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Petunjuk Penulisan 

Pedoman Penulisan Artikel 

Berkala Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (BIMKMI) 

Indonesian Public Health Student Journal 

 

Berkala Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (BIMKMI) adalah publikasi 

per semester yang menggunakan sistem seleksi peer-review dan redaktur.Naskah diterima oleh 

redaksi, mendapat seleksi validitas oleh mitra bestari, serta seleksi dan pengeditan oleh redaktur. 

BIMKMI menerima artikel penelitian asli yang berhubungan dengan dunia kesehatan masyarakat 

meliputi epidemiologi, kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, administrasi 

dan kebijakan kesehatan, biostatistik dan kependudukan, promosi kesehatan dan ilmu 

perilaku, ilmu gizi kesehatan masyarakat, kesehatan reproduksi, kesehatan global, dan one 

health baik penelitian lapangan maupun laboratorium, artikel tinjauan pustaka, laporan kasus, 

artikel penyegar ilmu kesehatan masyarakat, advertorial, petunjuk praktis, serta editorial. Tulisan 

merupakan tulisan asli (bukan plagiat) dan sesuai dengan kompetensi mahasiswa kesehatan 

masyarakat. 

Ketentuan Umum: 

1. Penulis merupakan lulusan mahasiswa S1 atau masih menempuh jenjang pendidikan S2 

program studi kesehatan masyarakat saat mengirimkan artikel. 

2. Bila penulis lebih dari satu orang, maka minimal salah satunya harus berasal dari mahasiswa 

program studi kesehatan masyarakat. Maksimal terdiri dari enam orang dalam satu kelompok. 

3. BIMKMI hanya menerima tulisan asli yang belum pernah diterbitkan pada jurnal lain. 

4. Penulisan naskah :  

a. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan baik dan benar, jelas, 

lugas, serta ringkas.  

b. Naskah diketik menggunakan microsoft word 2003  

c. Menggunakan ukuran kertas A4 dengan margin kanan 3 cm, kiri 4 cm, atas 3 cm, dan 

bawah 3 cm 

d. Naskah menggunakan 1 spasi dengan spacing after before 0 cm, jarak antar bab atau 

antar subbab yaitu 1 spasi (1x enter) 

e. Menggunakan jenis tulisan (font) Arial Reguler, ukuran 10, sentence case, justify 

f. Naskah maksimal terdiri dari 15 halaman terhitung mulai dari judul hingga daftar pustaka 

5. Naskah dikirim melalui email ke alamat redaksibimkmi@bimkes.org dengan menyertakan 

identitas penulis beserta alamat dan nomor telepon yang bisa dihbungi 

 

Ketentuan Menurut Jenis Naskah: 

1. Penelitian asli: hasil penelitian asli dalam ilmu kesehatan masyarakat. Format terdiri atas 

judul penelitian, nama dan lembaga pengarang, abstrak, dan teks (pendahuluan, metode, hasil, 

pembahasan/diskusi, kesimpulan, dan saran).  

2. Tinjauan pustaka: tulisan artikel review/sebuah tinjauan terhadap suatu fenomena atau ilmu 

dalam dunia kesehatan masyarakat, ditulis dengan memperhatikan aspek aktual dan 

bermanfaat bagi pembaca.  

3. Laporan kasus: artikel tentang kasus yang menarik dan bermanfaat bagi pembaca. Artikel ini 

ditulis sesuai pemeriksaan, diagnosis, dan penatalaksanaan sesuai kompetensi kesehatan 

masyarakat.  

4. Artikel penyegar: artikel yang bersifat bebas ilmiah, mengangkat topik-topik yang sangat 

menarik dalam dunia kesehatan masyarakat, memberikan human interest karena sifat 

mailto:redaksibimkmi@bimkes.org
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Petunjuk Penulisan 

keilmiahannya, serta ditulis secara baik. Artikel bersifat tinjauan serta mengingatkan pada hal-

hal dasar atau klinis yang perlu diketahui oleh pembaca.  

5. Editorial: artikel yang membahas berbagai hal dalam dunia kesehatan masyarakat. Memuat 

mulai dari ilmu dasar, berbagai metode terbaru, organisasi, penelitian, penulisan di bidang 

kesehatan masyarakat, lapangan kerja sampai karir dalam dunia kesehatan masyarakat. Artikel 

ditulis sesuai kompetensi mahasiswa.  

6. Petunjuk praktis: artikel berisi panduan diagnosis atau tatalaksana yang ditulis secara tajam, 

bersifat langsung (to the point) dan penting diketahui oleh pembaca (mahasiswa kesehatan).  

7. Advertorial: Penulisan mengenai obat dan kandungannya berdasarkan metode studi pustaka 

 

Ketentuan Khusus: 

1. Untuk keseragaman penulisan, khusus naskah Penelitian Asli harus mengikuti sistematika 

sebagai berikut: 

a. Judul karangan (Title) 

b. Nama dan Lembaga Pengarang (Authors and Institution) 

c. Abstrak (Abstract) 

d. Isi (Text), yang terdiri atas: 

i. Pendahuluan (Introduction) 

ii. Metode (Methods) 

iii. Hasil (Results) 

iv. Pembahasan (Discussion) 

v. Simpulan 

vi. Saran 

vii. Ucapan terima kasih 

e. Daftar Pustaka (Reference) 

2. Untuk keseragaman penulisan, khusus naskah Tinjauan Pustaka, Advertorial, dan Artikel 

Editorial harus mengikuti sistematika sebagai berikut: 

a. Judul 

b. Nama penulis dan lembaga pengarang 

c. Abstrak 

d. Isi (Text), yang terdiri atas: 

i. Pendahuluan (termasuk masalah yang akan dibahas) 

ii. Pembahasan (Isi) 

iii. Simpulan 

iv. Saran 

e. Daftar Rujukan (Reference) 

3. Untuk keseragaman penulisan, naskah Artikel Penyegar harus mengikuti sistematika sebagai 

berikut:  

a. Pendahuluan  

b. Isi 

c. Kesimpulan  

4. Judul ditulis dengan Sentence case, dan bila perlu dapat dilengkapi dengan subjudul. Naskah 

yang telah disajikan dalam pertemuan ilmiah nasional dibuat keterangan berupa catatan kaki. 

Terjemahan judul dalam bahasa Inggris ditulis italic. 

5. Nama penulis yang dicantumkan paling banyak enam orang, dan bila lebih cukup diikuti 

dengan kata-kata: dkk atau et al. Nama penulis harus disertai dengan institusi asal penulis. 

Alamat korespondensi ditulis lengkap dengan nomor telepon dan email. 
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6. Abstrak harus ditulis dalam bahasa Inggris serta bahasa Indonesia. Panjang abstrak tidak 

melebihi 200 kata dan diletakkan setelah judul naskah dan nama penulis. 

7. Kata kunci (key words) yang menyertai abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia. Kata kunci diletakkan di bawah judul setelah abstrak. Tidak lebih dari 5 kata, dan 

sebaiknya bukan merupakan pengulangan kata-kata dalam judul. 

8. Kata asing yang belum diubah ke dalam bahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring (italic). 

9. Tabel dan gambar disusun terpisah dalam lampiran terpisah. Setiap tabel diberi judul dan 

nomor pemunculan. Foto orang atau pasien apabila ada kemungkinan dikenali maka harus 

disertai ijin tertulis. 

10. Penulisan sitasi menggunakan sistem Vancouver dengan penomoran yang runtut dan ditulis 

dengan nomor sesuai urutan. Apabila sitasi berasal dari 2 sumber atau lebih, penomoran 

dipisah menggunakan koma. Nomor kutipan ditulis superskrip dan dibuat dalam tanda kurung 

siku […] 

11. Daftar pustaka disusun menurut sistem Vancouver, diberi nomor sesuai dengan pemunculan 

dalam keseluruhan teks, bukan menurut abjad.  

