang umum terjadi: 

a. Perubahan siklus haid (umumnya pada 3 bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan). 

b. Haid lebih lama dan banyak. 

c. Perdarahan (spotting) antar menstruasi. 

d. Saat haid lebih sakit. 

2. Komplikasi lain: 

a. Merasakan sakit dan kejang selama 3 sampai 5 hari setelah pemasangan. 

b. Perdarahan berat pada waktu haid atau di antaranya yang memungkinkan penyebab anemia. 

c. Perforasi dinding uterus (sangat jarang apabila pemasangannya benar). 

3. Tidak mencegah IMS termasuk HIV/AIDS 

4. Tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS atau perempuan yang sering berganti pasangan. 

5. Penyakit radang panggul terjadi sesudah perempuan dengan IMS memakai AKDR. 

6. Prosedur medis, termasuk pemeriksaan pelvik diperlukan dalam pemasangan AKDR. Seringkali 

perempuan takut selama pemasangan. 

7. Sedikit nyeri dan perdarahan (spotting) terjadi segera setelah pemasangan AKDR. Biasanya menghilang 

dalam 1-2 hari. 

8. Klien tidak dapat melepas AKDR oleh dirinya sendiri. 

9. Mungkin AKDR keluar dari uterus tanpa diketahui (sering terjadi apabila AKDR dipasang segera 

sesudah melahirkan). 

10. Tidak mencegah terjadinya kehamilan ektopik karena fungsi AKDR untuk mencegah kehamilan 

normal. 

11. Perempuan harus memeriksa posisi benang AKDR dari waktu ke waktu. Untuk melakukan ini 

perempuan harus memasukkan jarinya ke dalam vagina, sebagian perempuan tidak mau melakukan ini. 

 

2.1 Hubungan Paritas Dengan Penggunaan AKDR 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2012), paritas atau jumlah anak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan pemilihan alat kontrasepsi di Puskesmas Pleret Kabupaten Bantul (p-value 

< 0,05). Salah satu misi dari program KB adalah terciptanya keluarga dengan jumlah anak yang ideal yakni 

dua anak dalam satu keluarga. Para wanita umumnya menganggap bahwa bila jumlah anak sudah ideal maka 

mereka cenderung untuk mengikuti program KB, khususnya jenis kontrasepsi jangka panjang. [11] 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain studi observasional dengan pendekatan kasus kontrol untuk 

mengetahui hubungan antara paparan dan outcome dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok 

kontrol berdasarkan status paparannnya. [12] Penelitian ini akan dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Payung 

Sekaki Kota Pekanbaru pada bulan Maret-Juni 2018. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. 

Data primer yaitu data yang diambil dari responden melalui wawancara dengan kuesioner, yaitu data untuk variabel 

independen yakni faktor paritas dan data untuk variabel dependen yakni penggunaan AKDR. Data sekunder yaitu 

data yang diambil dari sumber data yang telah ada di instansi yang terkait, yaitu data jumlah peserta KB baru yang 

tercantum dalam laporan bulanan fasilitas kesehatan KB di wilayah kerja Puskesmas Payung Sekaki Kota Pekanbaru 

pada tahun 2017 yaitu sebanyak 30 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling, dengan 

perbandingan sampel kasus dan kontrol 1:2. 

 

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 1. Hubungan Paritas Dengan Penggunaan AKDR Pada WUS  

Paritas Penggunaan AKDR p-value OR 

(95% CI) Menggunakan Tidak Menggunakan 

N % N % 

0,494 

 

0,70 

(0,29-1,73) 

≥ 3 anak 17 56,7 39 65,0 

1-2 anak 13 43,3 21 35,0 

Total 30 100,0 60 100,0 
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Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa tidak ada hubungan antara paritas dengan penggunaan AKDR pada WUS 

di wilayah kerja Puskesmas Payung Sekaki Kota Pekanbaru (p-value > 0,05). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa faktor paritas tidak memiliki hubungan dalam pemilihan alat kontrasepsi 

(p-value < 0,726). [13] Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian lainnya dimana faktor paritas 

mempengaruhi responden dalam memilih AKDR di Desa Karangjeruk Jatirejo Mojokerto (p-value < 0,042; OR = 0,256). 

Kontrasepsi AKDR merupakan salah satu metode kontrasepsi jangka panjang. Efektivitas AKDR mencapai 8-10 tahun. 

Alat kontrasepsi ini sangat sesuai digunakan oleh suami istri yang ingin membatasi jumlah anak, misalnya usia istri sudah 

> 35 tahun atau mereka yang telah memiliki > 2 anak. Kontrasepsi ini dikatakan efektif karena memiliki masa kerja yang 

cukup lama dibandingkan dengan kontrasepsi suntik dan pil. Ibu tidak harus setiap hari atau setiap bulan untuk 

menggunakan kontrasepsi karena proses pemasangan akan dilakukan sekali dan dapat digunakan selama 8 -10 tahun. 

Perempuan yang sudah berusia > 35 tahun atau telah memiliki > 2 anak dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi 

jangka panjang karena risiko kehamilan pada perempuan tersebut akan semakin tinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) dan 

Angka kematian Bayi (AKB) akan semakin meningkat apabila usia ibu semakin tua dan ibu memlikik semakin banyak 

anak.[7]  

 

5 SIMPULAN  

Simpulan dari penelitian ini adalah paritas tidak berhubungan dengan penggunaan AKDR pada WUS 

di wilayah kerja Puskesmas Payung Sekaki Kota Pekanbaru. 
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ABSTRACT 

Anemia is a condition where the hemoglobin (Hb) level in the blood is less than normal. Young women have 

ten times greater risk of anemia. Anemia can cause fatigue, learning concentration decreases so learning 

achievement is low, if not handled properly it will continue into adulthood and can increase maternal and 

infant mortality. The purpose of this community service is to train female students to avoid anemia which can 

endanger women's reproductive health, especially during pregnancy. Community service was carried out on 

April 16 and 23 2018. The method in this service at the first meeting conducted counseling and training on 

how to deal with anemia, as well as HB examinations to participants. At the second meeting with an interval 

of 1 week an evaluation of how to treat anemia and Hb examination was conducted. The results of this activity 

are 99% of students able to repeat how to properly manage healthy eating patterns, and 100% of students 

who have anemia are no longer anemic. Anemia is still a health problem in Indonesia, this anemia can be 

caused by the habit of frequently consuming less nutritious foods. Prevention of anemia by regulating diet 

and a healthy lifestyle is very helpful to overcome anemia. The faster the precaution is taken, the anemia will 

not worsen the health condition of adolescents in the future. 

 

Keywords: Response, Prevent, Anemia 
 

ABSTRAK 

Anemia adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari normal. Remaja putri memiliki 

risiko sepuluh kali lebih besar untuk menderita anemia. Anemia dapat menyebabkan lekas lelah, konsentrasi belajar 

menurun sehingga prestasi belajar rendah, jika tidak ditangani dengan baik akan berlanjut hingga dewasa dan dapat 

meningkatkan angka kematian ibu, dan bayi. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini untuk melatih siswi agar terhindar 

dari anemia yang dapat membahayakan kesehatan reproduksi wanita, khususnya saat kehamilan. Pengabdian masyarakat 

ini dilakukan pada tanggal 16 dan 23 april 2018. Metode dalam pengabdian ini pada pertemuan pertama melakukan 

penyuluhan dan pelatihan cara mengatasi anemia, serta pemeriksaan HB kepada peserta. Pada pertemuan kedua dengan 

selang waktu 1 minggu dilakukan evaluasi cara mengatasi anemia dan pemeriksaan Hb. Hasil dari kegiatan ini adalh 99% 

siswa mampu mengulangi cara mengatur pola makan yang sehat dengan benar, dan 100% siswa yang mengalami anemia 

sudah tidak mengalami anemia lagi. Anemia masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, anemia ini dapat disebabkan 

oleh kebiasaan sering mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi. Pencegahan anemia dengan cara pengaturan pola 

makan dan pola hidup sehat sangat membantu mengatasi anemia. Semakin cepat tindakan pencegahan dilakukan maka 

anemia tidak akan  memperburuk kondisi kesehatan remaja dimasa yang akan datang. 

 

Kata Kunci: Tanggap, Cegah, Anemia 

  

1. PENDAHULUAN  

 
Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah gizi, diantaranya adalah anemia gizi, kekurangan vitamin A, kekurangan 

energi, protein dan kekurangan iodium. Diantara 5 (lima) masalah di atas, maka yang sering terjadi sampai saat ini adalah 

anemia gizi. Kekurangan gizi merupakan penyebab anemia yang mencapai persentasi sekitar 85,5%. Asupan gizi sehari-

hari ini dipengaruhi oleh ketersediaan bahan pangan, pola makan dan peningkatan kebutuhan akan zat besi untuk 

pembentukan sel darah merah yang lazim berlangsung pada masa pertumbuhan. Banyak remaja yang tidak membiasakan 

sarapan dan kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi mencapai 50%, oleh sebab itu remaja di 

Indonesia mudah menderita anemia (arisma, 2010). 
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Data dari Departemen Kesehatan tahun 2005 menunjukkan penderita anemia pada remaja putri berjumlah 26,50% 

dan wanita usia subur (WUS) 26,9%. Hal ini mengindikasikan anemia masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. 

Remaja putri merupakan salah satu kelompok yang rawan menderita anemia. Oleh karena itu, sasaran program 

penanggulangan anemia gizi telah dikembangkan yaitu mencapai remaja putri SMP, SMA, dan sederajat, serta wanita di 

luar sekolah sebagai upaya strategis dalam upaya memutus simpul siklus masalah gizi. Walaupun begitu, prevalensi 

anemia di kalangan remaja putri masih tergolong dalam kategori tinggi. Data dari Departemen Kesehatan tahun 2005 

menunjukkan penderita anemia pada remaja putri berjumlah 26,50% dan wanita usia subur (WUS) 26,9%. Hal ini 

mengindikasikan anemia masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. (poltekkes depkes, 2010). 

Penelitian sebelumnya di SMA N 2 Semarang menunjukkan sebesar 47,7% subjek termasuk dalam kategori baik 

untuk asupan protein dan sebagian besar subjek memiliki tingkat asupan vitamin A, dan vitamin C di atas kecukupan 

yaitu masing – masing sebesar 86,2% dan 30,8% subjek. Namun, kejadian anemia masih termasuk dalam kategori tinggi, 

yaitu sebanyak 43,1% remaja putri memiliki kadar hemoglobin yang rendah dan tergolong anemia. 

Anemia dapat menyebabkan lekas lelah, konsentrasi belajar menurun sehingga prestasi belajar rendah dan dapat 

menurunkan produktivitas kerja. Di samping itu juga menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena infeksi. 

Prevalensi anemia yang tinggi dikalangan remaja jika tidak tertangani dengan baik akan berlanjut hingga dewasa dan 

berkontribusi besar terhadap angka kematian ibu, bayi lahir prematur, dan bayi dengan berat lahir rendah. (zan, 2004). 

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk melatih siswi agar terhindar dari anemia yang dapat 

membahayakan kesehatan reproduksi wanita, khususnya saat kehamilan nanti yang dapat berdampak pada ibu dan bayi. 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan serta pelatihan tentang anemia bagi 

siswi agar dapat mengatur gizi seimbang dan pola hidup sehat untuk mencegah terjadinya anemia yang dapat berdampak 

buruk bagi kesehatan ibu dan bayi di masa yang akan datang. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 
2.1. Definisi Anemia 

Anemia adalah suatu keadaan kadar hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari normal, berdasarkan kelompok 

umur, jenis kelamin dan kehamilan. Batas normal dari kadar Hb dalam darah dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 1. Batas normal kadar Hb menurut umur dan jenis kelamin Sumber : WHO, 2000 

Kelompok Umur Hemoglobin (gr/dl) 

Anak-anak 6-59 bulan 

5-11 tahun 

12-14 tahun 

11,0 

11,5 

12,0 

Dewasa Wanita > 15 tahun 

Wanita hamil 

Laki-laki > 15 tahun 

12,0 

11,0 

13,0 

 

Sebagian besar anemia disebabkan oleh kekurangan satu atau lebih zat gizi esensial (zat besi, asam folat, B12) yang 

digunakan dalam pembentukan sel-sel darah merah. Anemia bisa juga disebabkan oleh kondisi lain seperti penyakit 

malaria, infeksi cacing tambang. 

 

Anemia Defisiensi Besi  

Anemia Defisiensi besi adalah anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi dalam darah, artinya konsentrasi 

hemoglobin dalam darah berkurang karena terganggunya pembentukan sel-sel darah merah akibat kurangnya kadar 

zat besi dalam darah. Defisiensi besi merupakan penyebab utama anemia. 

 

2.2. Patofisiologi Anemia  

Zat besi diperlukan untuk hemopoesis (pembentukan darah) dan juga diperlukan oleh berbagai enzim sebagai 

faktor penggiat. Zat besi yang terdapat dalam enzim juga diperlukan untuk mengangkut elektro (sitokrom), untuk 

mengaktifkan oksigen (oksidase dan oksigenase). Defisiensi zat besi tidak menunjukkan gejala yang khas 

(asymptomatik) sehingga anemia pada balita sukar untuk dideteksi.  

Tanda-tanda dari anemia gizi dimulai dengan menipisnya simpanan zat besi (feritin) dan bertambahnya absorbsi 

zat besi yang digambarkan dengan meningkatnya kapasitas pengikatan besi. Pada tahap yang lebih lanjut berupa 

habisnya simpanan zat besi, berkurangnya kejenuhan transferin, berkurangnya jumlah protoporpirin yang diubah 

menjadi heme, dan akan diikuti dengan menurunnya kadar feritin serum. Akhirnya terjadi anemia dengan cirinya 

yang khas yaitu rendahnya kadar Rb. 
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2.3. Etiomologi Anemia Defisiensi Besi  

Penyebab Anemia Defisiensi Besi adalah :  

1. Asupan zat besi  

Rendahnya asupan zat besi sering terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi bahan makananan yang 

kurang beragam dengan menu makanan yang terdiri dari nasi, kacang-kacangan dan sedikit daging, unggas, 

ikan yang merupakan sumber zat besi. Gangguan defisiensi besi sering terjadi karena susunan makanan yang 

salah baik jumlah maupun kualitasnya yang disebabkan oleh kurangnya penyediaan pangan, distribusi 

makanan yang kurang baik, kebiasaan makan yang salah, kemiskinan dan ketidaktahuan.  

2. Penyerapan zat besi  

Diet yang kaya zat besi tidaklah menjamin ketersediaan zat besi dalam tubuh karena banyaknya zat besi yang 

diserap sangat tergantung dari jenis zat besi dan bahan makanan yang dapat menghambat dan meningkatkan 

penyerapan besi. 

3. Kebutuhan meningkat  

Kebutuhan akan zat besi akan meningkat pada masa pertumbuhan seperti pada bayi, anakanak, remaja, 

kehamilan dan menyusui. Kebutuhan zat besi juga meningkat pada kasus-kasus pendarahan kronis yang 

disebabkan oleh parasit.  

4. Kehilangan zat besi  

Kehilangan zat besi melalui saluran pencernaan, kulit dan urin disebut kehilangan zat besi basal. Pada wanita 

selain kehilangan zat besi basal juga kehilangan zat besi melalui menstruasi. Di samping itu kehilangan zat 

besi disebabkan pendarahan oleh infeksi cacing di dalam usus. 