 

Contoh cara penulisan daftar pustaka dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Naskah dalam jurnal 

i. Naskah standar 

Vega Kj, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for 

pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996 Jun 1;124(11):980-3. 

atau 

Vega Kj, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for 

pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996;124:980-3. 

Penulis lebih dari enam orang 

Parkin Dm, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Freidl HP, Ivanov E, et al. Childhood 

leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br j Cancer 1996;73:1006-12. 

ii. Suatu organisasi sebagai penulis 

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. 

Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996;164:282-4. 

iii. Tanpa nama penulis 

Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.  

iv. Naskah tidak dalam bahasa Inggris  

Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral infrapatellar seneruptur hos tidligere 

frisk kvinne. Tidsskr Nor Laegeforen 1996;116:41-2. 

v. Volum dengan suplemen 

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung 

cancer. Environ Health Perspect 1994;102 Suppl 1:275-82.  

vi. Edisi dengan suplemen 

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women`s psychological reactions to breast cancer. 

Semin Oncol 1996;23(1 Suppl 2):89-97. 

vii. Volum dengan bagian 

Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in noninsulin dependent 

diabetes mellitus. Ann Clin Biochem 1995;32(Pt 3):303-6. 

viii. Edisi dengan bagian 

Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap laceration of the leg in 

ageing patients. N Z Med J 1990;107(986 Pt 1):377-8. 

ix. Edisi tanpa volum 
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Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L. Arthroscopic ankle arthrodesis in rheumatoid 

arthritis. Clin Orthop 1995;(320):110-4. 

x. Tanpa edisi atau volum 

Browell DA, Lennard TW. Immunologic status of cancer patient and the effects of blood 

transfusion on antitumor responses. Curr Opin Gen Surg 1993;325-33. 

xi. Nomor halaman dalam angka Romawi 

Fischer GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. 

Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr;9(2):xi-xii. 

 

2. Buku dan monograf lain 

i. Penulis perseorangan 

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany 

(NY): Delmar Publishers; 1996. 

ii. Editor, sebagai penulis 

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: 

Churchill Livingstone; 1996. 

iii. Organisasi dengan penulis 

Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: 

The Institute; 1992. 

iv. Bab dalam buku 

Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. 

Hypertension: patophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: raven 

Press; 1995.p.465-78. 

v. Prosiding konferensi 

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings 

of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-

19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996. 

vi. Makalah dalam konferensi 

Bengstsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in 

medical information. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. 

MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 

6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Hollan; 1992.p.1561-5. 

vii. Laporan ilmiah atau laporan teknis 

a. Diterbitkan oleh badan penyandang dana/sponsor: 

Smith P, Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled 

nursing facility stays. Final report. Dallas (TX): Dept. of Health and Human Services 

(US), Office of Evaluation and Inspection; 1994 Oct. Report No.: 

HHSIGOEI69200860. 

b. Diterbitkan oleh unit pelaksana 

Field MJ, Tranquada RE, Feasley JC, editors. Helath services research: work force 

and education issues. Washington: National Academy Press; 1995. Contract no.: 

AHCPR282942008. Sponsored by the Agency for Health Care Policy and research. 

viii. Disertasi 

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly/access and utilization [dissertation]. 

St. Louis (MO): Washington univ.; 1995. 

ix. Naskah dalam Koran 

Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions 

annually. The Washington Post 1996 Jun 21;Sect A:3 (col. 5). 

x. Materi audiovisual 
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HIV + AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-Year book; 

1995. 

 

3. Materi elektronik 

i. Naskah journal dalam format elektronik 

Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online] 

1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]:1(1):[24 screens]. Available from: URL: 

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm 

ii. Monograf dalam format elektronik 

CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. 

CMEA Multimedia Group, producers. 2
nd

 ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995. 

iii. Arsip computer 

Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics [computer program]. Version 

2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993. 
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Sambutan Pimpinan Umum 
BIMKMI 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 

 

Puji syukur kami curahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karuniaNya, 

kami masih diberi nikmat sehat untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus BIMKMI, 

karena pada tahun ini, BIMKMI telah memasuki tahun ke-enamnya sebagai wadah publikasi 

tulisan ilmiah bagi mahasiswa kesehatan masyarakat se-Indonesia, dengan sukses nya 

penerbitan jurnal BIMKMI volume 6 nomor 1 ini. Sebanyak tujuh artikel, dengan rincian satu 

artikel penyegar, tiga penelitian asli, dan tiga artikel tinjauan pustaka, telah lolos melalui 

serangkaian proses yang dilakukan oleh tim penyusun dan layak di terbitkan dalam volume 

6  nomor 1.  

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh penulis 

yang berkenan mengirimkan karya terbaiknya. Kami selaku tim penyusunan selalu terbuka 

dalam menerima artikel karya rekan-rekan mahasiswa untuk dipublikasikan dan menjadi 

referensi tulisan ilmiah sejenis kedepanya. Terima kasih kami sampaikan atas kontribusi dan 

semangat tim penyusun BIMKMI, mitra bestari, ISMKMI dan pihak lain yang terlibat dalam 

penerbitan BIMKMI edisi ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan yang 

kurang berkenan dari tim penyusun selama proses penerbitan edisi ini.  

Kritik dan saran yang membangun sangat kami nantikan demi terwujudnya BIMKMI 

sebagai wadah publikasi ilmiah yang kompeten dan selalu dinanti oleh mahasiswa serta 

praktisi kesehatan masyarakat. Semoga dengan diterbitkannya satu edisi terbaru BIMKMI 

dapat menjadi pemicu yang semakin meningkatkan eksistensi mahasiswa kesehatan 

masyarakat berpartisipasi menjadi  peneliti muda yang berbakat. 

 

Selamat membaca. 

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

 

Semarang, Juni 2018 

Pimpinan Umum BIMKMI 2018 

Muhamad Zakki Saefurrohim
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ABSTRAK 
Pendahuluan: Indonesia saat ini sedang menghadapi triple burden disease yang 

ditandai dengan  meningkatnya penyakit tidak menular, belum tuntasnya masalah 
penyakit menular, dan potensi ancaman bencana. Salah satu penyakit menular yang 
masih belum tuntas yaitu penyakit  Tuberkulosis (TBC). Laporan dari WHO (2016) terjadi 
kasus peningkatan MDR (Multi Drug Resistence) TB yang semula pada tahun 2014 
berjumlah 111.000  pasien, meningkat pada tahun 2015 menjadi 125.000 pasien MDR 
(WHO, 2016).  Penderita MDR akan menularkan kasus MDR baru dengan adanya 
penderita  “TB laten” dimana tubuh terinfeksi kuman TB tapi tidak ada gejala atau 
manifestasi TB.  
Pembahasan: Konsep “Acting App” merupakan konsep yang melibatkan kombinasi dari 
berbagai sektor terutama masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan Case 
Notification Rate (CNR) kasus TB sehingga mendukung target SDG’s Indonesia untuk 
menjadi negara bebas TB. Aplikasi ini dilengkapi GPS yang berguna untuk mengetahui 
wilayah yang terindikasi terdapat kasus TB.  
Kesimpulan: Berdasarkan analisis SWOT Acting App dapat terealisasikan dengan 

bekerja sama lintas bidang seperti informatika dan kesehatan serta pamong desa. 
 
Kata kunci : aplikasi penemuan kasus tuberkulosis 
 
 

ABSTRACT 
Introduction: Indonesia is currently facing a triple burden disease characterized by 
increased non-communicable diseases, incomplete infectious diseases, and potential 
catastrophic threats. One of the infectious diseases that is still unfinished is Tuberculosis 
(TB). Reports from WHO (2016) that there was an increase in MDR (Multi Drug 
Resistence) TB, which in 2014 totaled 111,000 patients, increasing in 2015 to 125,000 
MDR patients (WHO, 2016). MDR patients will transmit new MDR cases with "latent TB" 
patients in whom the body is infected with TB germs but there are no symptoms or TB 
manifestations. 
Discussion: The concept of "Acting App" is a concept that involves a combination of 
various sectors, especially the community. This concept aims to increase the Case 
Notification Rate (CNR) of TB cases so as to support Indonesia's SDG target to become 
a TB-free country. This application has a GPS that is useful to know the region indicated 
there are cases of TB. 
Conclusion: Based on SWOT Acting App analysis can be realized by cooperating cross-
field such as informatics and health and village officials. 
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Keywords: application of case detection of tuberculosis Introduction 
 
1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu 
negara dengan penduduk terbanyak di 
Dunia Data Badan Pusat  Statistik (BPS) 
tahun 2014 menyatakan bahwa 
Indonesia memiliki kepadatan penduduk 
mencapai 132 jiwa/km2.  Kepadatan dan 
laju pertumbuhan penduduk yang tinggi 
memicu munculnya berbagai 
permasalahan yang kompleks.

[1]
 Ditinjau 

dari segi kesehatan, masalah yang 
dihadapi Indonesia sangat kompleks. 
Saat ini, Indonesia sedang menghadapi 
triple burden disease yang ditandai oleh 
meningkatnya penyakit tidak menular, 
belum tuntasnya masalah penyakit 
menular, dan potensi ancaman bencana. 

Salah satu penyakit menular yang 
masih belum tuntas yaitu penyakit 
Tuberkulosis (TBC). Tuberkulosis (TB) 
merupakan penyakit menular yang 
disebabkan oleh infeksi bakteri 
Mycobacterium tuberculosis (M.tb) yang 
dapat menyerang berbagai organ, 
terutama paru-paru. Penularan penyakit 
TB terjadi apabila menghirup udara yang 
mengandung percikan dahak (droplet 
nuclei) orang yang telah terinfeksi basil 
TB pada waktu batuk, bersin dan bicara.  

TB merupakan masalah utama 
kesehatan global karena penyebab 
utama pada jutaan orang setiap tahun di 
seluruh dunia setelah HIV (Human 
Immuno Deficiency Virus)

[2]
 Diperkirakan 

pada tahun 2020, sekitar 1.000 juta 
orang akan terinfeksi TB baru, lebih dari 
150 juta orang akan  mengalami 
morbiditas TB dan 36 juta orang akan 
mengalami mortalitas karena TB,  jika 
tindakan pengendalian yang tepat tidak 
dilakukan maka akan terjadi resistan 
terhadap HIV dan MDR (Multi Drug 
Resisten) adalah faktor kunci yang 
mendorong epidemi TB. 

Laporan dari WHO (2016) terjadi 
kasus peningkatan kasus MDR TB yang 
semula pada tahun 2014 berjumlah 
111.000 pasien, meningkat pada tahun 
2015 menjadi 125.000 pasien MDR.

[3]
 

Penderita MDR akan menularkan kasus 
MDR baru dengan adanya penderita  “TB 
laten” dimana tubuh terinfeksi kuman TB 
tapi tidak ada gejala atau manifestasi TB. 
Penderita TB laten ini sebagian besar 

tidak tahu dan tidak merasa sakit 
sehingga tidak minum obat, sementara 
bakteri M.tb akan tetap aktif dan 
berkembang.

[4]
. 

Indonesia memiliki angka 
prevalensi TB pada tahun 2014 sebesar 
272 per 100.000 penduduk dan angka 
insiden sebesar 183 per 100.000 
penduduk serta angka kematian akibat 
TB diperkirakan mencapai 25 per 
100.000 penduduk.

[3]
 Kasus TB MDR di 

Indonesia pada tahun 2013 berjumlah 
1.094 kasus per 100.000 penduduk, 
tahun 2014 1.752 kasus per 100.000 
penduduk dan tahun 2015 1.860 kasus 
per 100.000 penduduk, dimana terjadi 
peningkatan setiap tahunnya pada kasus 
MDR di Indonesia.

[5] 
Indonesia 

menempati urutan kedua kasus TB 
tertinggi di dunia, TB di Indonesia juga 
merupakan penyebab nomor empat 
kematian setelah penyakit kardiovaskular. 

Indikator keberhasilan program 
pengendalian TB dapat diketahui dari 
Case Detection Rate (CDR), Case 
Notification Rate (CNR), proporsi pasien 
TB anak, angka keberhasilan 
pengobatan TB, dan proporsi 
pengobatan pasien TB-MDR.

[6]
 

Data Kemenkes (2017) 
menyebutkan bahwa angka penemuan 
kasus atau Case Detective Rate (CDR) 
TB pada tiga tahun terakhir menunjukan 
perubahan setiap tahunya. Pada tahun 
2015 angka CDR sebesar 73,75%, tahun 
2016 sebesar 60,5%, dan tahun 2017 
sebesar 77,20%. Angka CDR 
menunjukkan perbandingan kasus TB 
BTA positif pada kelompok TB BTA 
positif yang diperkirakan di suatu 
wilayah.

[6]
  

Selain angka CDR dan CNR yang 
masih belum sesuai target, proporsi 
penemuan kasus TB pada anak juga 
diperkirakan mengalami kesalahan 
dalam SOP diagnosis penemuan TB 
anak pada Fasyankes. Hal itu didukung 
penelitian oleh Media (2011) yang 
menyatakan bahwa kasus TB merupakan 
fenomena gunung es, dimana kasus 
yang terlaporkan sedikit dan kasus yang 
belum terlaporkan banyak. Rendahnya 
angka kasus TB yang terlaporkan juga 
diakibatkan adanya perilaku dan sikap 
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masyarakat yang tidak menganggap TB 
sebagai penyakit memalukan sehingga 
harus ditutupi, hal itu menyebabkan 
terhambatnya penemuan dan 
pengobatan kasus TB.

[67
  

Pada era desentralisasi ini, 
tingginya mutasi dan rotasi staf yang 
telah terlatih di Puskesmas maupun 
Rumah Sakit mengakibatkan program 
penemuan kasus TB rendah dan 
pengendalian TB menjadi terhambat. 
Selain itu, adanya program strategis 
berupa Direct Observed Treatment 
Short-course (DOTS) yang telah 
dicanangkan pemerintah semenjak tahun 
2000 tidak memberikan hasil sesuai 
target. Berdasarkan keterangan dari 
Kemenkes (2014) menunjukkan bahwa 
sistem pencatatan dan pelaporan di 
puskesmas ke dinas, dan pusat sudah 
cukup membaik, namun pada tahun 2009 
terdapat permasalahan mengenai 
rekapitulasi data. Masalah dalam 
pencatatan laporan yaitu adanya format 
pencatatan TB 12 dan TB 13 yang belum 
standar, dan surveilans TB-HIV lemah.

[8] 

Masalah tersebut sangat berkaitan 
erat dengan peran berbagai sektor 
terutama peran masyarakat. Masyarakat 
sebagai pelaksana dan subyek program 
dapat menjadi katalis dalam 
terselenggaranya berbagai program 
penemuan kasus TB. Selain itu, masalah 
rendahnya penemuan kasus TB juga 
dipengaruhi oleh persepsi dan 
pengetahun masyarakat, sehingga upaya 
pemberian program yang melibatkan 
peran serta masyarakat sangat 
diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan 
suatu metode penemuan kasus TB yang 
mangandalkan pemberdayaan 
masyarakat. 