 

2.4. Diagnosis  

1. Anamnesis  

1) Riwayat faktor predisposisi dan etiologi :  

a. Kebutuhan meningkat secara fisiologis terutama pada masa pertumbuhan yang cepat, menstruasi, dan 

infeksi kronis. 

b. Kurangnya besi yang diserap karena asupan besi dari makanan tidak adekuat malabsorpsi besi. 

c. Perdarahan terutama perdarahan saluran cerna (tukak lambung, penyakit Crohn, colitis ulserativa)  

2) Pucat, lemah, lesu, gejala pika  

2. Pemeriksaan fisik  

a. anemis, tidak disertai ikterus, organomegali dan limphadenopati  

b. stomatitis angularis, atrofi papil lidah  

c. ditemukan takikardi ,murmur sistolik dengan atau tanpa pembesaran jantung  

3. Pemeriksaan penunjang  

a. Hemoglobin, Hct dan indeks eritrosit (MCV, MCH, MCHC) menurun  

b. Hapus darah tepi menunjukkan hipokromik mikrositik  

c. Kadar besi serum (SI) menurun dan TIBC meningkat , saturasi menurun  

d. Kadar feritin menurun dan kadar Free Erythrocyte Porphyrin (FEP) meningkat  

e. sumsum tulang : aktifitas eritropoitik meningkat. 

 

2.5. Akibat Anemia Defisiensi Besi  

Akibat-kibat yang merugikan kesehatan pada individu yang menderita anemi gizi besi adalah : 

1. Bagi bayi dan anak (0-9 tahun)  

a. Gangguan perkembangan motorik dan koordinasi.  

b. Gangguan perkembangan dan kemampuan belajar.  

c. Gangguan pada psikologis dan perilaku  

2. Remaja (10-19 tahun)  

a. Gangguan kemampuan belajar  

b. Penurunan kemampuan bekerja dan aktivitas fisik  

c. Dampak negatif terhadap sistem pertahanan tubuh dalam melawan penyakit infeksi  

3. Orang dewasa pria dan wanita  

a. Penurunan kerja fisik dan pendapatan.  

b. Penurunan daya tahan terhadap keletihan  

4. Wanita hamil  

a. Peningkatan angka kesakitan dan kematian ibu  

b. Peningkatan angka kesakitan dan kematian janin  

c. Peningkatan resiko janin dengan berat badan lahir rendah 

 

2.6. Pencegahan dan Pengobatan Anemia Defisiensi Besi  

Upaya yang dilakukan dalam pencegahandan penanggulangan anemia adalah: 

a. Suplementasi tabet Fe  

b. Fortifikasi makanan dengan besi  
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c. Mengubah kebiasaan pola makanan dengan menambahkan konsumsi pangan yang memudahkan absorbsi besi 

seperti menambahkan vitamin C.  

d. Penurunan kehilangan besi dengan pemberantasan cacing. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi anemia 

adalah dengan mengkonsumsi tablet tambah darah. Telah terbukti dari berbaga penelitian bahwa suplementasi, 

zat besi dapat meningkatkan kada Hemoglobin.  

e. Pengobatan Anemia Defisiensi Besi Sejak tahun 1997 pemerintah telah merintis langkah baru dalam mencegah 

dan menanggulangi anemia, salah satu pilihannya adalah mengkonsumsi tablet tambah darah. Telah terbukti 

dari berbagai peneltian bahwa suplemen zat besi dapat meningkatkan hemoglobin 

 

3. METODE PENERAPAN 

1. Langkah-langkah Kegiatan 

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan yang diawali dengan penyuluhan. Kegiatan 

berlangsung 2x dengan interval kegiatan 1 minggu dari kegiatan pertama. Ini dilakukan  untuk melihat perubahan 

pola hidup sehat  untuk mengatasi aemia.  

a. Melakukan survey lokasi pengabdian kepada masyarakat. 

b. Melakukan perkenalan kampus Universitas Abdurrab dilanjutkan dengan perkenalan prodi D III Kebidanan 

dan Prodi D III Keperawatan sambil memberi brosur marketing. 

c. Menjelaskan maksud kedatangan ke sekolah untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan serta memeriksa Hb 

kepada beberapa peserta. 

d. Membagikan kuosioner pretest kepada seluruh peserta dan memberikan waktu 10 untuk mengisinya.  

e. Melakukan penyuluhan tentang pencegahan anemia. 

f. Membuka sesi tanya jawab dan  memberikan hadiah  kepada yang menjawab dengan benar. 

g. Melakukan pelatihan cara mengatasi anemia. 

h. Mempraktikkan cara mengatasi anemia dengan melibatkan seluruh peserta. 

i. Memeriksa Hb kepada beberapa peserta. 

j. Melakukan postest kepada seluruh peserta. 

k. Mendata jumlah peserta yang hadir. 

l. Melakukan evaluasi dengan cara meminta peserta untuk mengatur gizi seimbang dan pola hidup sehat yang 

telah mereka jalani selama seminggu. 

m. Melakukan pengecekkan  ulang Hb pada peserta yang telah di periksa pada minggu lalu.  

n. Melakukan evaluasi kepada siswa dan  siswi yang berminat ingin mendaftar kuliah di Universitas Abdurrab 

khususnya di Prodi Kebidanan dan Keparawartan.  

2. Teknik Penyelesaian Masalah 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini alhamdulillah sudah terlaksana. Dalam pelaksanaannya tidak ditemukan 

kendala ataupun kesulitan baik itu sarana mauppun prasarana. 

3. Alat Ukur Ketercapaian 

Alat ukur ketercapaian kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah adanya respon yang baik dari siswa-siswi 

SMK Putra Putri Cendikia Pangkalan Kerinci, dan siswa-siswi juga mampu mempraktikkan cara mengatur gizi 

seimbang dan pola hidup sehat untuk mencegah terjadinya anemia pada remaja. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENDAHULUAN 
4.1. Gambaran Umum Masyarakat Sasaran 

SMK Putra Putri Cendikia Pangkalan Kerinci merupakan salah satu sekolah swasta yang berada di jalanTengku 

Said Jaafar Terusan Baru, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.  Jumlah guru yang berada di SMK tersebut 

sebanyak  6 orang dengan jumlah siswa 82 orang. 

 

4.2. Tingkat Ketercapaian Sasaran Program 

Kegiatan pengabdian  ini dilakukan 2 kali pertamuan dengan selang waktu 1 minggu dari pertemuan pertama. 

Pada pertemuan pertama seluruh peserta diberikan soal pretest tentang anemia, setelah seluruh peserta selesai 

mengisi soal pretest selama 10 menit dilakukan penyuluhan tentang  anemia pada remaja yang membahas tentang 

cara pencegahan anemia secara cerdas dan tanggap, dan kemudian dilanjutkan dengan pelatihan bagaimana cara 

mengatur pola makan yang baik agar terhindar dari bahaya anemia pada remaja. Para siswa rata-rata sudah 

mengetahui apa itu anemia namun mereka belum mengetahui bahaya jangka panjang dari anemia ini. Mereka 

sangat antusias mendengarkan dan mengikuti kegiatan ini. Pada akhir sesi dilakukan pemeriksaan HB dan hasilnya 

50% siswa yang diperiksa mengalami anemia. 

Pada pertemuan kedua dilakukan follow up dari pertemuan awal, siswa di minta untuk mengisi lembar posttest. 

Setelah itu siswa di ajak untuk mengatur pola makan yang sehat dan bagaimana cara menjalani pola hidup sehat. 

Hasilnya 99% siswa mampu untuk mengulangi cara mengatur pola makan yang sehat dengan benar, diakhir sesi 

dilakukan lagi pemeriksaan HB kepada siswa yang telah dilakukan pengecekan HB pada pertemuan pertama, dan 

didapatkan hasil 100% sudah tidak mengalami anemia.  
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Anemia masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, anemia ini dapat disebabkan oleh kebiasaan yang sering 

dilakukan kebanyakan remaja baik remaja putra maupun remaja putri mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi 

misalnya seperti: es, coklat, gorengan, permen dan  makan tidak teratur karena melakukan aktivitas belajar yang 

padat sering menyebabkan terjadi gangguan pada pencernaan, sehingga proses penyerapan zat besi dalam tubuh 

terganggu. Selain itu anemia masih tinggi dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang penyebab dan cara 

mengatasi anemia. 

Pencegahan anemia dengan cara pengaturan pola makan dan pola hidup sehat sangat membantu mengatasi 

anemia khususnya pada remaja putri. Semakin cepat tindakan pencegahan dilakukan maka anemia tidak akan  

memperburuk kondisi kesehatan remaja dimasa yang akan datang. Terlebih lagi remaja putri yang nantinya akan  

menjadi  ibu. Jika kondisi ibu sehat maka akan melahirkan generasi sehat pula.  

 

 

5. SIMPULAN 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan kepada siswa-siswi SMK Putra Putri Cendikia Pangkalan Kerinci. 

Kegiatan ini diawali dengan penyuluhan tentang anemia kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan  mengatur 

menu sehat dan pola hidup sehat, dan pemeriksaan Hb. Kegiatan ini dilakukan 2 x dengan jarak 1 minggu dari 

kegiatan pertama. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada saat 

kegiatan siswa-siswi sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan, hal ini membuktikan bahwa peserta sangat 

peduli dengan pencegahan anemia. 
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Abstract 

Malpractice is one of the most central problems related to health law and health services. Medical law or health law is 

a branch of science that is still relatively young in Indonesia. Newly developed medical law and the newly recognized 

malpractice concept are inversely proportional to the many highlights of health law, especially to doctors and hospitals. 

So that this problem is how the rights of patients and families of patients in obtaining medical records, how to resolve 

disputes between patients and families of patients with the defendants and how the level of completion of legal processes 

in malpractice cases. From these problems this paper aims to answer the problem of medical disputes why patients and 

families of patients have difficulties in realizing their rights to get medical records. That in proving the case of 

malpractice is difficult to prove, it is because it is difficult to obtain the contents of the medical record, for patients 

affected by malpatic cases 

 

Keywords:Malpractice, Medical, Criminal Law 

 

Abstrak 

Malpraktik merupakan salah satu masalah paling sentral berkaitan dengan hukum kesehatan dan pelayanan 

kesehatan.Hukum kedokteran atau hukum kesehatan merupakan cabang ilmu yang masih tergolong muda di 

Indonesia.Hukum kedokteran yang baru berkembang dan malpraktek yang baru dikenal konsepnya ini berbanding 

terbalik dengan banyaknya sorotan terhadap hukum kesehatan, khususnya kepada dokter dan rumah sakit. Sehingga 

permasalahan ini adalah bagaimanakah hak pasien dan keluarga pasien dalam memperoleh rekam medis, bagaimana 

penyelesaian sengketa antara pasien dan keluarga pasien dengan para tergugat dan Bagaimana tingkat penyelesaian 

proses hukum dalam kasus malpraktik. Dari permasalahan tersebut penulisan ini bertujuan untuk menjawab 

permasalahan mengenai sengketa medik mengapa pasien dan keluarga pasien mengalami kesulitan dalam mewujudkan 

haknya untuk mendapatkan rekam medis.Bahwa dalam pembuktian perkara malpraktik sulit dibuktikan, dikarenankan 

sulit untuk mendapatkan isi rekam medis, terhadap pasien yang terkena kasus malpratik. 

 

Kata Kunci: Malpraktik, Kedokteran, Hukum Pidana 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang hukum kesehatan antara lain kegiatan malpraktek. Malpraktik 

(malpractice) adalah menjalankan suatu profesi secara salah atau keliru, yang baru dapat membentuk 

pertanggungjawaban hukum bagi pembuatnya apabila membawa akibat suatu kerugian yang ditentukan atau diatur dalam 

hukum.Malpraktek dapat terjadi dalam menjalankan segala macam profesi, termasuk profesi kedokteran. Kesalahan 

dalam menjalankan profesi kedokteran akan membentuk pertanggungjawaban hukum pidana atau perdata (bergantung 

sifat akibat kerugian yang timbul) mengandung 3 (tiga) aspek pokok sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan, ialah 

(1) perlakuan yang tidak sesuai norma, (2) dilakukan dengan kelalaian, dan (3) mengandung akibat kerugian dalam 

hukum. 

Kerugian dalam hukum adalah kerugian yang dinyatakan hukum dan boleh dipulihkan dengan membebankan 

tanggungjawab hukum pada pelaku beserta yang terlibat dengan cara hukum. Perlakuan medis malpraktik kedokteran 

terdapat pada pemeriksaan alat dan cara yang dipakai dalam pemeriksaan, perolehan fakta medis yang salah, diagnosa 

yang ditarik dari perolehan fakta, perlakuan terapi, maupun perlakuan menghindari akibat kerugian dari salah diagnosa 

atau salah terapi. Kelalaian/culpa adalah pengertian hukum yang pada tataran penerapannya dibidang malpraktek 

kedokteran belum seragam, ini menimbulkan ketidak pastian hukum.Titik penentu pertanggungjawaban hukum dalam 

perlakuan medis malpraktek kedokteran ada pada akibat yang ditimbulkan berupa kerugian menurut hukum. 

 

RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana tingkat penyelesaian proses hukum dalam kasus malpraktik? 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara pasien dan keluarga pasien dengan para tergugat? 

3. Bagaimana hak pasien dan keluarga pasien dalam memperoleh rekam medis? 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

Malpraktik Dalam Medis 

Malpraktek atau malpraktek medis adalah istilah yang sering digunakan orang untuk tindak pidana yang dilakukan oleh 

orang-orang yang berprofesi didalam dunia kesehatan atau biasa disebut tenaga kesehatan.Banyak persoalan malpraktek, 

atas kesadaran hukum pasien diangkat menjadi masalah pidana.Beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai 

malpraktek. Malpraktek menurut pendapat Jusuf Hanafiah merupakan “kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan 

tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam  

mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama.”9 Amri Amir menyatakan bahwa 

“malpraktek medis adalah tindakan yang salah oleh dokter pada waktu menjalankan praktek, yang menyebabkan 

kerusakan atau kerugian bagi kesehatan dan kehidupan pasien, serta menggunakan keahliannya untuk kepentingan 

pribadi.”10 Menurut pendapat Ninik Mariyanti bahwa malpraktek memiliki pengertian yang luas yang dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1) Dalam arti umum : suatu praktek yang buruk, yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh 

profesi. 

2) Dalam arti khusus (dilihat dari sudut pasien) malpraktek dapat terjadi di dalam menentukan diagnosis, 

menjalankan operasi, selama menjalankan perawatan, dan sesudah perawatan.11 

Hermien Hadiati sebagaimana dikutip oleh Anny Isfandyarie menjelaskan malpraktek secara harfiah berarti bad practice, 

atau praktek buruk yang berkaitan dengan praktek penerapan ilmu dan teknologi medik dalam menjalankan profesi medik 

yang mengandung ciri-ciri khusus.Karena malpraktek berkaitan dengan “how to practice the medical science and 

technology”, yang sangat erat hubungannya dengan sarana kesehatan atau tempat melakukan praktek dan orang yang 

melaksanakan praktek. Maka Hermien lebih cenderung untuk menggunakan istilah “maltreatment”. Adapun jenis-jenis 

malpraktek ditinjau dari segi etika profesi dan segi hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu malpraktek etik 

(ethical malpractice) dan malpraktek yuridis (yuridical malpractice) : 

a. Malpraktek Etik 

Yaitu tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga 

kesehatan.Misalnya seorang bidan yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kebidanan. Etika 

kebidanan yang dituangkan dalam Kode Etik Bidan merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan atau 

norma yang berlaku untuk seluruh bidan. 

b. Malpraktek Yuridis 

Soedjatmiko membedakan malpraktek yuridis ini menjadi tiga bentuk, yaitu malpraktek perdata (civil 

malpractice), malpraktek pidana (criminal malpractice) dan malpraktek administratif (administrative 

malpractice). 

1. Malpraktik Perdata 

Malpraktek perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian 

(wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar 

hukum (onrechtmatige daad), sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien. Dalam malpraktek perdata 

yang dijadikan ukuran dalam melpraktek yang disebabkan oleh kelalaian adalah kelalaian yang bersifat 

ringan (culpa levis). Karena apabila yang terjadi adalah kelalaian berat (culpa lata) maka seharusnya 

perbuatan tersebut termasuk dalam malpraktek pidana.Contoh dari malpraktek perdata, misalnya seorang 

dokter yang melakukan operasi ternyata meninggalkan sisa perban didalam tubuh si pasien.Setelah 

diketahui bahwa ada perban yang tertinggal kemudian dilakukan operasi kedua untuk mengambil perban 

yang tertinggal tersebut.Dalam hal ini kesalahan yang dilakukan oleh dokter dapat diperbaiki dan tidak 

menimbulkan akibat negatif yang berkepanjangan terhadap pasien. 

2. Malpraktik Pidana 

Malpraktek pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan 

kurang hati-hati.Atau kurang cermat dalam melakukan upaya perawatan terhadap pasien yang meninggal 

dunia atau cacat tersebut. Malpraktek pidana ada tiga bentuk yaitu: 

a. Malpraktek pidana karena kesengajaan (intensional),tenaga medis tidak melakukan pertolongan pada 

kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat 

keterangan yang tidak benar. Contoh : melakukan aborsi tanpa tindakan medis  

b. Malpraktek pidana karena kecerobohan (recklessness), misalnya melakukan tindakan yang tidak lege 

artis atau tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan 

medis. Contoh : Kurang hati-hatinya perawat dalam memasang infus yang menyebabkan tangan pasien 

membengkak karena terinfeksi  

c. Malpraktek pidana karena kealpaan (negligence), misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien 

sebagai akibat tindakan tenaga kesehatan yang kurang hati- hati.Contoh : seorang bayi berumur 3 bulan 

yang jarinya terpotong pada saat perawat akan melepas bidai yang dipergunakan untuk memfiksasi infus. 
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Pengaturan Malpraktek Medis Menurut Hukum di Indonesia 

Hukum di Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat.Tercapainya tujuan tersebut tidak terlepas 

dari aturan-aturan hukum yang satu dengan yang lainnya yang saling terikat secara tertib dan teratur yang merupakan 

tatanan.Aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.Sehingga 

banyaknya aturan hukum yang ada saling terkait yang disebut dengan tatanan hukum.Pelayanan kesehatan di Indonesia 

merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk mengurangi jumlah kematian dan meningkatkan persentase kesembuhan 

masyarakat yang dirawat di rumah sakit.Keberhasilan upaya kesehatan tergantung kepada ketersediaan sumber daya 

kesehatan yang berupa tenaga, sarana dan prasarana dalam jumlah dan mutu yang memadai.Kesehatan sebagai hak asasi 

manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.Pemberian perlindungan dan kepastian hukum 

kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran. 

Mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang baik, pemerintah mengeluarkan berbagai macam aturan baik yang 

berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Pelaksanaan praktek kedokteran banyak 

menghadapi kendala, salah satunya dikenal dengan sebutan malpraktek medis. Belum adanya aturan hukum normatif 

(undang-undang) yang mengatur secara terterinci mengenai malpraktek medis menyebabkan malpraktek medis ini sulit 

dibuktikan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pasien yang menjadi korban.Selain itu tidak adanya aturan hukum 

secara terperinci mengenai malpraktek medis juga berdampak pada tenaga kesehatan karena tidak adanya ketentuan yang 

jelas bagaimana kriteria perlakuan medis yang dapat dinyatakan sebagai malpraktek medis. 

 Indonesia sampai saat ini belum memiliki Undang-Undang tentang malpraktek medis.Sistem hukum Indonesia, 

tidak semua mengatur malpraktek medis.Pengaturan mengenai malpraktek medis secara umum dapat dilihat dari 

ketentuan yang tercantum dalam Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi. Undang-Undang yang 

bersangkutan, antara lain : UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, 

UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta UU No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar bagi pasien untuk mengajukan upaya hukum. Malpraktek 

Kedokteran bisa masuk lapangan hukum pidana , apabila memenuhi syarat – syarat tertentu dalam tiga aspek yaitu syarat 

dalam sikap batin dokter, syarat dalam perlakuan medis dan syarat mengenai hal akibat. Dasarnya syarat dalam perlakuan 

medis adalah perlakuan medis yang menyimpang.Syarat mengenai sikap batin adalah syarat sengaja atau culpa dalam 

malpraktek kedokteran.Syarat Akibat adalah syarat mengenai timbulnya kerugian bagi kesehatan atau nyawa pasien. 

Secara garis besar pengaturan mengenai malpraktek medis dalam hukum di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan KUHP, 

UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran: 

a. KUHP 

Berkaitan dengan tindak pidana malpraktek tidak diatur dengan jelas dalam KUHP.Pengaturan di dalam KUHP 

lebih kepada akibat dari perbuatan malpraktek tersebut. Pengaturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dapat dilihat dari ketentuan Pasal 53 KUHP yaitu terkait dengan percobaan melakukan 

kejahatan pasal ini hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum 

karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Pasal 267 KUHP mengenai Pemalsuan Surat, Pasal 345, 

347, 348, 349 KUHP yang berkaitan dengan upaya abortus criminalis (pengguguran kandungan) karena di 

dalamnya terdapat unsur adanya upaya menggugurkan kandungan tanpa adanya indikasi medis. Pasal 351 

KUHP tentang Penganiayaan sebagaimana penjelasan Menteri Kehakiman bahwa setiap perbuatan yang 

dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaanbadan kepada orang lain atau dengan sengaja untuk 

merugikan kesehatan badan orang lain.12Terkait dengan kealpaan yang menyebabkan mati atau luka-luka dapat 

dilihat dari ketentuan Pasal 359 KUHP.Pasal ini terkait dengan penanggulangan tindak pidana malpraktek 

kedokteran dapat didakwakan terhadap kematian yang diduga disebabkan karena kesalahan dokter.Pasal 359 

KUHP ini juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi.pasien sebagai upaya preventif mencegah dan 

menanggulangi terjadinya tindak pidana malpraktek kedokteran namun perlu juga solusi untuk menghindarkan 

dokter dari rasa takut yang berlebihan dengan adanya pasal ini. Pasal 360 KUHP, rumusan dalam Pasal 359 

dan Pasal 360 KUHP menyebutkan tentang cacat, luka – luka berat maupun kematian yang merupakan bentuk 

akibat dari perbuatan petindak sehingga dari sudut pandang subjektif sikap batin petindak disini termasuk 

dalam hubungannya dengan akibat perbuatannya.13 Pasal 361 KUHP yang merupakan pasal pemberatan pidana 

bagi pelaku dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian dalam hal ini jabatan profesi sebagai dokter, 

bidan dan juga ahli obat-obatan yang harus berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya karena apabila mereka 

lalai sehinga mengakibatkan kematian bagi orang lain atau orang tersebut menderita cacat maka hukumannya 

dapat diperberat 1/3 dari Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Pasal 304 KUHP, Pasal 306 ayat (2) KUHP “kalau 

salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 304 mengakibatkan orang mati, si tersalah itu dihukum 

penjara paling lama sembilan tahun”. Terkait dengan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa dapat dilihat dari 

ketentuan Pasal 338, 340, 344, 345, 359, KUHP yang dapat dikaitkan dengan euthanasia, apabila dihubungkan 

dengan dunia kesehatan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana malpraktek di Indonesia menegaskan 
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bahwa euthanasia baik aktif maupun pasif tanpa permintaan adalah dilarang. Termasuk juga dengan euthanasia 

aktif dengan permintaan. 

 

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Adapun kebijakan formulasi hukum pidana terkait dengan penanggulangan tindak pidana malpraktek medis 

dapat dilihat dari ketentuan Pasal 29 UU Kesehatan yang berkaitan dengan dengan kelalaian, disebutkan bahwa 

“Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan.kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut 

harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.” Berkaitan dengan perlindungan pasien dapat dilihat dari 

ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 UU Kesehatan. Terkait dengan transplantasi organ dapat dilihat dari 

ketentuan Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pasal tersebut maka dapat 

dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 192 UU Kesehatan yang menyatakan : 

 

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” 

 

Ketentuan mengenai aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 UU Kesehatan bagi yang 

melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 194 UU 

Kesehatan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

 

 

c. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

Adapun ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana malpraktek kedokteran pada Undang 

– Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dapat dilihat dalam Pasal 51 UU Praktik Kedokteran 

mengenai kewajiban dari dokter dan dokter gigi, Pasal 75, Pasal 77 UU Praktik Kedokteran yang berlaku bagi 

orang yang bukan dokter yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang 

menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah – olah dokter yang telah memiliki SIP atau STR ( Surat izin praktik 

atau Surat Tanda Registrasi ), Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 UU Praktik Kedokteran. Menurut ketentuan Pasal 

80 ayat (1) dan (2) UU Praktik Kedokteran tersebut dapat diartikan bahwa sanksi pidana yang tercantum di 

dalam pasal 80 ayat (1) dan ( 2 ) UU Praktik Kedokteran dapat dikenakan kepada perorangan yang memiliki 

sarana pelayanan kesehatan yang mempekerjakan dokter tanpa SIP, selain itu korporasi yang memiliki sarana 

pelayanan kesehatan yang mempekerjakan Dokter yang tidak mempunyai SIP juga dapat dikenakan pidana. 

Menganalisa pada ketentuan Pasal 75 (1), Pasal 76, Pasal 79 huruf a dan Pasal 79 huruf c sebelum putusan 

mahkamah konstitusi materi muatan yang terdapat di dalam UU Praktik Kedokteran telah menimbulkan 

kriminalisasi terhadap tindakan dokter yang berpraktik kedokteran yang tidak dilengkapi STR, SIP dan tidak 

memasang papan nama, serta tidak menambah ilmu pengetahuan dengan ancaman pidana yang cukup berat 

dan denda yang sangat tinggi Hal demikian dapat menimbulkan rasa takut bagi dokter di dalam melakukan 

pengobatan terhadap pasien. 

 

Pertanggungjawaban Pidana 

 

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “toereken-baarheid,” “criminal reponsibilty,” 

“criminal liability,” pertanggungjawaban pidana di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatan pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu, atau 

pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut 

pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.14 Dalam rumusan konsep KUHP 

tahun 1982- 1983, menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dan termuat dalam pasal 27 adalah pertanggungjawaban 

pidana, dimana di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara 

obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena 

perbuatanya.15 

 Unsur objektif harus ada apabila setiap orang yang melakukan kesalahan dan jika pada waktu melakukan delict, 

serta ditinjau dari segi masyarakat patut di cela, sehingga setiap orang akan mendapatkan pidana tergantung pada 2 (dua) 

hal, yaitu:  

1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, dan  

2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan. 
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sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.16 

Sedangkan unsur subjektif, bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana, 

harus memenuhi 2 (dua) alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni: 

1) pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia 

lainnya.  

2) pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal 

sehingga berbuat jahat.17 

Di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana 

merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya 

kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat 

dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan 

ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa 

atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainya. Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai 

perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga pelaku berbuat jahat.Kedua pendekatan ini 

berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan 

pemidanaan.Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu 

saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia.Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan 

kegoncangan sosial di masyarakat.18 

 Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya 

tidak ada gunanya untuk di adakan pertanggungjawaban, sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Buku I Bab III Pasal 

44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:  

1.Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena 

kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum. 

2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya 

karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di di rumah sakit gila selama-

lamanya satu tahun untuk di periksa. 

3. Yang di tentukanya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tingi dan 

Pengadilan Negeri.19 

Setiap orang yang mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai 

dengan ke insafan itu menentukan kehendaknya. Adapun kemampuan beranggungjawab maka harus ada 2 (dua) unsur 

yaitu:  

1) kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum 

dan yang melawan hukum;  

2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. 

Ketidak mampuan bertanggung jawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang 

di sebutkan tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari 

alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam pasal pasal 44, 48, 49, 50, dan 51.Jadi, bagi Jonkers orang yang tidak mampu 

bertanggung jawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga 

karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya. 

 

Tanggungjawab Dokter Dalam Hal Malpraktik 

 

Kritik masyarakat terhadap profesi kedokteran di Indonesia akhir-akhir ini makin sering muncul di berbagai media, baik 

media cetak maupun elektronik. Dunia kedokteran yang dahulu seakan tak terjangkau oleh hukum, dengan 

berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan tentang perlindungan hukum yang merupakan hak dasar sosial 

(the right to health care) dan hak individu (the right of self determination), menjadikan dunia pengobatan bukan saja 

sebagai hubungan keperdataan, bahkan sering berkembang menjadi persoalan pidana. Banyak persoalan malpraktik atas 

kesadaran hukum msyarakat diangkat menjadi masalah perdata.Misalnya kasus Prita Mulyasari, dimana Prita pada 

awalnya berobat ke RS.Omni Internasional tentang keluhan yang di rasa.Dari hasil tes laboratorium menunjukan positif 

demam berdarah (keluhan panas tiga hari, sakit kepala berat, mual, muntah, lemas, sakit tenggorokan dan tidak ada nafsu 

makan).Namun setelah diminta hasil tesnya, terjadilah awal sengketa, karena antara hasil tes dan diagnosa tidak 

sesuai.Prita dimenangkan karena dukungan masyarakat dengan “Koin Prita” yang hampir setiap hari diberitakan dalam 

media cetak dan elektronik.Aspek hukum perdata yang menyangkut gugatan seorang pasien terhadap dokter 

yangmenanganinya hampir semuanya adalah masalah tuntutan ganti kerugian.Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan 

bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang 
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karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige 

daad) dalam perkembangannya diperluas menjadi 4 (empat) kriteria. Pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si 

pelaku; atau kedua, melawan hukum hak subjektif orang lain; atau ketiga, melawan kaidah tata susila; atau keempat 

bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan 

dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.20 

 Masalah tanggungjawab dokter dalam kasus malpraktik medik, ada relevansi dengan perbuatan melanggar 

hukum Pasal 1366 dan 1364 K.U.H Perdata, yaitu pertama pasien harus mengalami suatu kerugian; kedua, ada kesalahan 

atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit juga dapat bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian 

pegawainya); ketiga, ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan; dan keempat, perbuatan itu melanggar hukum. 

Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul perbuatannya akan berakibat suatu 

keadaan tertentu yang merugikan pihak lain dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan bahwa seorang tahu betul hal adanya keadaan-keadaan yang 

menyebabkan kemung-kinan akibat itu akan terjadi.8 Kesalahan bertindak ini terjadi karena kurangnya ketelitian dokter 

di dalam melakukan observasi terhadap pasien sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan bersama. Ketidaktelitian ini 

merupakan tindakan yang masuk di dalam kategori tindakan melawan hukum hukum, sehingga menyebabkan kerugian 

yang harus ditanggung oleh pasien.21Vollman mempersoalkan apakah syarat kesalahan (schuldvereiste) harus diartikan 

dalam arti subyektifnya (konkrit). Dalam hal syarat kesalahan harus diartikan dalam arti subjektifnya maka mengenai 

pelaku pada umumnya dapat diteliti apakah perbuatannya dapat di persalahkan kepadanya, apakah keadaan jiwanya 

adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari maksud dari arti perbuatannya dan apakah si pelaku pada umumnya 

dapat dipertanggungjawabkan.Adapun mengenai syarat kesalahan dalam arti obyektif maka yang dipersoalkan adalah 

apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipersalahkan mengenai suatu perbuatan tertentu 

dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat-akibat dari perbuatannya yang konkrit. Si pelaku secara lain 

daripada yang seharusnya dilakukannya dan dalam hal yang demikian itu kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi 

satu.22 

 

Perlindungan Hukum Terhadap Korban 

 

Doktrin adalah pendapat para ahli hukum dan landasan penggunaan doktrin yaitu asas hukum yang mengedepankan 

communis opinio doctorum atau seseorang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para sarjana atau ahli 

hukum.Doktrin yang berlaku di dalam ilmu kesehatan yaitu Res Ipsa Loquitur artinya doktrin yang memihak pada 

korban.Pembuktian dalam hukum acara perdata yang menentukan bahwa pihak korban dari suatu perbuatan melawan 

hukum dalam bentuk kelalaian tidak perlu membuktikan adanya unsur kelalaian tersebut, cukup menunjukkan 

faktanya.Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan.Doktrin ini biasanya digunakan di dalam kasus-kasus malpraktik 

kedokteran.23Syarat berlakunya Res Ipsa Loquitur adalah, pertama, kejadian tersebut tidak biasanya terjadi; kedua, 

kerugian tersebut tidak ditimbulkan pihak ketiga; ketiga, instrumen yang di gunakan di dalam pengawasan pelaku 

tindakan; dan keempat, bukan kesalahan korban.Doktrin ini dirasa lebih memberikan kedilan pada pasien, mengingat 

pasien adalah orang awam bidang ilmu kedokteran.Sangatlah bertentangan dengan asas keadilan jika pasien yang menjadi 

korban suatu tindakan kelalaian, masih harus membuktikan terjadinya kelalaian. Padahal pasien sama sekali tidak tahu 

proses bagaimana kelalaian tersebut terjadi, karena ia telah mempercayakan hidup dan kesehatannya pada dokter yang 

dianggap lebih ahli. Untuk itu beban pembuktian ini oleh doktrin Res Ipsa Loquitur dibebankan kepada petugas medis 

yang dianggap lebih tahu proses dan standar yang digunakan di dalam melakukan tindakan medis tersebut. Pasien tidak 

perlu membuktikan/membeberkan proses terjadinya kelalaian, cukup memperlihatkan akibat yang dideritanya saja. 