 
2. PEMBAHASAN 

Perilaku masyarakat terhadap 
penemuan kasus TB memiliki pengaruh 
yang signifikan, mengingat karakteristik 
perilaku masyarakat yang menutupi 
penyakitnya akan menghambat proses 
penemuan kasus TB. Berdasarkan 
penelitian oleh Media (2012) 
menyebutkan bahwa deteksi kasus TB di 
masyarakat mengalami beberapa 
hambatan karena beberapa faktor 
diantaranya:

[7] 

 

a. Pengetahuan 
Pada penelitian tersebut 

diungkapkan bahwa persepsi 
mempengaruhi masyarakat dalam proses 
pemeriksaan diri ke instansi kesehatan. 
Hal itu karena, masyarakat memiliki 
anggapan bahwa penyakit TB 
merupakan penyakit akibat memakan 
sesuatu yang bukan haknya sehingga 
malu untuk dipublikasikan. 
b. Sikap dan Perilaku 

Pada penelitian tersebut juga 
menyatakan bahwa sikap masyarakat 
yang tidak peduli dengan gejala TB yang 
muncul menyebabkan masyarakat 
enggan memeriksakan diri dan hanya 
membeli obat dari warung.Sementara itu, 
perilaku masyarakat yang telah terserang 
TB dianggap masih wajar sehingga tidak 
perlu diperiksa ke pelayanan kesehatan 
atau tenaga kesehatan.Selain itu, 
sebagian masyarakat yang mengetahui 
tetangga atau temannya terkena TB 
berusaha memisahkan alat mimum, 
makan, bahkan enggan melakukan 
komunikasi dengan penderita. Melalui 
hal-hal tersebut, mengakibatkan 
penemuan kasus TB semakin tidak 
terlihat. 

 
Evaluasi Program DOTS (Direct 
Observed Treatment Short-course) 

Program DOTS merupakan program 
penemuan kasus TB yang telah 
dilakukan di Indonesia mulai tahun 2000. 
Program tersebut merupakan strategi 
pengendalian TB yang dicanangkan 
Indonesia.Lima elemen strategi DOTS 
sebagai berikut:

[2]
  

a. Komitmen politis yang 
berkesinambungan;  

b. Akses terhadap pemeriksaan 
mikroskopis dahak yang berkualitas; 

c. Kemoterapi standar jangka pendek 
untuk semua kasus TB dengan 
manajemen kasus yang tepat, 
termasuk pengawasan langsung 
pengobatan;  

d. Keteraturan penyediaan obat yang 
dijamin kualitasnya;  

e. Sistem pencatatan dan pelaporan 
yang memungkinkan penilaian hasil 
pada semua pasien dan penilaian 
kinerja keseluruhan program. 
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Konsep ACTING APP (Active 
Tubercolusis Case Finding App) 
Upaya Peningkatan Penemuan Kasus 
TB menuju  Indonesia Bebas TB 2035 
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 
 

Konsep “Acting App” merupakan 
konsep yang melibatkan kombinasi dari 
berbagai sektor terutama masyarakat. 
Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan 
Case Notification Rate (CNR) kasus TB 
sehingga mendukung target SDG’s 
Indonesia untuk menjadi negara bebas 
TB. Aplikasi ini dilengkapi GPS yang 
berguna untuk mengetahui wilayah yang 
terindikasi terdapat kasus TB. Berikut ini 
konsep “Acting” yang dapat dilakukan di 
Indonesia. 

 
 

Gambar 1. Alur Konsep Acting App 
  

Gambar di atas merupakan salah 
satu metode yang digunakan untuk 
menemukan kasus atau penderita TB 
secara aktif berbasis pemberdayaan 
masyarakat. Pada alur 1, mula-mula 
Kader TB tersebut dibentuk oleh tenaga 
kesehatan seperti puskesmas. Kader 
dipilih dari anggota masyarakat dalam 
suatu wilayah tertentu. Kader disebut 
sebagai “Acter” yang fungsinya sebagai 
penemu dan pemonitor kejadian TB di 
masyarakat. Setelah itu, “Acter” tersebut 
diberi bekal pelatihan dan penyuluhan 
tentang tuberkolusis serta standart 
operational procedure (SOP) 
penggunaan aplikasi yang digunakan 
oleh “Acter” berupa kuesioner yang  
berisi tabel gejala klinis dari TB paru, 
usia, frekuensi batuk, dan lama 
mengalami batuk.  

“Acter” yang telah terlatih dan 
memiliki bekal akan diterjunkan dalam 
masyarakat dan menjadi kader di 
masing-masing wilayah tempat tinggal 

mereka. Setiap satu orang kader TB 
akan mengawasi lima rumah yang terdiri 
dari jumlah anggota keluarga yang ada di 
sekeliling rumahnya. Adapun piranti 
pendukungnya yaitu aplikasi dengan 
puskesmas sebagai server data. Setiap 
anggota keluarga/individu memliki 
aplikasi yang dipegang oleh kader TB. 
Berikut ini contoh kartu kendali (form) 
untuk program “Acting App”: 

 
Gambar 2. Contoh tampilan Acting App 

 
Pada alur 2,  tugas dari kader TB 

tersebut adalah mengamati ada tidaknya 
individu yang sakit dan memiliki gejala-
gejala penyakit TB, dapat diketahui 
dengan menggunakan form pertanyaan 
yang terdapat pada aplikasi TB setelah 
melalui pelatihan dan penyuluhan 
tuberkolusis. Pengamatan oleh Kader TB 
(Acter) dilakukan secara berkala selama 
dua minggu sekali, mengingat gejala TB 
dapat muncul pada dua minggu awal 
setelah terpapar kuman TB. Strategi 
yang digunakan yaitu dilakukan 
beberapa kali wawancara informal 
terhadap orang yang ada di sekeliling 
rumahnya.  

Selanjutnya, hasil diinput ke 
aplikasi. Apabila selama proses tersebut 
ditemukan kasus orang memiliki gejala 
TB tersebut, server (puskesmas) akan 
mengetahui kasus TB. Peran kader 
(Acter) bukan untuk mendiagnosa 
apakah seseorang menderita TB, akan 
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tetapi untuk menemukan kasus penderita 
TB lebih dini. 

Apabila ditemukan kasus maka 
petugas kesehatan menindaklanjuti 
temuan tersebut. Seseorang yang diduga 
memiliki penyakit TB didatangi 
kediamannya (berdasarkan dari informasi 
GPS) oleh petugas kesehatan untuk 
dirujuk ke pusat pelayanan kesehatan 
terdekat agar dapat dengan segera 
ditegakkan diagnosanya. Jika setelah 
dilakukan diagnosa oleh dokter positif 
menderita TB maka akan dilakukan 
tindakan pengobatan TB. 
 
Analisis SWOT Konsep “Acting App” 

Konsep “Acting App” memiliki 
beberapa syarat untuk 
kemampulaksanaannya, sehingga 
analisis mengenai kekuatan, kelemahan, 
kesempatan, dan ancaman diperlukan 
untuk memberikan metode yang tepat. 
Berikut ini analisis SWOT mengenai 
konsep “Acting App”: 
Strenght: 
1. Mudah dilakukan, karena satu “Acter” 

hanya bertanggung jawab terhadap 
lima rumah di sekitarnya. 

2. Efektif, karena “Acter” berbekal 
aplikasi. 

3. Berbasis pemberdayaan masyarakat. 
 

Weakness: 
Kemungkinan “Acter” merasa pasif 
karena beberapa faktor, seperti sibuk, 
lupa, jenuh, dan sebagainya. 
 
Opportunity: 

1. Program lain dalam pencegahan, 
deteksi, maupun pengendalian TB 
telah ada namun belum membuahkan 
hasil yang signifikan. 

2. Konsep ini mengandalkan 
pemberdayaan masyarakat, sehingga 
tidak hanya bergantung pada petugas 
kesehatan. 

3. Konsep ini berpotensi diadopsi 
menjadi program dengan konsep 
serupa untuk pengendalian penyakit 
lain, contohnya pneumonia. 