Dengan demikian, doktrin Res Ipsa Loquitur sebenarnya merupakan semacam bukti sirkum-tansial (circumstantial 

evidence), yakni suatu bukti tentang suatu fakta dimana faktafaktanya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. 

 

Dasar Tuntutan Dan Gugatan Hukum Dalam Sengketa Medik 

 

Pertama, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 66 ayat (1) dan ayat (3).  Pasal 66 

ayat (1) menentukan bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter 

gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin 

Kedokteran Indonesia; dan ayat (3) menentukan bahwa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang 

dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.Secara implisit dikatakan bahwa sengketa medik adalah sengketa 

yang terjadi karena kepentingan pasien dirugikan oleh tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik 

kedokteran. 

Dengan demikian maka sengketa medik merupakan sengketa yang terjadi antara pengguna pelayanan medik 

dengan pelaku pelayanan medik dalam hal ini antara pasien dan dokter berikut sarana kesehatan.Kedua, Pasal 359 Kitab 
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Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa barang siapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan 

orang mendapat luka-luka berat,diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.Ketiga, Pasal 360 ayat (1) dan 

ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  Ayat (2) menentukan bahwa barangsiapa karena kesalahannya 

(kelalaiannya) menyebabkan orang mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun; 

dan ayat (2) menentukan bahwa barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka berat 

sedemikian rupa sehingga timbul penyakit halangan, menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu 

tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus 

rupiah. Keempat, Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa jika kejahatan yang 

diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan 

sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan, dan 

hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.Kelima, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan 

orang yang karena salahnya menrebitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Keenam, Pasal 1366 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa setiap orang yang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Ketujuh, Pasal 

1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa seorang tidak saja bertanggungjawab untuk 

kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang di sebabkan perbuatan orang-orang yang 

menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barangbarang yang berada di bawah pengawasannya. Kedelapan, Pasal 

1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa dalam halnya suatu kematian dengan sengaja atau 

karena kurang hati-hatinya seseorang, maka suatu atau isteri yang ditinggalkan, anakatau orang tua si korban yang 

lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan korban mempunyai hak menuntut ganti rugi, yang harus dinilai menurut 

kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan; dan Kesembilan, Pasal 1371 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang menentukan bahwa penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja atau karena 

kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya kerugian yang disebabkan oleh luka 

atau cacat tersebut, juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta 

menurut keadaan.Dari pasal-pasal yang disebutkan di atas, kalau dikaitkan dengan tindakan medik, maka pasal-pasal 

tersebut sebenarnya belum cukup mengakomodir dari suatu proses tindakan medis tetapi hanya mengakomodir hasil dari 

suatu tindakan medis, yaitu adanya kerugian pada pihak pasien. Padahal dalam pelayanan medik, hasil yang akan dicapai 

bukanlah resultaat verbintennis melainkan inspanning verbitennis (upaya yang sunggu-sungguh). Dengan demikian, bila 

terjadi kerugian pada pihak pasien, maka tidak selalu berarti ada kelalaian pada pihak pelaku pelayanan medik. 

 Disamping itu, dilihat dari jenis konsekuensi dari perbuatan melawan hukum khususnya perbuatan melawan 

hukum terhdap tubuh orang, maka ganti rugi dapat diberikan jika terdapat salah satu unsur-unsur sebagai berikut. 

Pertama, kerugian ekonomis, misalnya pengeluaran biaya pengobatan dan rumah sakit; kedua, luka atau cacat terhadap 

tubuh korban; ketiga, adanya rasa sakit secara fisik; dan sakit secara mental, seperti stress, sangat sedih, rasa bermusuhan 

yang berlebihan, cemas, dan berbagai gangguan mental/jiwa lainnya. Kitab undang-undang Hukum Perdata (K.U.H. 

Perdata) tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengacu secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau salah satu aspek dari 

ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh 

hal tersebut memang dimintakan oleh pihak korban/penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah 

karenapenafsiran kata rugi, biya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan 

dengan ganti kerugian.Ganti rugi dalam malpraktik dokter dapat berupa ganti rugi immateriil yang jumlahnya tidak dapat 

diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih cenderung pada kebijaksanaan hakim.Pertimbangan hakim meliputi 

beratnya beban mental yang dipikul oleh korban, status dan kedudukan darikorban, situasi dan kondisi dimana perbuatan 

melawan hukum malpraktik terjadi, dan situasi dan kondisi mental korban dan pelaku. 

 

3. KESIMPULAN 

 

Hal yang dapat disimpulkan adalah Malpraktik merupakan kelalaian dari dokter, Tanggung jawab Malpraktek dalam 

hukum Pidana sangat erat kaitannya dengan pembuktian perbuatan seseorang (dokter/para medis) untuk dapat 

dimasukkan dalam kategori criminal malpractice, manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana dalam 

melakukan tindakan medik yang mengakibatkan rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya. 

dokter dapat dipertanggungjawabkan terhadap kasus malpraktik yang merugikan pasien karena perbuatan melawan 

hukum yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melawan hukum hak subyektif orang lain; melawan kaidah 

kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang. 
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ABSTRACT  

Information technology has an important role in our daily life. One of the roles of information technology is to aplly it 

to improve Islamic boarding school management by developping academic information system. It can be concluded that 

this academic information system has become a vital necessity for educational institutions. But unfortunately until now, 

the available academic information system still has very expensive rates. To have academic information system, 

educational institutions must allocate much money the purchase of the developping academic information system source 

code and also the purchase of server computers. Plus there are not many available developping academic information 

systems that focus on handling boarding education institutions. The research aims to develop a prototype SIA application 

for Islamic boarding schools. This developping academic information system application is named with AI-Madrasah. 

The presence of the AI-Madrasah application is expected to help the institution of the Islamic boarding school in 

managing its academic activities to be more effective and efficient. 

 

Keywords:  Internet, Academic Information System, Islamic Boarding Schools, AI-Madrasah 

 

ABSTRAK 

Peralatan teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pekerjaan manusia, terutama dalam 

menghadapi era informasi saat ini. Salah satu bentuk peranan teknologi informasi yang dapat diterapkan pada instansi 

pendidikan yaitu berbentuk sistem informasi akademik (SIA). SIA yang dipublikasikan secara online dapat menjadi 

sarana penyampaian informasi yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja, dengan hanya berbekal peralatan yang 

terhubung dengan internet. Dapat disimpulkan bahwa SIA pada saat sekarang ini menjadi telah menjadi keperluan yang 

sangat vital bagi institusi pendidikan. Namun sayangnya hingga sekarang ini, SIA yang tersedia masih memiliki tarif 

yang sangat mahal. Untuk mempunyai SIA, institusi pendidikan harus mengalokasikan dana yang tidak sedikit mulia dari 

pembelian source code SIA tersebut dan juga pembelian komputer server. Ditambah lagi belum banyaknya tersedia SIA 

yang fokus menangani institusi pendidikan pesantren. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu 

prototype aplikasi SIA untuk pondok pesantren. Aplikasi SIA ini diberi nama dengan AI-Madrasah. Kehadiran aplikasi 

AI-Madrasah ini diharapkan dapat membantu intitusi pondok pesantren tersebut dalam mengelola kegiatan akademiknya 

menjadi lebih  efektif dan efisien. 

Kata Kunci: Internet, Sistem Informasi Akademik (SIA), Pondok Pesantren, AI-Madrasah. 
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1. PENDAHULUAN 
Peralatan teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pekerjaan manusia, terutama 

dalam menghadapi era informasi saat ini. Salah satu bentuk peranan teknologi informasi yang dapat diterapkan pada 

instansi pendidikan yaitu berbentuk sistem informasi akademik (SIA). SIA yang dipublikasikan secara online dapat 

menjadi sarana penyampaian informasi yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja, dengan hanya berbekal 

peralatan yang terhubung dengan internet. Kemudahan tersebut ditunjang dengan infrastruktur internet di Indonesia 

yang saat ini berkembang pesat dan didukung oleh bandwidth yang dapat dibeli dengan harga terjangkau.  

Berdasarkan gambaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa SIA pada saat sekarang ini menjadi telah menjadi keperluan 

yang sangat vital bagi institusi pendidikan. Namun sayangnya hingga sekarang ini, SIA yang tersedia masih memiliki 

tarif yang sangat mahal. Untuk mempunyai SIA, institusi pendidikan harus mengalokasikan dana yang tidak sedikit 

mulia dari pembelian source code SIA tersebut dan juga pembelian komputer server. Ditambah lagi belum banyaknya 

tersedia SIA yang fokus menangani institusi pendidikan pesantren. Adapun penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan suatu prototype aplikasi SIA untuk pondok pesantren. Aplikasi SIA ini diberi nama dengan AI-

Madrasah.  Kehadiran aplikasi AI-Madrasah ini diharapkan dapat membantu intitusi pondok pesantren tersebut dalam 

mengelola kegiatan akademiknya menjadi lebih  efektif dan efisien. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 
2.1 SISTEM INFORMASI 

Henry C. Lucas pada 1993 dalam Darmastuti, D. (2013) mendefinisikan sistem informasi adalah suatu kegiatan dari 

prosedur-prosedur yang diorganisasikan yang jika dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukukung 

pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi . Biasanya suatu organisasi, perusahaan atau badan usaha 

memiliki banyak informasi yang berguna bagi manajemen seperti informasi karyawan, transaksi keuangan dan lain 

sebagainya. Informasi yang dimiliki oleh institusi-institusi tersebut seharusnya dihimpun dalam suatu sistem informasi 

untuk memudahkan pemantauan informasi yang ada guna kemajuan institusi itu.  Sebagai contoh: Perusahaan apotek 

mempunyai sistem informasi yang menyediakan informasi penjualan obat setiap harinya, serta stock obat-obat yang 

tersedia, dengan informasi tersebut, seorang manajer bisa membuat keputusan, stock obat apa yang harus segera mereka 

sediakan untuk apotek mereka, manajer juga bisa tahu obat apa yang paling laris dibeli konsumen, sehingga mereka 

bisa memutuskan obat tersebut jumlah stocknya lebih banyak dari obat lainnya. 

 
3 METODE PENELITIAN 

Dalam pengembangan platform SIA ini, tim peniliti akan bekerja sama dengan salah satu pondok pesantren yang ada 

di Riau yakni Pondok Pesantren Syafaturrasul untuk mengetahui kebutuhan sistem informasi akademik yang diperlukan 

oleh pondok pesantren. Platform sistem informasi pesantren ini  kemudian akan dikembangkan sesuai dengan hasil 

pengambilan data tersebut. Hasil pengembangan ini akan diujicobakan terlebih dahulu untuk mendapatkan masukan 

lebih lanjut dari pengguna untuk mendapatkan sistem yang benar-benar diinginkan oleh pengguna dan juga mengetahui 

bug dari sistem tersebut. 

 

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini tediri dari dua sub bagian yaitu (1)persiapan percobaan yang berisikan perangkat yang digunakan untuk 

mengembangkan sistem informasi AI-Madrasah; (2) pembahasan hasil pengujian dari sistem informasi AI-Madrasah. 

4.1 PERSIAPAN PERCOBAAN 
Sistem informasi AI-Madrasah ini merupakan sistem informasi berbasis web yang dikembangkan dengan menggunakan 

bahasa pemrograman  PHP, AJAX dan Jquery. Sedangkan untuk basisdata, sistem informasi AI-Madrasah ini 

menggunakan MySQL versi 5.6.37. Adapun untuk tampilan, sistem informasi e-LITMAS ini telah menggunakan 

framework bootstrap yang dikenal sebagai salah satu framework tampilan website terbaik. Dengan framework bootstrap 

ini, sistem informasi yang akan dikembangkan ini menjadi lebih responsif dan bisa menyesuikan tampilannya sesuai 

dengan perangkat yang mengaksesnya. 

4.2 HASIL  
Untuk tahap awal pengembangan, sistem informasi AI-Madrasah terdiri dari dua modul utama yakni master manajemen 

dan keuangan. Modul master manajemen digunakan untuk menyimpan data dasar seperti data santri, profil pesantren, 

data pengguna dan lain sebagainya. Sedangkan modul keuangan digunakan untuk pengelolaan keuangan pesantren 

seperti tagihan SPP santri, pengeluaran gaji dan lain sebagainya. Berikut adalah tampilan awal dari AI-Madrasah. 
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Gambar 1  Tampilan Awal AI-Madrasah Modul Master Manajemen 

 

 

 
Gambar 2  Data Santri 

 

 
Gambar 3  Tampilan Awal Modul Keuangan 
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Gambar 4  Modul Pengelolaan Tagihan SPP 

4. KESIMPULAN 

Dari proses ujicoba pemakaian sistem informasi AI-Madrasah, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi ini telah 

berjalan dengan baik. Sistem informasi ini dapat memberikan kemudahan dalam proses pengelolaan pondok pesantren 

dalam hal ini pendataan santri, guru, pengelolaan tagihan SPP dan lain sebagai. Pengembangan lebih lanjut diperlukan 

dengan menambahkan modul lain seperti penilaian santri (rapor), absensi santri dan lain-lain untuk memperkaya sistem 

informasi ini. 
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ABSTRACT  

The 2016 Population Census results show that Indonesia's population is 237.6 million, 63.4 million of which are 

teenagers consisting of 32,164,436 men (50.70 percent) and 31,279,012 women (49 , 30 percent). The size of the 

population of the youth group will greatly affect population growth in the future. With the rapid development of 

technology, the development of teenagers in Indonesia is also developing. Some lead to positive and negative things. One 

of the negative impacts is the lack of awareness about the STBM pillars. Community-Based Total Sanitation (STBM) is 

an integrated action to reduce the incidence of environmental-based infectious diseases, as well as improve hygiene 

behavior and the quality of life of Indonesian people. Uniqueness / Excellence Islamic healthy student empowerment 

program lies in the variation and composition of the dedication material. The specifications that will be produced are 

that the program that will be implemented is one of the main keys to improving the program of healthy students. This 

service aims to show that schools have a positive impact on supporting health programs for students so that schools have 

an important role in promoting and intervening in the development of student health. The development of student health 

that is supported by the school is an important factor in the phase of forming a superior generation of the nation's future. 

This service program is carried out on students of SMA 1 Perhentian Raja and SMKN 2 pekanbaru. 

Keywords:  student, islamic, empowering helathy progam, school 

 

ABSTRAK  

Hasil Sensus Penduduk tahun 2016 menunjukan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 237,6 juta jiwa, 63,4 juta 

diantaranya adalah remaja yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 32.164.436 jiwa (50,70 persen) dan perempuan sebanyak 

31.279.012 jiwa (49,30 persen). Besarnya jumlah penduduk kelompok remaja ini akan sangat mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, ikut berkembang pula 

perkembangan remaja-remaja di Indonesia. Ada yang menjurus ke hal positif dan hal negatif. Salah satu dampak 

negatifnya adalah lemahnya kesadaran tentang pilar STBM. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah aksi 

terpadu untuk menurunkan angka kejadian penyakit menular berbasis lingkungan, serta meningkatkan perilaku higienitas 

dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Keunikan/Keunggulan Islamic student empowerment healthy program 

terletak pada variasi dan komposisi materi pengabdian. Spesifikasi yang akan dihasilkan adalah dengan Progam yang 

akan dilaksanakan ini merupakan salah satu kunci utama solusi untuk meningkatkan progam siswa sehat. Pengabdian ini 

bertujuan menunjukkan bahwa sekolah mempunyai dampak positif bagi pendukung program kesehatan bagi siswa 

sehingga sekolah mempunyai peran penting dalam melakukan promosi dan intervensi mengenai perkembangan 

kesehatan siswa. Perkembangan kesehatan siswa yang didukung sekolah merupakan faktor penting dalam fase 

pembentukan generasi unggul masa depan bangsa. Progam pengabdian ini dilaksanakan pada siswa SMAN 1 Perhentian 

Raja dan SMKN 2 pekanbaru.  

Kata Kunci: student, islamic, empowering helathy progam, school 
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1. PENDAHULUAN   
Hasil Sensus Penduduk tahun 2016 menunjukan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 237,6 juta jiwa, 63,4 

juta diantaranya adalah remaja yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 32.164.436 jiwa (50,70 persen) dan perempuan 

sebanyak 31.279.012 jiwa (49,30 persen). Besarnya jumlah penduduk kelompok remaja ini akan sangat mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-

anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan 

diri orang tersebut di masa dewasa. Karena itulah bila masa anak-anak dan remaja rusak karena pola hidup yang tidak 

sehat dan pola karakter yang lemah, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Pada masa remaja, justru 

keinginan untuk mengikuti trend dan gaya hidup yang keliru semakin sering terjadi. Walaupun semua kecenderungan itu 

wajar, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakanya. Dengan pesatnya perkembangan 

teknologi, ikut berkembang pula perkembangan remaja-remaja di Indonesia. Ada yang menjurus ke hal positif dan hal 

negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah lemahnya kesadaran tentang pilar STBM. Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat (STBM) adalah aksi terpadu untuk menurunkan angka kejadian penyakit menular berbasis lingkungan, serta 

meningkatkan perilaku higienitas dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia.  

Salah satu kejadian luar biasa (KLB) diare pada tahun 2006 di 16 provinsi dengan Case Fatality Rate (CFR) sebesar 

2.52, merupakan salah satu penyumbang kejadian diare nasional yang mencapai 423 per seribu penduduk pada semua 

umur. Salah satu sumber penyebab yang dimaksud adalah karena 47,50% air yang dikonsumsi masyarakat saat itu masih 

mengandung Eschericia Coli (Studi Basic Human Services/BHS : 2006). Penyebab lain karena 47% masyarakat masih 

berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka lainnya (Indonesian Study Sanitation 

Sector Development Program/ ISSDP). Langkah antisipasi terus dilakukan pemerintah antara lain melalui berbagai 

pengelolaan program yang fokus pada penyediaan air minum dan sanitasi. Pada tahun 2008 telah diluncurkan peraturan 

perundangan dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang 

Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam mewujudkan 

peningkatan akses air minum dan sanitasi dasar berkelanjutan untuk pengendalian penyakit berbasis lingkungan dan 

peningkatan kemampuan masyarakat, melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagai program nasional, 

STBM akan terus berlangsung dan telah dilakukan implementasi di 244 kabupaten/kota serta 2.583 kecamatan, sehingga 

pada triwulan I tahun 2013 terdapat sejumlah 11.678 desa/kelurahan yang melaksanakan STBM. Kegiatan STBM ini 

diharapkan mempunyai andil yang signifikan terhadap pencapaian target Air Minum dan Sanitasi dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Renstra Kemenkes, serta target MDG’s tujuan 7c 

yakni menurunkan separuh proporsi penduduk yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar yang 

layak secara berkesinambungan pada tahun 2015. 

Berdasarkan pengamatan awal didapatkan bahwa para remaja (dalam pengabdian ini merupakan para siswa SMAN 

1 Perhentian Raja) mempunyai risiko tinggi mengalami berbagai masalah gangguan kesehatan. Beberapa jenis gangguan 

yang mungkin akan dialami oleh siswa baik secara fisik maupun psikis, seperti kecemasan, gangguan stres, gangguan 

kepribadian, sulit berinteraksi, penurunan berat badan/ berat badan dibawah ideal, dan kekurangan gizi. Fenomena 

tersebut juga tampak dari beberapa penelitian serupa, yang sebelumnya dilakukan di berbagai negara. Hudson dan Chan 

(2002) menyebutkan tiga hambatan utama perkembangan siswa, yaitu kurangnya pengetahuan praktisi kesehatan 

mengenai seluk-beluk kesehatan siswa, kurangnya ahli yang khusus mendalami masalah ini, serta hambatan komunikasi 

antara klinisi dan individu. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan kesehatan siswa adalah dengan 

student empowering hewalthy program yang dilakukan dengan penuh kesungguhan, tepat, dan kontinu, dapat 

menumbuhkan kenyamanan, persepsi dan motivasi positif, mengefektifkan coping, dan respons emosi positif. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA   
Islamic Student Empowering Healthy Program adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, 

kemauan dan kemampuan siswa dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatan fisik 

dan psikis mereka sendiri berbasis nilai-nilai Islami. Islamic Student Empowering Healthy Program adalah upaya atau 

proses untuk menumbuhkan kesadaran kemauan dan kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan secara 

Islami. Menurut Cornell Empowerment Group Pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu proses sengaja yang 

berkelanjutan, berpusat pada masyarakat lokal, dan melibatkan prinsip saling menghormati, refleksi kritis, kepedulian, 

dan partisipasi kelompok dan melalui proses tersebut orang-orang yang kurang memiliki bagian yang setara akan sumber 

daya berharga memperoleh akses lebih besar dan memiliki kendali sumber daya (Perkin dan Zimmerman, 1995). 

Program ini juga merupakan cara untuk menumbuhkan dan mengembangkan norma yang membuat masyarakat 

mampu untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Strategi ini tepatnya ditujukan pada sasaran primer agar berperan serta 

secara aktif. Bidang pembangunan biasanya meliputi 3 (tiga) sektor utama, yaitu ekonomi, sosial (termasuk di dalamnya 

bidang pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya), dan bidang lingkungan. Sedangkan masyarakat dapat diartikan dalam 

dua konsep yaitu masyarakat sebagai tempat bersama, yakni wilayah geografi yang sama. 

Batasan Islamic Student Empowering Healthy Program meliputi upaya untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, 

dan kemampuan memelihara dan meningkatkan kesehatan sehingga secara bertahap pemberdayaan masyarakat bertujuan 

untuk: 

1. Tumbuhnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman akan kesehatan  bagi individu, kelompok atau masyarakat. 

Pengetahuan dan kesadaran tentang cara-cara memelihra dan meningkatkan kesehatan adalah awal dari keberdayaan 
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kesehatan. Kesadaran dan pengetahuan merupakan tahap awal timbulnya kemampuan, karena kemampuan 

merupakan hasil proses belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses yang dimulai dengan adanya alih 

pengetahuan dari sumber belajar kepada subyek belajar. Oleh sebab itu masyarakat yang mampu memelihara dan 

meningkatkan kesehatan juga melalui proses belajar kesehatan yang dimulai dengan diperolehnya informasi 

kesehatan. Dengan informasi kesehatan menimbulkan kesadaran akan kesehatan dan hasilnya adalah pengetahuan 

kesehatan. 

2. Timbulnya kemauan atau kehendak ialah sebagai bentuk lanjutan dari kesadaran dan pemahaman terhadap obyek, 

dalam hal ini kesehatan. Kemauan atau kehendak merupakan kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan. Oleh 

sebab itu, teori lain kondisi semacam ini disebut sikap atau niat sebagai indikasi akan timbulnya suatu tindakan. 

Kemauan ini kemungkinan dapat dilanjutkan ke tindakan tetapi mungkin juga tidak atau berhenti pada kemauan saja. 

Berlanjut atau tidaknya kemauan menjadi tindakan sangat tergantung dari berbagai faktor. Faktor yang paling utama 

yang mendukung berlanjutnya kemauan adalah sarana/prasarana untuk mendukung tindakan tersebut. 

3. Timbulnya kemampuan masyarakat di bidang kesehatan berarti masyarakat, baik seara individu maupun kelompok, 

telah mampu mewujudkan kemauan atau niat kesehatan mereka dalam bentuk tindakan atau perilaku sehat. Suatu 

masyarakat lingkungan sekolah dikatakan mandiri dalam bidang kesehatan apabila : 

1. Mereka mampu mengenali masalah  kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan 

terutama di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Pengetahuan tersebut meliputi pengetahuan tentang 

penyakit, gizi dan makanan, perumahan dan sanitasi, serta bahaya merokok dan zat-zat yang menimbulkan 

gangguan kesehatan. 

2. Mereka mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri dengan mengenali potensi-potensi masyarakat 

setempat. 

3. Mampu memelihara dan melindungi diri mereka dari berbagai ancaman kesehatan dengan melakukan tindakan 

pencegahan. 

4. Mampu meningkatkan kesehatan secara dinamis dan terus-menerus melalui berbagai macam kegiatan seperti 

kelompok kebugaran, olahraga, konsultasi dan sebagainya. 

 
3. METODE  

Metode Penerapan kami bagi tiga point, yaitu Susunan Tim pelaksana, Bentuk Teknis kegiatan, dan Ringkasan 

Materi 

1.Susunan Tim Pelaksana  

   Ketua    :  Dian Cita Sari / NIDN. 10021088010  

               Anggota:  Sri Kartini, S.Si., M.Kes/ NIDN.1021017101, dr. Suwignyo, M.Kes/ NIDN. 1016087502 

   Mahasiswa : Reta Mahesti dan Bismi Ayu Mulyani 

2. Bentuk Kegiatan, Waktu, dan Tempat Kegiatan   

Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul: Islamic Student Empowerment Healthy di 

SMAN 1 Perhentian Raja dan SMKN 2 Pattimura, ini akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:   

Tabel 1 

    Jadwal Kegiatan  
WAKTU NAMA KEGIATAN RINCIAN 

08.00 Persiapan Survey Cek lokasi 

08.30-14.30 Perjalanan dari Pekanbaru-Kampar Perjalanan 

14.30 Tiba di SMAN 1 Perhentian Raja Wawancara  

15.00-16.00 Pertemuan dengan kepada Kepala sekolah dan perankatnya  data awal 

06.00-08.00 Briefing dan persiapan kegiatan TIM  

08.00-12.00 Pelatihan Base 1: Islamic Student Empowerment Healthy  Seluruh Panita  

12.00-13.00 Ishoma  

13.00-17.00 Pelatihan nilai tambah STBM & Wudhu sbg Refleksi Sehat  Dian Cita S 

17.00-18.00 Ishoma  

18.00-19.00 Kembali Ke Pku  

06.00-18.00 Briefing, sarapan dan persiapan kegiatan  

08.00-10.00 Sharing Season Panitia  

10.00-12.00 Base 2: Optimalisasi Islamic Student Empowerment Panitia 

12.00-13.00 Isohoma  

13.00-15.00 Feedback & FGD  

15.00-15.30 Persiapan pulang Panitia 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu wujud konkrit implementasi Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan ini adalah memberdayakan para siswa dalam Islamic student 

empowerment healthy program rangka memperkuat ketahanan fisik, kebiasaan hidup sehat dan karakter Islam 

yang kokoh melalui pemanfaatan struktur organisasi sekolah, mulai dari tingkat kelas hingga OSIS sehingga 
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memberikan kontribusi optimal.   Spesifikasi yang akan dihasilkan adalah kunci utama solusi penigkatan layanan 

kesehatan bagi siswa (baik Kesehatan Fisik, maupun Psikis). Pengabdian ini menunjukkan bahwa sekolah 

mempunyai dampak positif bagi pendukung suksesi STBM terutama dalam pola hidup sehat dan karakter Islam 

yang kuat bagi siswa sehingga sekolah mempunyai peran penting dalam melakukan promosi dan intervensi 

mengenai potensi siswa-siswanya. 

 

 
Gambar 1. STBM Mapping (Sumber: Dok.KEMENKES) 

 

Materi yang disampaikan adalah pelatihan mengenai pengelolaan Islamic Student Empowerment Healthy. Secara 

garis besar ringkasan materi yang akan diberikan meliputi:  

1. Pelatihan Pengenalan Islamic Student Empowerment Healthy dan Berbagai Jenisnya. Materi ini meliputi 

pengenalan dasar-dasar Islamic Student Empowerment Healthy dan berbagai macam jenisnya. Pemberian 

pelatihan ini akan memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan bagi siswa menyangkut dasar-dasar 

Islamic Student Empowerment Healthy.  

2. Pelatihan Nilai Tambah STBM & Wudhu sbg Refleksi Sehat. Materi pelatihan ini berkenaan dengan pelatihan 

untuk memberikan nilai tambah terhadap berbagai  STBM & Wudhu sbg Refleksi Sehat yang sudah ada untuk 

diberdayakan sampai yang memiliki nilai optimal. 

3. Pemasaran Optimalisasi Islamic Student Empowerment Healthy. Pemasaran hasil Optimalisasi Islamic Student 

Empowerment Healthy berkenaan dengan mendistribusikan berbagai manfaat yang telah dihasilkan. 
 

Dalam kegiatan ini, siswa SMAN 1 Perhentian Raja dan SMKN 2 Pattimura merupakan sasaran strategis dengan 

pertimbangan bahwa sebelum pengabdian dilaksanakan, kondisi siswa dikedua tersebut masih kurang memilki 

kesadaran Student Empowering Healthy Program. Setelah pengabdian dilaksanakan, sekalipun kedua siswa sekolah ini 

berbeda karakteristik (SMAN1 Perhentian Raja dibawah Kordinasi Kabupaten Kampar, merupakan SMA Favorit 

disana), DAN SMKN 2 Pattimura (Merupkan SMK Negeri yang telah lolos ISO 9001, dan merupakan Sekolah Vokasi 

dengan Model SBI Invest) akhirnya dapat memiliki penyetaraan akses pengetahuan mengenai Islamic Student 

Empowering Healthy Program. 

 

5. SIMPULAN  
Dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, kami capai kesimpulan berupa terwujudnya upaya peran serta 

Fakultas Kedokteran dan ilmu kesehatan, Univ.Abdurra untuk meningkatkan pemahaman Student Empowerment 

Healthy Program pada siswa, mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan antara lingkungan akademik dengan pihak sekolah, mengembangkan Kesadaran urgensi Kesehatan 

Siswa yang berbasis ajaran Islam dengan Program ini, meningkatkan pengetahuan siswa pada Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat (STBM), serta mendorong partisipasi siswa untuk hidup dalam lingkungan yang bersih melalui penerapan 

pilar-pilar STBM.  
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MENINGKATKAN EKSISTENSI SISWA SMA DI KECAMATAN 

MANDAU  
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Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ,  

Universitas Abdurrab 
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ABSTRACT  
 

 Become Master of Ceremony, known as the host is a challenge as well as a fun thing. Because when we hosted, all eyes 

are on the host. One of the advantages that we can get is making us known to many people at the same time have a lot 

of acquaintances. This is a smart way to boost self-existence. So the importance of communication skills in supporting 

the activities of an MC, for which the study program Communication Studies University of Abdurrab implement service 

activities training MC and public speking with the target student of high school / vocational school in the mandau - 

Bengkalis so that they can actualize themselves so as to avoid wrong model of self-actualization. 