 
Threatness: 

“Acter” yang juga menjadi kader dalam 
program kesehatan lain dapat merasa 
terbebani, sehingga kinerjanya kurang 
optimal. 

Perbandingan Konsep “Acting App” 
dengan Program DOTS (Direct 
Observed Treatment Short Course) 
 
Tabel 2. Perbandingan Perbandingan 
 Konsep “Acting App” dengan Program 
DOTS 

 
3. KESIMPULAN 

Acting App merupakan gagasan 
berupa desain dasar aplikasi berbasis 
android dalam menunjang 
pemberantasan TB di Indonesia dengan 
penderita TB dan PMO sebagai 
sasaranya. Konsep desain Acting App 
memiliki beberapa syarat untuk 
kemampulaksanaannya seperti 
diperlukan kerja sama lintas bidang 
sektor di Indonesia, seperti tenaga yaitu 
IPKIN (ikatan profesi komputer dan 
informasi Indonesia)  
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MASYARAKAT TENTANG RISIKO 
PENYAKIT DIABETES MELLITUS DI 
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MALANG 
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ABSTRAK 
Pendahuluan:Data diabetes mellitus di Indonesia menurut Riskesdas (2007) menempati 
urutan keenam penyakit penyebab kematian (5,8%) dan di Indonesia menurut Depkes 
(2012) terdapat 102.399 kasus diabetes mellitus. Diperkirakan pada tahun 2030 angka 
diabetes mellitus (diabetisi) adalah sebanyak 21,3 juta jiwa. Angka kejadian diabetes 
mellitus di Puskesmas Pakisaji sejumlah 1.164 kejadian. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat tentang risiko penyakit diabetes mellitus 
di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. 
Metode:Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik. Penelitian ini 

menggunakan metode rapid survey atau survei cepat. Populasi adalah masyarakat usia 
>40 tahun di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Jumlah sampel sebesar 254 
responden (orang) diambil dengan beberapa tahap, yang pertama adalah teknik cluster 
sampling dimana cluster diambil berdasar jumlah desa di Kecamatan Pakisaji yaitu total 
12 desa sehingga di cluster menjadi 12 cluster, selanjutnya dari 12 cluster tersebut 
dilakukan proporsi untuk menyamakan porsi pengambilan sample di tiap cluster, setelah 
di proporsi ketemu hasil total responden (254 responden) dan selanjutnya sampel diambil 
dengan simple random sampling di semua cluster yang ada sesuai proporsi. 
Hasil:Hasil penelitian dari 254 responden persentase pengetahuan masyarakat yang 
tahu tentang risiko penyakit diabetes mellitus bahwa pola makan merupakan faktor risiko 
diabetes mellitus sebanyak 63%, aktivitas fisik 56,5%, stres 50%, merokok 45%, alkohol 
56%, hipertensi 60%, obesitas 51%, usia 64,5%, keturunan 78%, dan jenis kelamin 
64,5%.  
Kesimpulan:Sehingga dari nilai pengetahuan masyarakat di Kecamatan Pakisaji 

Kabupaten Malang tentang risiko penyakit diabetes mellitus masuk kategori kurang. 
 
Kata kunci:Diabetes mellitus, Pengetahuan, Risiko. 
 

ABSTRACT 
Intoduction: Diabetes mellitus cases in Indonesia by Riskesdas (2007)is the sixth cause 
of death disease (5.8%) and by Depkes (2012) in Indonesia there were 102,399 cases. In 
2030 Indonesian people with diabetes mellitus estimated as much as 21.3 million. The 
incidence of diabetes mellitus in Pakisaji’s Puskesmas is 1.164 incidents. The purpose of 
this research is to know the overview of public knowledge about the risks of diabetes 
mellitus at Pakisaji, Malang. 
Methods:This research method is a descriptive analytical research. The research using 
rapid survey method. The population is the society with the age of >40 years old in district 
Pakisaji.The number of samples is 254 respondents (people) taken with same phases, 
the first phases was using cluster sampling technique that were the cluster is taken based 
on the number of villages in Pakisaji sub-district totally is 12 villages that become 12 
cluster, then from 12 cluster take a proportion to make a same portion to get sample in 
each cluster, after have proportion find a respondent totally (254 respondents) and next 
sample was take with simple random sampling in each cluster with the portion.  
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Result:The results from this research in around 254 respondents about their knowledge 
in the risks of diabetes mellitus are brings the percentagesfor each factorwhich are; 
eating behaviour 63%, physical activity 56.5%, stress 50%, smoking 45%, alcohol 56%, 
hypertension 60%, obesity 51%, age 64,5%, descendants of 78%, and gender 64,5%. 
Conclusion:The average result value of the public knowledge in district Pakisaji Malang 
about the risk of diabetes mellitus disease is lack category. 
 
Keywords:Diabetes mellitus, Knowledge, Risk. 
 

 
1. PENDAHULUAN 

Menurut Riset Kesehatan Dasar 
(Riskesdas) tahun 2007 diabetes di 
Indonesia menempati urutan keenam 
penyakit penyebab kematian (5,8%) 
setelah stroke, tuberkulosis, hipertensi, 
cedera, dan perinatal. Diabetes juga 
sebagai penyebab kematian pada 
kelompok usia 45-54 di daerah perkotaan 
menduduki peringkat ke-2 yaitu 14,7% 
dan daerah pedesaan diabetes 
menduduki peringkat ke-6 yaitu 5,8%.

[1]
  

Global status report on NCD World 
Health Organization (WHO) tahun 2010 
melaporkan bahwa 60% penyebab 
kematian semua umur di dunia karena 
penyakit tidak menular, salah satunya 
adalah diabetes mellitus yang menduduki 
peringkat ke-6 sebagai penyebab 
kematian. Berdasarakan data 
Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia (2012) terdapat 102.399 kasus 
diabetes mellitus. Indonesia diperkirakan 
pada tahun 2030 akan memiliki 
penyandang diabetes mellitus (diabetisi) 
sebanyak 21,3 juta jiwa

[2]
. 

Diabetes mellitus merupakan 
masalah global yang insidennya semakin 
meningkat. Diabetes mellitus 
menyebabkan 1,5 juta kematian pada 
tahun 2012 yang mana glukosa darah 
tinggi dari angka normal bertanggung 
jawab terhadap 2,2 juta kematian 
tambahan sebagai akibat dari 
peningkatan risiko penyakit 
kardiovaskular dan lainnya, dengan total 
3,7 juta kematian terkait dengan kadar 
glukosa darah pada tahun 2012. Banyak 
dari kematian (43%) terjadi di bawah usia 
70. Pada tahun 2014, 422 juta orang di 
dunia menderita diabetes mellitus 
dengan prevalensi 8,5% di antara 
populasi orang dewasa. Prevalensi 
diabetes mellitus terus meningkat selama 
3 dekade terakhir dan tumbuh paling 

cepat di negara-negara berpenghasilan 
rendah dan menengah.

[3]
 

Prevalensi diabetes mellitus di 
kabupaten Malang pada tahun 2015 
terdapat sejumlah 1684 kasus, yang 
angka terbanyak terdapat pada rentang 
usia 40-69 tahun yaitu 943 kasus. 
Diabetes mellitus secara keseluruhan 
menjadi penyakit terbanyak nomer 2 dari 
yang tercatat dari semua puskesmas di 
kabupaten Malang.

[4]
 

Data rekapitulasi dari Puskesmas 
Pakisaji tahun 2015 angka kejadian 
diabetes mellitus di Kecamatan Pakisaji 
Kabupaten Malang masuk dalam 10 
besar kejadian penyakit terbanyak yaitu 
sejumlah 1164 kejadian, dimana angka 
kejadian paling tinggi terjadi di bulan 
November yaitu 131 kejadian.