 

Keywords: MC, Public Speaker, the existence of self 

 

 

ABSTRAK  

 

 Menjadi Master Ceremony atau yang dikenal dengan pembawa acara menjadi sebuah tantangan sekaligus menjadi hal 

yang menyenangkan. Bagaimana tidak, saat kita menjadi pembawa acara, semua mata tertuju pada sang pembawa 

acara. Salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan adalah menjadikan kita dikenal banyak orang sekaligus memiliki 

banyak kenalan. Ini adalah sebuah cara cerdas untuk meningkatkan eksistensi diri. Sedemikian pentingnya kemampuan 

komunikasi dalam menunjang kegiatan seorang MC, untuk itulah program studi Ilmu Komunikasi Universitas 

Abdurrab melaksanakan kegiatan pengabdian pelatihan MC dan public speking dengan sasaran siswa/siswi SMA/SMK 

di kecamatan mandau Kab Bengkalis agar mereka dapat mengaktualisasikan dirinya sehingga terhindar dari model 

aktualisasi diri yang salah.  

 

Kata Kunci: MC, Public Speaker, Eksistensi diri 
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4. PENDAHULUAN  

  

 Master of Ceremony atau MC adalah pememandu sebuah acara. Seperti acara hiburan, acara ulang 

tahun, pernikahan dan sebagainya. MC adalah salah satu profesi yang dapat ditekuni jika kita memiliki 

kemampuan berbicara didepan publik (Public Speaking). Menjadi seorang MC atau Public Speaker sekilas 

kelihatan mudah. Tapi sesungguhnya tidaklah demikian, karena untuk bisa menjadi MC yang handal 

dibutuhkan keterampilan dan ilmu pengetahuan yang mendalam. Kabar baiknya semua keterampilan dan 

pengetahuan tentang bagaimana sukses menjadi MC dan Public Speaker bisa dipelajari. Menjadi Master 

Ceremony atau Public Speaker menjadi sebuah tantangan sekaligus menjadi hal yang menyenangkan. 

Bagaimana tidak, saat kita menjadi pembawa acara, semua mata tertuju pada sang pembawa acara atau 

pembicara. Salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan adalah menjadikan kita dikenal banyak orang 

sekaligus memiliki banyak kenalan. Ini adalah sebuah cara cerdas untuk meningkatkan eksistensi diri. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan 

dan melatih siswa tentang teknik dan kunci sukses menjadi MC dan public speaker. Selain itu kegiatan ini 

juga bertujuan untuk menstimulus para pelajar agar menjadi generasi muda yang kreatif dan komunikatif 

 

3. KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Pengertian Public Speaking 

  Public speaking terdiri dari dua kata yaitu : public dan speaking,public artinya orang banyak, 

masyarakat umum, dan rakyat. Sedangkan speaking artinya berbicara. Jadi jika kita satukan public speaking 

mengandung arti berbicara di muka umum atau masyarakat. Sedangkan dalam kamus Merriam-Webster 

Yang dikutip dari makalah Yasin Nasila (2015). Mengartikan public speaking sebagai “the act or skill of 

speaking to a usually large froup of people”. Public speaking adalah aksi atau keterampilan berbicara 

kepada sekelompok besar orang. 

 

B. Teknik-teknik Public Speaking 

Public speaking merupakan suatu kegiatan berbicara dimuka umum yang tentunya untuk orang yang 

belum terbiasa sangat sulit dilakukannya. Namun kelompok kami akan membahas bagaimana cara public 

speaking atau teknik-teknik dasarnya  yaitu sebagai berikut : 

1) Teknik Ice Breaking (Pembukaan Yang Menarik) 

 Pembukaan adalah impresi pertama, artinya hal itu dapat mempengaruhi pandangan audiens 

terhadap public speakers selama presentasi. Sesingkat apapun waktu untuk melakukan presentasi, 

pembukaan tetaplah harus penuh kehangatan. Pembukaan dapat dilakukan dengan sebuah ilustrasi atau 

cerita yang sedang marak, tetapi relevan dengan topic pembicaraan. Saat menyampaikannya, tunjukkan 

wajah yang bersahabat, ramah, dan dekat. Gunakan joke humor. 

2) Teknik Vocal Penyampaian 

 Vocal yang baik didapatkan apabila seorang public speaking menguasai tiga hal berikut: 

a) Pernafasan yang baik, posisi untuk mengontrol pernafasan adalah berdiri tegak agar memberikan 

ruang yang lebih baik kepada paru-paru. Untuk berbicara didepan public, diperlukan ruang suara 

yang solid agar dapat menyampaikan kalimat yang panjang pada volume suara yang benar. 

b) Volume Suara, keberhasilan dalam berbicara tidak selalu ditentukan oleh kerasnya suara. Volume 

suara ketika berbicara sehari-hari. Berbicara dengan volume keras hanya diperlukan pada bagian-

bagian tertentu saja. Selebihnya, berbicara keras terlalu sering dapat menyebabkan tenggorokan 

rusak dan audiens pun bosan. 

c) Ekspresi Vocal, Ekspresi adalah faktor penting dalam pengolahan suara. Suara yang baik akan lebih 

berarti jika disetai dengan ekpresi yang tepat. Ekspresi yang tepat terdiri dari tiga komponen yaitu: 

a) pitch, faktor tinggi rendahnya suara, b) Pace, faktor kecepatan berbicara, 
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3) Phrasing, faktor kecakapan memenggal kalimat, dan disertai dengan jeda. 

 

C. Hambatan-hambatan Public Speaking dan Cara Mengatasinya 

 

Ketika berbicara di depan umum tentunya banyak hambatan-hambatan yang akan muncul, adapun 

kendala-kendala yang akan muncul ketika public speaking yang dikutip dalam 

(http://entertainment.kompas.com) yaitu sebagai berikut : 

1) Melupakan Potensi diri 

 Menurut Choky setiap orang punya potensi. Prinsip inilah yang perlu disadari sejak dini. Jadi, jangan 

pernah membatasi talenta yang ada dalam diri anda, tegasnya. Anda juga harus menyadari 

kemempuan diri serta batasan kemampuan yang ada pada pribadi anda. Dengan berbekal prinsip ini, 

anda sangat mampu mengembangkan potensi dengan terus belajar dan mengasah talenta. 

2)  Meredupnya Kepercayaan Diri 

 Kurangnya kepercayaan diri menghambat anda mengeluarkan potensi dalam diri saat tampil di depan 

umum. Kunci sukses public speaking salah satunya, memupuk kepercayaan diri anda. Pahamilah 

bahwa tak perlu menjadi orang sempurna untuk mengaplikasikan public speaking. Anda bisa tetap 

tampil dengan kemampuan yang kecil, orang yang lancar berbicara di depan umum bukan karena 

mahir sejak lahir. Apapun apresiasi orang yang mendengarkan anda berbicara, hargai saja. Maju terus 

dengan apa yang anda miliki. Tak perlu melakukan apa yang orang lain inginkan. Namun anda tetap 

harus mendengarkan suara atau kritik yang membangun, dan lakukan apa yang benar. 

3)   Tidak Menguasai Materi 

Selain kesiapan mental, public speaker juga penting untuk selalu siap dengan materi yang akan 

disampaikannya. Public speaker adalah true messenger. Pengalaman, background personal, sosial, 

juga pendidikan serta kapasitas talenta setiap orang berbeda. Faktor inilah yang memengaruhi 

keterampilan seseorang saat berbicara dan tampil di depan public. Meski begitu, semua faktor ini 

bukan menjadi pembenaran jika ternyata anda belum sukses menjalani public speaking. Dengan 

kemauan untuk belajar dan menambah wawasan, kendala ketiga dalam public speaking bisa di 

atasi.Dengan menguasai materi, pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh 

audiens. Tak menguasai materi adalah kondisi yang bisa terjadi saat anda sebagai penyampai pesan 

maupun orang yang diminta pendapatnya atas suatu isu. Cara mengatasi masalah tersebut adalah 

dengan memberikan materi atau jawaban yang sistematis.Untuk mendapatkan pointers yang tepat dan 

memilih kata yang tepat, anda perlu memberikan jawaban yang sistematis. Jika tahu apa yang harus 

di jawab, mulailah dari landasannya, kemudian ungkapkan pengalaman, dan terakhir berikan opini 

anda. Jelasnya jika tidak memahami materi, jujur saja apa adanya. Jangan menjawab apa yang anda 

tidak ketahui. Maksudnya, katakan dengan cara yang santun dan tepat kejujuran anda ini. 

4)  Tak Menguasai Khalayak 

 Cobalah untuk tetap relax, sehingga anda bisa menikmati saat bicara di depan umum dan tidak merasa 

terintimidasi. Focus pada apa yang ada bukan pada apa yang hilang. Jika anda salah bicara atau merasa 

tampil buruk, segera kembalikan focus pada apa yang ada, bukan pada kesalahan yang baru saja anda 

lakukan.Untuk menguasai khalayak, kekuatan ada di tangan anda sendiri. Dan saat berbicara cobalah 

untuk mengesampingkan jabatan. Jabatan atau status apapun yang melekat pada diri anda bisa menjadi 

beban tersembunyi. Anda merasa harus sempurna bicara karena anda dalah presenter ternama, 

misalanya. Tak apa salah, karena kesalahan merupakan suatu hal yang normal dan wajar. Akui saja 

kesalahan begitu anda melakukannya di depan umum seperti berkata “maaf, ulangi dan lain-lain”. 

 

 

 

 

http://entertainment.kompas.com/
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3. METODE PENERAPAN 

  Kegiatan ini diadakan pada tanggal16 April 2018 di SMA 3 Mandau. Dengan mengumpulkan 

beberapa Sekolah  Menengah Atas lainnya yaitu SMA 1, SMA 2, SMA Cendana di SMAN 3 Mandau. 

Tim pengabdi mencoba membangun rasa percaya diri dan meningkatkan kemampuan berbicara di depan 

publik melalui pelatihan MCdan Public Speaking. Kegiatan ini dikemas semenarik mungkin sehingga 

peserta antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.  

 

Tabel. 3.1. Langkah-langkah kegiatan pengabdian  

No Waktu Kegiatan Pemateri/Pemandu 

1. 07.30-08.00 Registrasi Peserta Panitia 

2. 08.00-08.15 
Perkenalan seluruh tim 

Pengabdi 
Nurul Mustaqimmah,S.I.Kom.,M.Soc,Sc 

3. 08.15-09.00 Ice Breaking Nurul Mustaqimmah,S.I.Kom.,M.Soc,Sc 

4. 09.00-09.30 

Profil Ilmu Komunikasi (Karya 

Mahasiswa IK Univrab 

Semester 2) 

 

Suci Shinta Lestari,S.Sos.,M.I.K 

5. 09.30-10.00 

Materi Pertama “Peluang, tugas, 

Syarat dan Teknik Dasar MC 

dan Public Speaking” 

Suci Shinta Lestari,S.Sos.,M.I.K 

6. 10.00-10.30 
Materi Kedua “Cara Cerdas 

dalam mengaktualisasikan diri” 
Nurul Mustaqimmah,S.I.Kom.,M.Soc,Sc 

7. 10.30-11.00 
Materi Ketiga “Etika Profesi 

MC dan Public Speaker” 
Suzy Yolanda Gussman,S.Sos.,M.A 

8. 11.00-12.00 
Praktek Berbicara di depan 

Publik 
Suci Shinta Lestari,S.Sos.,M.I.K 

9. 12.00-12.10 Foto Bersama Panitia 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

 Berdasarkan hasil dari pemantauan di lapangan pada saat pengabdian masyarakat, tim pengabdi 

melihat para siswa-siswi di beberapa SMA Kecamatan Mandau memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan khususnya dalam hal Public Speaking. Hal ini terbukti dari keberanian dan antusiasme 

para siswa untuk mengikuti games dan praktik berbicara di depan publik yang pemateri sediakan. Ketika 

mereka diberikan kesempatan untuk maju kedepan dengan cepat mereka berlari menduduki posisi untuk 

praktik Public Speaking. Meskipun ketika berada di depan publik dan harus berbicara ditemukan 

beberapa persoalan berkaitan dengan teknis dan sikap dalam Public Speakingseperti diantarnya yaitu 

grogi, gemetaran, salah tingkah, kosong (blank) dan garing pada saat salah berucap. Akan tetapi beberapa 

permasalahan ini tetap tidak mengurangi antusiasme mereka dalam mempelajari teknik berbicara di depan 

publik dalam kelas pelatihan Mc dan Public Speaking. Sehingga diperlukan pelatihan lanjutan untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal dalam pemberian materi Public Speaking ini. 
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5. SIMPULAN  

 

 Public speaking merupakan kegiatan berbicara di muka umum yang tentunya harus kita kuasai 

dengan baik karena kemampuan public speaking merupakan suatu hal yang fundamental untuk dimiliki 

oleh kita sebagai seorang mahasiswa. Ada beberapa teknik-teknik dalam public speaking, mulai dari 

teknik pernafasan, gaya tubuh, intonasi suara dan cara memengaruhi audiens. 

Dalam public speaking tentunya ada hambatan-hambatan atau kendala-kendal seperti rasa kurang 

percaya diri, tidak mampu serta perasaan rasa takut, namun semua hal itu dapat kita carikan solusinya 

dengan berbagai cara diantaranya penguasaan materi, intensitas latihan, membuat point-point yang akan 

kita bahas serta mendukung gagasan dari point-point yang akan kita bahas. 

 

REFERENSI  
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KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM 

PEMANFAATAN BIG DATA UNTUK MEWUJUDKAN SMART 

CITY 
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1,2 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Abdurrab 

Universitas Abdurrab2 

 

ABSTRACT 

Pekanbaru is the capital of Riau Province. It has an area of approximately the same as Jakarta. As one of the largest 

cities in Indonesia, of course, a rapid development is needed to advance Pekanbaru. The development of Pekanbaru is 

achieved with the following 5 points, namely Improvement of basic Infrastructure, in which to advance Pekanbaru, there 

are 3 basic infrastructures that must be addressed and developed, it is transportation, electricity and 

telecommunications; The smart city approach, Pekanbaru takes an approach to encourage the city to be a smart city 

with a green city approach; Conduct regional development; Community empowerment; and Establishment of quality 

communities.  Quality society that is expected is people who are physically and mentally healthy, intelligent, skilled, have 

moral values and character. Pekanbaru government has 3 sectors which will be the main sector in Pekanbaru. The sector 

is the Industry, Trade and Tourism Sector. To realize rapid development for the city of Pekanbaru, a new breakthrough 

is needed. One of the breakthroughs that can help Pekanbaru become a city with rapid development is to implement the 

Smart city concept with the use of Big Data in its government system, both in office agencies and information integration 

and coordination for the general public.  In this study will focus on how the Pekanbaru City Government's policy in 

utilizing Big Data as the embodiment of Smart City in Pekanbaru. 

Keywords: Policy, Big Data, Smart City, Development, Pekanbaru 

 

1. PENDAHULUAN  
Smart City merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan 

berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Smart city adalah konsep kota cerdas yang dirancang 

guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. 

Konsep ini menekankan pada tiga konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah 

dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan 

efektif dan efisien dan ketiga smart city diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada 

masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga. Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar 

yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan 

memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi 

kejadian yang tak terduga sebelumnya. Smart City didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, 

modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan 

kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis 

partisipasi masyarakat. Smart City telah menjadi landmark dalam perencanaan kota. Smart City merupakan hasil dari 

pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya 

kompetitif kota. Pemerintah Daerah melalui inovasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Dalam 

Bab XXI bertajuk Inovasi Daerah. Dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23/2014, menjelaskan bahwa dalam rangka 

peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi 

sebagaimana dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam 

merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan 

efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; 

dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk 

kepentingan diri sendiri. Smart City atau kota cerdas didefinsikan sebagai sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan 

kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor, dan 

mengendalikan berbagai sumber daya yang ada didalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan 

pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (Prof. Suhono Harso Supangkat dkk). 

Pemerintah Kota Pekanbaru sejak 2015 telah mencanangkan Kota Pekanbaru sebagai Smart City Madani, dimana ada 

enam pilar yang menjadi penguatnya, yaitu Smart Govermance (Tata Kelola Pemerintah yang Pintar, Smart People 

(Penduduk yang Pintar). Selain itu, Smart Economy (ekonomi yang pintar), Smart Environment (lingkungan yang pintar) 

Smart Living (kehidupan yang pintar), dan Smart Mobility (mobilitas yang pintar).  

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam pemanfaatan big 

data untuk mewujudkan Smart City? Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain: 1) Menjadi salah atu 

bahan refernsi ilmiah dan pengetahuan masyarakat tentang perkembangan konsep Kota Pekanbaru dari Kota Madani 

menjadi Kota Smart City Madani, 2)Menjadi pengetahuan bagi masyarakat sejauh mana peran dan usaha Pemerintah 
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Kota Pekanbaru dalam memudahkan dan mendukung fasilitas informasi publik, 3) Menjadi masukan dan temuan serta 

proyeksi Pemerintah Kota Pekanbaru menuju Smart City yang sarat akan ide dan inovasi yang bermuara pada 

kepentingan publik. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 
Kebijakan pemerintah sangat terkait dengan masalah-masalah publik atau masalah-masalah pemerintah yang ada pada 

suatu negara. Kenyataannya kebijakan telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun 

para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Kebijakan publik dapat dikatakan merupakan suatu bentuk 

intervensi yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam 

masyarakat. Pengertian dari kebijakan dikemukakan oleh Anderson sebagai langkah tindakan yang secara sengaja 

dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang 

dihadapi. Konsep tersebut membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dan keputusan (decision), yang 

mengandung arti pemilihan di antara sejumlah alternatif yang tersedia. 

Smart city adalah sebuah impian dari semua kota-kota besar di seluruh dunia. Perencanaan smart city adalah agenda 

global sebagai respon konseptual dan praktis terhadap berbagai krisis perkotaan di dunia yang semakin menghawatirkan, 

untuk mengembalikan hubungan antara manusia, ruang binaan dan ruang alami yang lebuh harmonis, sehingga tidak 

saling menyakiti. Smart city adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di 

dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada 

masyarakat/lembaga dalm melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. 

Spesifikasi Smart City sebagai berikut: 

a. Smart Goverment (pemerintahan pintar): kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah Good 

Governance. Yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang 

mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum. 

b. Smart Economy (Ekonomi pintar): maksudnya ini adalah semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan 

maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal. 

c. Smart Mobility (mobilitas pintar): pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan 

sebuah sistem pengelolaan terpadu untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. 

d. Smart People (orang/masyarakat pintar):pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi, 

modal manusia maupun modal sosial. 

e. Smart Living (Lingkungan pintar): lingkungan pintar itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, 

keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan 

publik. 

f. Smart Live (Hidup pintar): berbudaya, berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya). 

 

3. METODE PENELITIAN 
Metode Penelitian, berdasarkan problem penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini lebih tepatnya 

menggunakan metode atau pendekatan deskriptif. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di kota Pekanbaru dengan teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data dengan 

mempelajari berbagai buku literatur dan dokumen-dokumen terkait dengan smart city. 

Teknik Analisa Data Dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersama dengan 

pengumpulan data. Pada teknik analisis data analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan 

Huberman.Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu : Reduksi data diartikan sebagai 

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan lapangan, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Reduksi data 

dilakukan sejak pengumpulan data. Penyajian data, adalah proses penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagian 

hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini berarti data yang diperoleh pada saat reduksi data 

disajikan berdasarkan pikiran, intuisi pendapat atau kriteria tertentu untuk selanjutnya ditempatkan pada kategori masing-

masing. Menurut miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan merupakan kegiatan diakhir 

penelitian kualitatif. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohannya. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil observasi peneliti  dilapangan mengenai implementasi kebijakan smart city di Kota Pekanbaru, jika 

dikaitkan dengan sebuah teori yang ditegaskan oleh Edward III terdapat beberapa aspek yang harus mendapat perhatian, 

berikut implementasi kebijakan dari aspek-aspek tersebut : 

1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik sangat 

diperlukan untuk implementasi kebijakan, khususnya komunikasi yang terjalin antar para pelaksana kebijakan baik itu 

pelaksana dalam satu unit Dinas maupun pelaksana antar Dinas terkait. Disamping itu, komunikasi harus terjalin dengan 

baik antara para pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran dalam hal ini adalah seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. 

Implementasi kebijakan yang berjalan baik tidak terlepas dari faktor komunikasi yang baik pula. Komunikasi yang 

terjalin itu harus mampu menjembatani segala macam bentuk kepentingan, baik antar pembuat kebijakan dengan 
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pelaksana kebijakan dan masyarakat. Komunikasi sangat berpengaruh pada terhadap pelaksanaan kebijakan yang akan 

berdampak pula kepada hasil kebijakan yang akan dicapai. Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan 

tujuan-tujuan dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu 

sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, 

ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana dan tim dan juga antar badan instansi yang terkait sangat penting bagi 

kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing anggota internal dan antar badan instansi sehingga tidak adanya saling 

lempar tugas, harus saling seimbang dan jangan mau seenaknya. 

Peneliti menemukan bahwa kendala yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru terdapat di 

dalam Roadmap Walikota Pekanbaru, terdapat Roadmap jangka panjang dan jangka pendek. Kendala nya yaitu dalam 

mensosialisasikan Roadmap tersebut sehingga beberapa pegawai belum memahami. Informan mengatakan bahwa: 

Bentuk sosialisasi mengenai Smart City kepada masyarakat Kota Bandung berupa menyampaikan informasi melalui 

Media Cetak, Radio, Televisi dan media Sosial Media. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, 

menemukan masih banyak masyarakat Kota Pekanbaru yang kurang mengetahui mengenai Smart City tersebut. 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, 

mengenai sosialisasi Pemerintah Kota Pekanbaru masih terus berusaha untuk mensosialisaskan Smart City salah satunya 

yaitu dengan meng-optimalkan penggunaan website, sosial media dan lain sebagainya. 

 

2. Implementasi Kebijakan Big Data dan Bank Data 

Hal lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk mewujudkan Smart City adalah dengan diluncurkannya dua aplikasi. 

Bertepatan dengan momen ulang tahun ke 232 Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru meluncurkan dua aplikasi 

pendukung program smart city yaitu perpustakaan online berbasis aplikasi moco dan radio online.  Selain dua aplikasi 

yang telah diluncurkan, pemkot akan mengembangkan aplikasi lainnya yang dapat mendukung realisasi program kota 

pintar untuk meningkatkan pelayanan, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat setempat. Meskipun hingga sekarang 

hal tersebut belum diketahui secara pasti. Dalam pemanfaatan Big Data, Pemerintah Kota Pekanbaru bersiap untuk The 

Urban Nexus Project yang masuk kedalam roadmap Kota Pekanbaru. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bappeda 

Pekanbaru Drs H Syofian dalam rapat Pertemuan & koordinasi tentang The Urban Nexus Project dengan BAPPENAS 

RI dan GIZ Germany selaku pihak yang mempromosikan proyek tersebut, beberapa waktu lalu. Menurut Syofian, 

pihaknya akan menjadi leading Sector. 

The Urban Nexus Project adalah model Proyek Pembangunan Perkotaan yang melibatkan beberapa sektor (Multy Sector 

Approach) yang fokus pada Sanitasi, Penyediaan air bersih, Drainase, Energi, Ketahanan Pangan, dan Penggunaan lahan 

(Sanitation, Water, Energy, Food Security and Land use). Informan menjelaskan bahwa Model Proyek Pembangunan ini 

di promosikan oleh lembaga Donor dari Jerman yang bernama GIZ,  yang membantu negara negara berkembang dalam 

hal Sanitasi, Penyediaan air bersih, Drainase, Energi, Ketahanan Pangan, dan Penggunaan lahan. Adapun Keterlibatan 

GIZ dalam pelaksanaan proyek ini nantinya adalah membantu dalam hal bantuan teknis (technical assistance). Bantuan 

teknis yang diberikan tergantung dari Proposal dan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Di Indonesia ada 3 

(tiga) Kota yang diberikan kesempatan untuk membuat proposal  proyek pembangunan dengan menggunakan model ini 

untuk mendapatkan bantuan teknis dari GIZ. Kota-kota tersebut adalah, Kota Pekanbaru, Solo dan Tanjung Pinang. 

Ketiga kota tersebut akan saling berkompetisi, karena GIZ hanya memilih satu Kota untuk diberikan Bantuan Teknis dan 

hal tersebut tergantung dari Proposal yang diusulkan. 

Bank Data 

Di awal tahun 2018, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, Firmansyah Eka Putra 

dalam uji coba aplikasi bank data di ruang Pekanbaru Command Center (PCC). Bank data ini merupakan inovasi hasil 

inovasi dari Diskominfo statistik dan persandian Kota Pekanbaru dalam mendukung Pekanbaru Smart City. Aplikasi 

bank data ini merupakan inovasi di bidang teknologi yang berfungsi untuk memudahkan menyimpan dan mentransfer 

data, sehingga dapat diakses kapan dan dimana saja. Aplikasi bank data ini diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat 

diakses langsung oleh pimpinan dan dapat memantau kinerja setiap ASN. 

Untuk sementara bank data ini diterapkan di lingkungan Diskominfo. Namun ke depan, semua OPD akan menerapkan 

inovasi serupa. Sehingga saat wali kota Pekanbaru membutuhkan data dari masing-masing OPD bisa langsung 

didapatkan, tanpa harus menunggu laporan dari kepala OPD-nya. 

 

3. Hambatan Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Pekanbaru 

Hambatan yang terjadi pada kebijakan smart city di Kota Pekanbaru bisa dilihat dari beberapa aspek: 

1. Komunikasi 

a. Masih kurangnya penggunaan atau pemanfaatan sistem dan aplikasi yang ada karena pemahaman masyarakat 

yang kurang. 

b. Berkaitan dengan sosialisasi yang belum merata mengakibatkan terhambatnya pengimplementasian kebijakan 

smart city kepada masyarakat serta pihak-pihak yang terkait. Kurangnya pempublikasian sistem dan aplikasi yang 

telah dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui 

keberadaan sistem maupun apikasi tersebut. 

3. Sumber daya 
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a. Terkait Staff, permasalahan sumber daya terkait sataff berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas 

Komunikasi dan Informasi selaku implementor dari smart city di Kota Pekanbaru masih adanya kendala ataupun 

permasalahan mengenai staff dimana di Pemkot dan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintahan Kota Pekanbaru 

masih kekurangan staff di bidang Ilmu Teknologi sedangkan staff yang ahli di bidang ilmu teknologi ini sangat penting 

demi menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan Smart City yang merupakan sumberdaya yang utama dalam 

implementasi kebijakan, namun penambahan staff saja tidak cukup dalam menangani permasalahan ini dibutuhkannya 

staff yang ahli dan mempunyai kemampuan di bidang ilmu teknologi agar tugas dapat terlaksana dengan baik sesuai 

dengan kebijakan pengimplementasian smart city. 

b. Terkait Informasi, permasalahan sumber daya dalam indikator informasi terdapat beberapa kendala seperti masih 

kurangnya pemahaman petugas terhadap tugas dan fungsi dalam menjalankan program Smart City. Ini menjadi salah 

penghambat keefektifan program smart city dikarenakan kordinasi Pemkot dan Dinas Komunikasi dan Informasi ini tidak 

semua aparatur paham akan teknologi sedangkan di dinas komunikasi dan informasi sendiri aparatur dituntut untuk 

paham akan arahan yang diberikan kepala daerah dan paham akan ilmu teknologi mengenai smart city sebagai penunjang 

dari arahan yang diberikan oleh kepala daerah dalam pelaksanaan program smart city, karena tidak bisa disepelekan lagi 

aparatur pelaksana smart city harus paham akan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan paham mengenai ilmu 

teknologi khususnya mengenai program aplikasi-aplikasi penunjang smart city. 

 

5.SIMPULAN  
Berdasarkan data dan temuan dilapangan, kebijakan Smart City di Kota Pekanbaru tengah berlangsung baik dari segi 

peningkatan infrastruktur maupun aplikasi, khususnya dalam pemenfaatan Big Data yang sangat diperlukan oleh 

masyarakat. Hal tersebut dapat berjalan dengan lebih cepat dan lancar jika saja kordinasi kebijakan Pemko Pekanbaru 

dalam hal ini Walikota Pekanbaru dengan beberapa Dinas terkait lebih intens dan berkesinambungan. Ditambah dengan 

kurangnya sosialisasi ke masyarakat belum massif dan maksimal membuat konsep Smart City dirasa tidak tersosialisasi 

dengan sempurna di tataran masyarakat umum. Padahal, Smart City merupakan salah satu bagian dari roadmap 

pemerintah dalam meningkatkan perkembangan kota-kota besar di Indonesia, agar dapat bersaing dengan kota-kota besar 

lainnya di dunia Internasional, setidaknya untuk kawasan Asia dan ASEAN yang tengah gencar melaksanakan ASEAN 

Digital Revolution. 
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ABSTRACT 
This article describes attempts to prevent radicalism in senior high school students in Tapung, Kampar Regency, Riau 

province. In this paper, radicalism refers to people’s attitude and action as a result of reality construction in accordance 

with their thought or ideological preference. The causal roots of radicalism are due to not only ideology, religion, and 

culture, but socio-economic gaps and political marginalization. This public service aims at four goals. First, it gives 

explaination to the audiences that radicalism is not related to the religion, Islam. Second, it depicts recruitment methods 

used by radical groups and terorrism. Third, it tries to trigger the audiences to think critically in understanding issues 

on religion or social phenomena as a preventive mechanism to avoid radicalism. Finally, it underlines the importance of 

tolerance in multicultural society. 

 

Keywords: radicalism, violence, students, multicultural society 

 
ABSTRAK 
Artikel ini mendeskripsikan tentang pencegahan radikalisme pada siswa SMA di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, 

Riau. Radikalisme pada artikel ini merujuk pada pada sikap dan tindakan seseorang sebagai hasil konstruksi sebuah 

realitas menurut preferensi ideologi ataupun pemikiran yang ia miliki. Radikalisme terjadi tidak hanya berakar pada 

ideologi, agama, dan budaya, tetapi juga masalah ketimpangan sosial, ekonomi dan marginalisasi politik. Kegiatan 

pengabdian ini memiliki tujuan pada empat hal. Pertama, memberikan penjelasan kepada audiens bahwa radikalisme 

tidak identik dengan Islam. Kedua, memberikan gambaran detil kepada audiens tentang berbagai trik yang lazim 

digunakan oleh organisasi teror dalam merekrut anggota baru. Ketiga, mendorong audiens untuk berpikir kritis dalam 

memahami suatu isu agama atau fenomena sosial yang berguna sebagai langkah preventif radikalisme. Keempat, 

mengembangkan jiwa dan semangat toleransi pada audiens dalam masyarakat yang multikultural. 

 

Kata kunci: radikalisme, kekerasan, siswa, masyarakat majemuk 

 

 
1. PENDAHULUAN 
Radikalisme merupakan persoalan yang cukup banyak mendapat perhatian oleh berbagai pemangku kepentingan tidak 

hanya pemerintah tetapi juga para aktifis di organisasi non-pemerintah, akademisi, jurnalis, pemuka masyarakat dan lain 

sebagainya. Isu ini telah menjadi salah satu ancaman nyata terhadap ketahanan dan keamanan nasional Indonesia. 