[5]
 

Pengetahuan merupakan salah 
satu variabel penting yang menunjang 
insiden dan prevalensi kasus penyakit 
diabetes mellitus di kecamatan Pakisaji. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi 
pengetahuan menurut Notoatmojo (2010) 
adalah tingkat pendidikan, di kecamatan 
Pakisaji tingkat pendidikan rata-rata 
paling banyak adalah SD dengan kisaran 
35%, SMP dengan kisaran persentase 
27%, SMA dengan kisaran persentase 
23% dan 10% terbagi dalam lulusan 
pendidikan tinggi (Diploma dan Sarjana) 
serta sisanya merupakan yang tidak 
sekolah atau tidak tamat SD,  Angka 
tersebut merupakan jumlah penduduk 
usia lebih dari 25 tahun dari total 
populasi di kecamatan Pakisaji yang 
berjumlah 84.964 jiwa.

[6]
 

Pengetahuan adalah hasil dari 
tahu yang terjadi melalui proses sensoris 
khususnya mata dan telinga terhadap 
suatu objek tertentu. Proses adopsi 
perilaku, menurut Rogers (dalam 
Notoatmodjo, 2007:121) adalah sebelum 
seseorang mengadopsi sesuatu di dalam 
diri orang tersebut suatu proses yang 
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berurutan yaitu: Awareness (kesadaran), 
Interest (tertarik), Evaluating 
(menimbang-nimbang), Trial (mencoba), 
Adaptation (adaptasi).  

Diabetes mellitus adalah penyakit 
dengan gangguan metabolisme 
(metabolic syndrome) dari distribusi gula 
oleh tubuh. Penderita diabetes mellitus 
tidak mampu memproduksi hormon 
insulin dalam jumlah cukup, atau tubuh 
tidak dapat menggunakannya secara 
efektif sehingga terjadi kelebihan gula di 
dalam darah.

[7]
 

Faktor risiko menurut American 
Diabetes Association (ADA) adalah 
karakteristik, tanda atau kumpulan gejala 
pada penyakit yang diderita individu yang 
secara statistik berhubungan dengan 
peningkatan kejadian kasus baru 
berikutnya (beberapa individu lain pada 
suatu kelompok masyarakat). 
Karakteristik, tanda atau kumpulan gejala 
pada penyakit yang diderita individu dan 
ditemukan juga pada individu-individu 
yang lain bisa dirubah dan ada juga yang 
tidak dapat bisa dirubah atau tepatnya: 1) 
Faktor risiko yang tidak dapat 
dimodifikasi misalnya umur dan genetik, 
2) Faktor risiko yang dapat dimodifikasi 
misalnya kebiasaan merokok atau latihan 
olahraga. 

Faktor risiko diabetes mellitus 
terbagi menjadi 2 yaitu faktor risiko yang 
tidak dapat dimodifikasi dan faktor risiko 
yang dapat dimodifikasi. Faktor risiko 
yang tidak dapat dimodifikasi: umur, jenis 
kelamin, bangsa dan etnik, faktor 
keturunan, riwayat menderita diabetes 
gestasional, dan riwayat melahirkan bayi 
dengan berat badan lahir lebih dari 4000 
gram. Sedangkan faktor risiko yang 
dapat dimodifikasi: obesitas, aktifitas fisik 
yang kurang, hipertensi, stres, pola 
makan,: pankreatitis,  neoplasma, fibrosis 
kistik, dan alkohol.

[8]
 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui gambaran 
pengetahuan masyarakat tentang risiko 
penyakit diabetes mellitus di kecamatan 
Pakisaji kabupaten Malang. 
 
2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 
epidemiologi deskriptif analitik. 
Rancangan penelitian menggunakan 
metode Rapid Survey atau survei cepat. 

Lokasi pengambilan data adalah di 
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang 
dan pengambilan data dilakukan pada 
bulan Januari-Februari tahun 2017.  

Populasi adalah masyarakat usia 
>40 tahun di Kecamatan Pakisaji 
Kabupaten Malang. Jumlah sampel 
sebesar 254 responden (orang) diambil 
dengan beberapa tahap, yang pertama 
adalah teknik cluster sampling dimana 
cluster diambil berdasar jumlah desa di 
Kecamatan Pakisaji yaitu total ada 12 
desa sehingga di cluster menjadi 12 
cluster, selanjutnya dari 12 cluster 
tersebut dilakukan proporsi 
menggunakan probability proportionate 
to size untuk menyamakan porsi 
pengambilan sample di tiap cluster, 
setelah di proporsi ketemu hasil total 
responden (254 responden) dan langkah 
selanjutnya sampel diambil dengan 
menggunakan simple random sampling 
di semua cluster yang ada sesuai 
proporsi yang telah ditentukan, hal ini 
sesuai dengan kaidah petunjuk teknis 
dari survey cepat atau rapid survey. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini 
adalah analisis statistik deskriptif dengan 
menggunakan software komputer yaitu 
SPSS versi 22. 

Analisis pengetahuan 
menggunakan pembagian tingkatan 
pengetahuan menurut Erlinawati

[9]  
tingkat 

pengetahuan ada beberapa kategori 
sebagai berikut:  
1) Pengetahuan baik: rata-rata nilai 85-

100 
2) Pengetahuan cukup baik: rata-rata 

nilai 70-84 
3) Pengetahuan kurang: rata-rata nilai 

50-69 
4) Pengetahuan sangat kurang: rata-

rata nilai kurang dari 50. 
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3. HASIL 
Berikut adalah tabel skor dan hasil 

pengetahuan berdasarkan Desa di 
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang: 

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 
12 desa di kecamatan Pakisaji desa 
dengan skor tertinggi ada pada desa 
Glanggang sedangkan skor terendah ada 
pada desa  Wonokerso. Rata-rata skor 
pengetahuan masyarakat di kecamatan 
Pakisaji adalah 61,9. Sehingga hasil 
pengetahuan masyarakat di kecamatan 
Pakisaji masuk kategori kurang. 

Berikut ini merupakan 
persentase hasil pengetahuan 
masyarakat di Kecamatan Pakisaji 
Kabupaten Malang: 

 
Gambar 1. Grafik Pengetahuan 
Masyarakat di Kecamatan Pakisaji 
Kabupaten Malang 
 

Dapat dilihat dari gambar 1 
bahwa jumlah responden sebanyak 254 
responden sehingga dapat disimpulkan 
tingkat pengetahuan kategori sangat 

kurang sebanyak 14% dari 254 
responden, kategori kurang 50% dari 254 
responden, kategori cukup 29% dari 254 
responden, dan kategori baik ada 9% 

dari 254 responden. Sehingga tingkat 
pengetahuan tentang pengetahuan risiko 
penyakit diabetes mellitus di kecamatan 
Pakisaji masuk dalam kategori kurang 
(50%).  

 
3.1 Pendidikan 

Pendidikan masyarakat dari 
kecamatan Pakisaji sebanyak 35% 
adalah Sekolah Dasar, dan 27% adalah 
Sekolah Menengah Pertama, 23% 
adalah Sekolah Menengah Atas dan 10% 
Pendidikan tinggi.Hasil pengetahuan 
masyarakat tentang risiko diabetes 
mellitus berbanding lurus dengan tingkat 
pendidikan, skor tertinggi yaitu 70,6 
(kategori cukup) ada pada masyarakat 
dengan pendidikan tinggai. 
 
3.2 Usia 

Rata-rata usia penduduk di 
kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang 
adalah usia40-49 tahun. Hasil 
pengetahuan masyarakat tentang risiko 
diabetes mellitus dengan usia 40-49 
tahun memiliki skor 61,8 (kategori 
kurang). 
 
3.3 Pekerjaan 

Pekerja di Kecamatan Pakisaji 
Kabupaten Malang dari 254 responden 
yang bekerja sebagai karyawan (Swasta) 
sebesar 25% dan IRT sebesar 42%. 
Hasil pengetahuan masyarakat tentang 

Tabel 1. Skor dan Hasil Pengetahuan berdasarkan Desa 

No Nama Desa Jumlah Responden 
Skor 

(rata-rata) 
Hasil 

1 Permanu 16 68,37 Kurang 
2 Karangpandan 15 57,14 Kurang 
3 Glanggang 14 69,52 Kurang 
4 Sutojayan 14 65,71 Kurang 
5 Wonokerso 14 52,55 Kurang 
6 Karangduren 21 61,36 Kurang 
7 Pakisaji 23 61,22 Kurang 
8 Jatisari 18 61,5 Kurang 
9 Wadung 18 61,11 Kurang 

10 Genengan 24 63,18 Kurang 
11 Kebonagung 50 61,37 Kurang 
12 Kendalpayak 27 65,6 Kurang 

Total 254 61,9 Kurang 
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risiko diabetes mellitus dengan pekerjaan 
Swasta memiliki skor 61,4 (kategori 
kurang) dan IRT memiliki skor 62,15 
(kategori kurang). 

 
3.4 Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin penduduk di 
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang 
sebanyak 59% adalah perempuan dan 
41% laki-laki. Hasil pengetahuan 
masyarakat tentang risiko diabetes 
mellitus dengan jenis kelamin laki-laki 
memiliki skor 61,2 dan perempan 
memiliki skor 62  (kategori kurang). 
 
4. PEMBAHASAN 
4.1 Pendidikan  

Pendidikan masyarakat dari 
kecamatan Pakisaji sebanyak >30% 
adalah Sekolah Dasar, dan >20% adalah 
Sekolah Menengah Pertama, sehingga 
berbanding lurus dengan hasil 
pengetahuan yang menyatakan kurang 
dan nilai skor antara masyarakat yang 
berpendidikan tinggi lebih tinggi daripada 
masyarakat yang berpendidikan SMA, 
SMP, dan SD. Tingkat pendidikan turut 
pula menentukan mudah tidaknya 
seseorang menyerap dan memahami 
pengetahuan yang mereka peroleh pada 
umumnya semakin tinggi pendidikan 
seseorang makin baik pula 
pengetahuannya. Pendidikan merupakan 
jenjang pendidikan formal terakhir yang 
pernah diikuti oleh seseorang menurut 
Hary dalam Hanifah tahun 2010.

[10]
 

Orang yang tingkat pendidikannya 
tinggi biasanya akan memiliki 
pengetahuan tentang kesehatan.

[11]
 

Dengan adanya pengetahuan tersebut 
orang akan memiliki kesadaran dalam 
menjaga kesehatannya

[12]
.Pembagian 

tingkat pengetahuan dibagi menjadi 
Pendidikan Dasar (SD, SMP/Sederajat), 
Pendikan Menengah (SMA/Sederajat), 
dan Pendidikan Tinggi 
(Akademik/Perguruan Tinggi). Tingkat 
pendidikan memiliki pengaruh terhadap 
pengetahuan masyarakat terhadap risiko 
kejadian diabetes mellitus dan atau 
kejadian diabetes mellitus, Pendidikan 
responden sebanyak 39% adalah 
sekolah dasar (SD) sehingga 
pengetahuan masyarakat masuk kategori 
kurang.

[13]
 

 

4.2 Usia  
Usia individu terhitung mulai 

dilahirkan sampai saat ini (dalam tahun). 
Semakin cukup usia, tingkat kematangan 
seseorang akan lebih matang dalam 
berfikir dan bekerja. Dari segi 
kepercayaan masyarakat, seseorang 
yang lebih dewasa akan lebih dewasa 
akan lebih dipercaya dari orang belum 
cukup kedewasanya hal ini menurut 
Nursalam dalam Hanifah tahun 2010.

[10,3]
  

Daya ingat itu salah satunya 
dipengaruhi oleh usia. Usia masyarakat 
40-49 tahun merupakan masa dimana 
seharusnya sudah masuk kategori 
matang tetapi secara skor usia 50-59 
tahun memiliki nilai lebih tinggi daripada 
usia 40-49 dikarenakan masyarakat usia 
50-59 memiliki pengalaman lebih karena 
usia 50-59 tahun terdapat jumlah 
penderita diabetes mellitus lebih banyak 
daripada usia 40-49 tahun. Sedangkan 
usia >60 juga sama banyaknya dengan 
usia 50-59 tahun akan tetapi secara 
kognitif dan penerimaan informasi sangat 
kurang daripada usia 40-49 tahun dan 
50-59 tahun sehingga memiliki skor 
kurang.

[10,2]
 

 
4.3 Pekerjaan 

Jenis pekerjaan erat kaitannya 
dengan kejadian diabetes mellitus. 
Pekerjaan seseorang mempengaruhi 
tingkat aktivitas fisiknya. Misalnya IRT 
yang secara aktivitas tidak rendah 
karena melakukan perkerjaan seperti 
menyapu, mencuci, memasak dan lain-
lain. Berdasarkan analisis hubungan 
antara pekerjaan dengan kejadian 
diabetes mellits tipe 2, didapatkan bahwa 
tidak ada hubungan yang signifikan 
antara pekerjaan dengan kejadian 
diabetes mellitus tipe 2

[14]
. Pekerjaan 

dalam pemenuhan hasil pengetahuan 
dapat diukur dari bidang pekerjaan yang 
ditekuni oleh seseorang. Pengetahuan 
baik ada pada kelompok responden yang 
bekerja sebagai PNS. Hal ini sesuai 
dengan yang diuraikan Situmorang

[15] 

bahwa lingkungan pekerjaan dapat 
menjadikan seseorang memperoleh 
pengalaman dan pengetahuan baik 
secara langsung maupun secara tidak 
langsung, demikian juga pada kelompok 
responden pekerjaan PNS. Pekerja PNS 
merupakan mereka yang memiliki dasar 
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pendidikan minimal SMA dan rata-rata 
pendidikan tinggi berbeda dengan buruh 
yang dasar pendidikannya SD dan SMP, 
sehingga skor pekerja PNS lebih baik 
daripada buruh. Pekerjaan lain selain 
PNS seperti buruh, wiraswasta, swasta, 
dan IRT memiliki dasar pendidikan lebih 
bervariasi seperti SD dan SMP sehingga 
pekerja swasta, wiraswasta, buruh, dan 
IRT memiliki skor lebih rendah. 
Berdasarkan hasil, pekerjaan terbanyak 
di Kecamatan Pakisaji adalah Ibu Rumah 
Tangga sebesar 42%, sehingga hal itu 
berpengaruh dengan pengetahuan yang 
dimiliki masyarakat. 
 
4.4 Jenis Kelamin 

Jenis kelamin di masyarakat 
pakisaji menunjukkan 64% perempuan 
dan 36% laki-laki dan diketahui skor 
perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. 
Berdasarkan analisis antara jenis 
kelamin dengan kejadian diabetes 
mellitus tipe 2, prevalensi kejadian 
diabetes mellitus tipe 2 pada wanita  
lebih tinggi daripada laki-laki.Wanita lebih 
berisiko mengidap diabetes karena 
secara fisik wanita memiliki peluang 
peningkatan indeks masa tubuh yang 
lebih besar. Sindroma siklus bulanan 
(premenstrual syndrome), pasca-
menopouse yang membuat distribusi 
lemak tubuh menjadi mudah 
terakumulasi akibat proses hormonal 
tersebut sehingga wanita berisiko 
menderita diabetes mellitus tipe2[

16]
. 

Perempuan 90% bekerja sebagai 
Ibu Rumah Tangga (IRT) sehingga 
media informasi dari perempuan lebih 
banyak seperti menonton televisi dan 
aktivitasnya dalam bidang sosial lebih 
banyak sehingga proses diskusi dan 
pertukaran informasi dan pikiran lebih 
banyak daripada laki-laki. 