Manifestasi radikalisme yang berbentuk tindakan teror, intoleransi, dan kekerasan fisik lainnya dianggap dapat merusak 

tatanan sosial masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan pada semangat toleransi, persatuan, perdamaian, dan 

juga gotong royong ataupun nilai-nilai kebersamaan antara individu-individu sebagai anggota masyarakat. Radikalisme 

pada dasarnya tidak hanya terkait pada pemahaman ataupun penafsiran yang kurang tepat terhadap ajaran dan nilai-nilai 

agama, pemahaman ekstrim terhadap ideologi dan sikap identifikasi yang berlebihan terhadap organisasi juga mampu 

menghasilkan perilaku radikal.  

Pelajar SMA merupakan sasaran strategis untuk terjangkit pemikiran maupun terlibat gerakan radikal. Proses pencarian 

jati diri yang tengah mereka alami tanpa dibekali dengan pengetahuan dan wawasan yang benar menjadi salah satu faktor 

bagi masuknya sikap radikal dalam pemikiran dan tindakan mereka. Pengarahan dan pendampingan dari orang-orang 

terdekat maupun kaum intelektual mutlak diperlukan guna membentengi siswa-siswa SMA dari sikap radikal baik dalam 

bentuk pemikiran dan perbuatan. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 
Radikalisme sering diartikan sebagai paham yang menghendaki terjadinya perubahan dan pembaharuan akan suatu hal 

atau sistem secara drastis hingga tingkat akar rumput dimana pengunaan cara-cara kekerasan secara simbolik dan fisik 

senantiasa digunakan untuk mencapai tujuan.[1] Pada sisi lain, Islam lazim dikaitkan dengan organisasi dan gerakan yang 

cukup intense menggunakan kekerasan dan tindakan teror dalam meraih hal-hal yang mereka cita-citakan misalnya ISIS.  

Akar persoalan radikalisme dapat dipandang dari dua perspektif.[2] Pertama, persoalan bermula dari ideologi, agama dan 

budaya. Kedua, radikalisme disebabkan karena masalah sosial, politik dan ekonomi.  
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3. METODE 
Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini adalah melalui dialog interaktif antara tim pengabdi dan siswa. 

Pertama, tim pengabdi memberikan pemaparan tentang radikalisme. Kedua, tim pengabdi memberikan kepada siswa 

untuk mengajukan pertanyaan seputar radikalisme. Tim pengabdi dalam memberikan penjelasan juga menyertakan 

beragam gambar dan video seputar isu-isu radikalisme yang tengah marak diperbincangkan oleh masyarakat luas. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sikap radikal pada generasi muda pada dasarnya terjadi karena kurangnya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki untuk 

melakukan penelaahan sebuah isu secara detil dan komprehensif. Tim pengabdi memberitahukan pada siswa bahwa 

istilah radikal pada awalnya digunakan pada bidang kesehatan, namun pada abad ke-18 radikal mulai digunakan untuk 

merujuk pada kelompok-kelompok yang menghendaki perubahan drastis pada aspek-aspek sosial politik. Pada kegiatan 

ini tim pengabdi menjelaskan bahwa tindakan radikal tidak terkait dengan Islam dan agama manapun. Radikalisme terjadi 

karena penafsiran yang ekstrim atas ideologi, ajaran agama, dan nilai budaya. Radikal juga terjadi karena adanya 

ketimpangan akut pada bidang sosial dan ekonomi. Diskriminasi terhadap golongan minoritas yang kemudian diikuti 

dengan marginalisasi kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai aspek politik serta kehidupan berbangsa dan 

bernegara juga dapat memicu timbulnya pemikiran dan gerakan radikal. Sikap radikal yang diikuti dengan tindak 

kekerasan dan intoleransi yang terjadi secara masif tentu akan memberikan ancaman terhadap integrasi dan kohesifitas 

sosial pada masyarakat yang majemuk. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada level tertentu dapat disalahgunakan untuk menyebarkan 

beragam pemikiran ekstrem. Media internet pada satu sisi harus diakui banyak menyediakan beragam informasi tetapi 

tidak semua akurasi ataupun kebenaran informasi yang terdapat diberbagai halaman internet memiliki reliabilitas yang 

tinggi. Perlu pengetahuan dan wawasan yang cukup untuk menilai apakah informasi yang ada benar atau tidak. Pada 

kegiatan pengabdian ini, salah satu poin yang ditekankan oleh tim pengabdi kepada siswa adalah pentingnya untuk 

melakukan cross check atas infromasi yang tengah menjadi topik perbincangan hangat oleh masyarakat. Tim juga 

memberikan saran kepada siswa untuk melatih diri berpikir secara kritis atas isu-isu terkini yang tersebar luas di media 

sosial dengan cara membandingkan berbagai berita dari beragam media massa yang terpercaya; dan berdiskusi dengan 

guru, orang tua, tokoh masyarakat, dan cendikiawan. Tim pengabdi menyampaikan bahwa kemajemukan bangsa 

Indonesia merupakan sebuah kekayaan yang harus dijaga keberadaannya dengan cara menumbuhkembangkan semangat 

toleransi dalam kehidupan sehari-hari. 

 

5. KESIMPULAN 
Siswa SMA memiliki potensi besar untuk terjangkit tindakan radikal. Proses pencarian jati diri tanpa dibekali dengan 

pengetahuan dan wawasan yang cukup pada kalangan siswa dapat mempermudah mereka untuk terlibat pada sikap dan 

perbuatan radikal dimana kekerasan menjadi hal yang wajar untuk dilakukan. Kegiatan yang memberikan penjelasan 

tentang radikalisme secara detil kepada para siswa SMA merupakan bentuk pencegahan dini.  
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ABSTRACT  

Rice is one of main food for almost Indonesian. Nowadays people used magic com for cooked it. Magic com can keep 

rice to be warm and smooth, but longtime keep in it, caused decreasing rice quality. Rice will be yellow color, be bad 

flavor, and taste exchanged. In this research was did preservative of rice by nanas juice in magic com. Physical analysis 

are color, flavor and texture was did on preserved rice every 12 hours for 72 hours. The result of research was rice color 

would be change after 36 hours, rice flavor would be change after 24 hours, and rice texture would be change after 36 

hours save time.    

 

Keywords:  rice, color, flavor, and texture 

 

ABSTRAK  
Nasi merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Saat ini masyarakat telah menggunakan magic 

com untuk memasak nasi. Magic com dapat membuat nasi tetap hangat dan lunak, tetapi penyimpanan yang terlalu lama 

dapat menurunkan kualitas nasi. Nasi akan menjadi berwarna kekuningan, berbau, dan perubahan rasa. Pada penelitian 

ini dilakukan pengawetan nasi dengan menggunakan sari buah nanas yang dimasak dalam magic com. Nasi yang telah 

diawetkan dilakukan analisis parameter fisika yaitu warna, bau, dan tekstur. Warna, bau dan tekstur diamati pada nasi 

setiap 12 jam selama 72 jam. Hasil penelitian didapatkan bahwa warna nasi berubah pada 36 jam, bau nasi berubah pada 

24 jam, dan tekstur nasi berubah pada 36 waktu penyimpanan. 

 

Kata Kunci: nasi, warna, bau, dan tekstur 
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1. PENDAHULUAN   

Beras dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, salah satunya  adalah nasi. Beras menyerap 

air selama proses pematangan dengan melepaskan zat tepung yang terkandung di beras, sehingga 

nasinya akan menjadi lengket satu dengan yang lainnya setelah matang. Dahulu beras dimasak secara 

tradisional menggunakan dandang yang dipanaskan di atas tungku dengan api dari kayu bakar. Nasi 

yang dimasak secara tradisional membutuhkan waktu yang lama, kebersihan nasi tidak terjamin, dan 

nasi harus segera dihabiskan [1]. Saat ini masyarakat telah menggunakan magic com untuk memasak 

nasi. Magic com dapat membuat nasi tetap hangat dan lunak, tetapi penyimpanan yang terlalu lama 

dapat menurunkan kualitas nasi. Nasi akan menjadi berwarna kekuningan, berbau, dan perubahan 

rasa[2]. 

Perubahan pada nasi yang disimpan di dalam magic com disebabkan oleh suplai listrik yang tidak 

stabil, sehingga temperatur di dalam magic com  tidak mencapai kondisi optimum, akibatnya bakteri 

akan muncul.  Magic com juga dapat mengalami penyumbatan pada lubang untuk pengeluaran uap 

air jika tidak dibersihkan. Penyumbatan ini menyebakan terganggunya sirkulasi udara di dalam magic 

com. Uap air yang kaya nutrisi ini sangat disukai oleh bakteri. Buah nanas (Ananas comosus L. Merr) 

mengandung senyawa asam sitrat. Asam sitrat mampu menghambat pertumbuhan bakteri, kapang, 

dan ragi. Buah nanas juga mengandung enzim bromelin yang dapat berfungsi untuk memecah protein 

membran sel bakteri (Rohmana., dkk, 2015). Penggunaan buah nanas sebagai pengawet alami telah 

dilakukan oleh Rohmana, pada ikan bandeng (Chanos chanos forsk) [3]. Pada penelitian ini dilakukan 

pengawetan nasi dengan menggunakan sari buah nanas. Nasi yang telah diawetkan dilakukan 

identifikasi warna, bau, tekstur nasi selama 0 sampai 72 jam.  

 

2. KAJIAN PUSTAKA   

a. Nasi 

Nasi merupakan makanan pokok kebanyakan orang Indonesia. Nasi putih banyak 

mengandung karbohidrat dan air sehingga nasi putih menjadi sumber tenaga utama karena mudah 

diserap tubuh. Nasi tidak memiliki serat dan mudah dicerna oleh tubuh. Kebutuhan energi tubuh 

dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi  nasi sebanyak 2 gram karbohidrat per kg berat badan. 

Nasi akan meningkatkan energi secara cepat dan nasi juga mengandung protein walaupun dalam 

jumlah kecil. Keunggulan nasi putih adalah kecilnya kandungan lemak jenuh, kolesterol dan 

natrium. Nasi bahkan merupakan sumber yang baik untuk zat mangan [4]. 

b. Nanas 

Tanaman nanas telah tersebar luas sampai ke setiap provinsi di Indonesia. Provinsi Riau 

terdapat perkebunan nanas di daerah Bengkalis dan Kampar. Menurut Fachraniah, nanas dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

Kingdom  : Plantae  

Divisio  : Spermatophyta  

Sub-Division  : Monocotilledonae  

Kelas  : Dicotyledonae  

Family  : Bromelicaceae  

Genus  : Ananas  

Spesies   : Ananas comosus L. Merr [5] 

c. Asam sitrat 

Asam sitrat adalah asam organik lemah. Asam sitrat merupakan pengawet alami atau 

konservatif dan juga digunakan untuk menambah asam, atau rasa asam pada makanan dan 

minuman ringan. Asam sitrat adalah bahan kimia komoditas, dan lebih dari satu juta ton yang 

diproduksi setiap tahunnya. Hal ini digunakan terutama sebagai acideffie (memberi rasa asam) 

dan sebagai penyedap.  Penggunaan dominan asam sitrat adalah sebagai bumbu dan pengawet 

dalam makanan dan minuman [6]. 

 

3. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Universitas Abdurrab. Penelitian  dibagi menjadi 

beberapa tahap. Tahap pertama yaitu preparasi sari buah nanas dan memasak nasi yang telah 

ditambahkan sari buah nanas. Tahap kedua akan dilakukan identifikasi secara fisika yaitu warna, bau, 

dan tekstur nasi. Identifikasi secara fisika dilakukan setiap 12 jam dimulai 0 – 72 jam. Alat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah magic com. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nasi dan sari buah nanas. 
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3.1 Preparasi nanas 

Nanas sebanyak satu buah dikupas lalu dicuci dan dipotong-potong. Nanas yang sudah 

dipotong kemudian dihaluskan menggunakan blender dan disaring untuk mendapatkan sari dari 

buah nanas. Sari buah nanas dibuat pada konsentrasi 1%. 

3.2 Pembuatan nasi 

Beras dicuci dengan air kemudian dimasak menggunakan magic com. Sari buah nanas 

ditambahkan ke dalam beras yang akan dimasak sesuai dengan variasi konsentrasi yang telah 

ditentukan. Beras dimasak ± 30 menit. Setelah nasi matang, nasi disimpan di dalam magic com 

dan dipanaskan secara terus menerus selama 0 – 72 jam. 

3.4 Identifikasi warna, bau dan tekstur nasi 

Nasi yang dijadikan sampel dimasak dengan menambahkan sari buah nanas dengan 

konsentrasi tertentu, kemudian nasi yang telah matang diidentifikasi warna, bau, dan tekstur nasi 

setiap 12 jam, dimulai dari 0 – 72 jam. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Efektivitas sari buah nanas sebagai pengawet alami pada nasi yang dimasak dengan 

menggunakan magic com. Sari buah nanas dibuat pada konsentrasi 1 %. Identifikasi warna, bau, dan 

tekstur diamati setiap 12 jam pada 0 – 72 jam. Hasil identifikasi, dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil Identifikasi Warna, Bau, dan Tekstur Pada Nasi 

Parameter Yang 

Diamati 

Waktu Pengamatan (jam) 

0 12 24 36 48 60 72 

Warna - - - + ++ ++ +++ 

Bau - - + ++ ++ ++ ++ 

Tekstur - - - + ++ ++ ++ 

Ket :  (-) : tidak ada perubahan pada warna, bau, dan tekstur; (+) : perubahan terjadi pada level 

yang paling rendah; (++) : perubahan terjadi pada level tengah: (+++) : perubahan 

terjadi pada level yang paling tinggi pada nasi. 

 

Hasil identifikasi warna nasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa perubahan warna nasi terjadi 

pada 36 jam waktu penyimpanan. Pengamatan yang telah dilakukan warna nasi berubah menjadi agak 

kuning, setelah 48 dan 60 jam waktu penyimpanan warna nasi menjadi lebih kuning, dan pada waktu 

penyimpanan 72 jam warna nasi menjadi kuning. Bau nasi alami yaitu wangi tidak berubah hingga 

12 jam penyimpanan. Bau nasi mulai agak berubah tetapi masih wangi yaitu pada 24 jam waktu 

penyimpanan.  Pada waktu 36, 48, 60, dan 72 jam penyimpanan bau nasi masih agak wangi. Tekstur 

nasi yaitu empuk tidak berubah hingga 24 jam penyimpanan. Tekstur nasi sedikit berubah setelah 36  

jam penyimpanan. Pada waktu 36, 48, 60, dan 72 jam penyimpanan tekstur nasi mulai menjadi agak 

keras. 

Nasi dengan penambahan sari buah nanas 1% memiliki warna yang lebih putih karena adanya 

efek dari asam sitrat dalam sari buah nanas, yang mempunyai kemampuan untuk memutihkan dengan 

cara mengurangi kekeruhannya [2]. Bau nasi dengan penambahan sari buah nanas lebih harum dan 

bau nasi setelah 72 jam masih bertahan. Bau merupakan sifat yang penting untuk diperhatikan dalam 

penilaian organoleptik bahan pangan. Aroma merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada daya 

terima konsumen 16 dimana bau terjadi karena adanya sejumlah komponen volatil yang berasal dari 

produk tersebut yang dapat terdeteksi oleh indera pembau [7].  

Tekstur nasi selama penyimpanan semakin lama mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh 

semakin lama waktu penyimpanan, maka tekstur yang dihasilkan semakin keras. Proses pengerasan 

terjadi karena adanya pengeringan pada nasi. Menurut Syarief dan Halid, air merupakan komponen 

penting dalam bahan pangan karena air dapat mempengaruhi kekerasan, penampakan, citarasa, dan 

nilai gizinya. Proses pengerasan terjadi karena adanya pemanasan secara terus menerus pada nasi 

yang disimpan di dalam magic com [8].  

 

5. SIMPULAN  
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu warna nasi berubah pada 36 jam, bau nasi berubah pada 24 jam, 

dan tekstur nasi berubah pada 36 waktu penyimpanan.  
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