 
5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitan 
menunjukkan pengetahuan masyarakat 
di kecamatan Pakisaji kabupaten Malang 
tentang risiko penyakit diabetes mellitus 
masuk kategori kurang dengan 
karakteristik masyarakat adalah 
masyarakat yang memiliki usia >40 tahun. 
Faktor risiko diabetes mellitus dibagi 
menjadi 2 yaitu faktor risiko yang dapat 
dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak 

dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang 
dapat dimodifikasi antara lain pola makan, 
aktivitas fisik, stres, merokok, alkohol, 
hipertensi, dan obesitas, sedangkan 
faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi 
yaitu usia, keturunan dan jenis kelamin. 
Persentase hasil skor dari 254 
responden sebanyak 127 responden 
memiliki pengetahuan kurang.  

Ketidakselarasan hasil 
pengetahuan terjadi karena selain 
daripada faktor-faktor yang telah 
disebutkan dalam mempengaruhi 
pengetahuan seperti usia, pekerjaan, 
pendidikan, yaitu kembali kepada proses 
terbentuknya pengetahuan pada setiap 
individu di luar dari tingkat pendidikannya 
seperti yang diuraikan dalam 
Notoatmodjo yaitu pengetahuan adalah 
hasil penginderaan manusia, atau hasil 
tahu seseorang terhadap objek melalui 
indra yang dimilikinya (mata, hidung, 
telinga, dan sebagainya). Artinya sangat 
dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan 
persepsi terhadap objek. 

 
6. SARAN 

Saran Bagi Kecamatan dan atau 
Puskesmas Pakisaji yaitu diharapkan 
mampu menjadi acuan yang dapat 
menggambarkan kondisi masyarakat di 
kecamatan Pakisaji tentang pengetahuan 
terhadap risiko penyakit diabetes mellitus 
sehingga dapat dilakukan upaya 
pencegahan dan promosi kesehatan 
dalam bentuk program atau sebuah 
kebijakan untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat di kecamatan 
Pakisaji. 

Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan 
Masyarakat yaitu diharapkan mampu 
menjadi salah satu rujukan untuk para 
mahasiswa jurusan ilmu kesehatan 
masyarakat baik di Universitas Negeri 
Malang dan atau Universitas lain dalam 
pemenuhan tugas kuliahnya. 

Bagi Peneliti Selanjutnya yaitu 
diharapkan mampu menjadi sumber ide 
kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk 
meneruskan membuat penelitian terkait 
penyakit diabetes mellitus akan tetapi 
lebih dikupas secara luas dan mendalam 
dengan variabel-variabel lain seperti 
sikap, tindakan dan perilaku. 

Dengan tulisnya karya ini saya 
sebagai penulis mengucapkan terima 
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kasih kepada pihak-pihak yang terkait 
dan ikut berpartisipasi dalam membantu 
menyelesaikan karya ini, semoga karya 
ini dapat bermanfaat dan digunakan 
sebagai salah satu rujukan untuk karya 
selanjutnya. 
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ABSTRAK 
Pendahuluan: Obesitas merupakan suatu bentuk malnutrisi telah menjadi masalah 
global, dan berdampak terhadap timbulnya berbagai macam penyakit degeneratif. 
Pengukuran antropometri terkait komposisi tubuh diperlukan untuk mengetahui 
seseorang mengalami obesitas sentral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
sensitivitas dan spesifisitas rasio lingkar pinggang-tinggi badan (RLPTB) terhadap indeks 
massa tubuh pada subjek obesitas dan tidak obesitas.  
Metode: Penelitian ini termasuk penelitian cross sectional. Subjek sebanyak 60 orang, 
berjenis kelamin pria dan wanita, dengan rentang usia19-29 tahun, diambil dengan teknik 
purposive sampling. Lokasi pengambilan data di Universitas Diponegoro dan Universitas 
Dian Nuswantoro  Data yang diambil meliputi berat badan, tinggi badan, dan lingkar 
pinggang.  
Hasil: Nilai Area Under Curve (AUC) metode RLPTB sebesar 0,96. Sensitivitas RLPTB 

terhadap IMT sebesar 90%, spesifisitas 80%.  
Kesimpulan: Penelitian ini membuktikan bahwa metode antropometri RLPTB sangat 

baik dan valid untuk mengklasifikasikan obesitas sentral pada subjek dewasa usia 19-29 
tahun.  
Saran: RLPTB dapat digunakan sebagai metode untuk mengklasifikasikan seseorang 
termasuk mengalami obesitas sentral atau tidak. 
  
Kata Kunci: Obesitas, IMT, RLPTB 
 

ABSTRACT 
Introduction: Obesity is a kind of malnutrition that became global burden and had impact 
to various degenerative disease  Anthropometric measurement of the body composition is 
necessary to determine whether a person is central obese or not. This study aims to 
determine the sensitivity and specificity of waist-height ratio (WHtR) against body mass 
index in obese and non obese subjects. 
Methods: This study is a cross sectional study. Subject consist of 60 men and women, 
aged 19-29 years old, taken with purposive sampling technique. The location of the study 
were at Diponegoro University and Dian Nuswantoro University. Data taken include 
weight, height, and waist circumference. 
Result: The value of Area Under Curve (AUC) of WHtR method is 0.96. Sensitivity and 
specificity of WHtR to BMI are 90% and 80%, respectively.   
Conclusion: This study proves that WHtR as an anthropometry method was very good 
and valid to classify central obesity on the subject of adults aged 19-29 years. 
Suggestion: WHtR can be used as a method to classify whether a person had central 
obesity or not. 
  
Keywords: Obesity, BMI, WHtR 
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1. PENDAHULUAN  
Obesitas merupakan suatu bentuk 

malnutrisi yang bukan hanya menjadi 
masalah individu melainkan telah 
menjadi problem global

[1]
. Tren kasusnya 

terus meningkat dari tahun ke tahun, baik 
di Indonesia maupun di dunia. Data 
World Health Organization (WHO) 
menyebutkan bahwa di Indonesia  
prevalensi obesitas pada kelompok usia 
dewasa meningkat dari 3,6% di tahun 
2005 menjadi 6,9% di tahun 2016. 
Sementara itu di Provinsi Jawa Tengah, 
berdasar data profil kesehatan Provinsi 
Jawa Tengah tahun 2016, persentase 
obesitas pada usia 15 tahun ke atas 
mencapai angka 11,2%

[2]
. Obesitas lebih 

lanjut berdampak pada munculnya 
berbagai jenis penyakit degeneratif, 
seperti sindrom metabolik, penyakit 
jantung, hipertensi, stroke, diabetes 
melitus, lengkap dengan komplikasi yang 
menyertainya

[3,4]
. 

Cara untuk mengatahui seseorang 
termasuk kategori obesitas atau tidak 
adalah dengan melakukan antropometri. 
Antropometri merupakan bagian dalam 
pengkajian gizi yang menggunakan 
ukuran-ukuran, proporsi, dan komposisi 
tubuh pada umur dan kondisi tertentu 
sebagai indikator masalah gizi

[5]
. Upaya 

terbaik untuk mengetahui adanya 
obesitas atau tidak dilakukan dengan 
pengukuran komposisi tubuh

[6]
. Terdapat 

berbagai jenis pengukuran komposisi 
tubuh yang berhubungan dengan 
obesitas, diantaranya adalah tebal lemak 
bawah kulit, indeks massa tubuh (IMT), 
lingkar pinggang, dan lingkar lengan 
atas

[7]
. Lingkar pinggang umumnya 

bersifat lebih spesifik untuk mengetahui 
obesitas sentral

[5]
. IMT dan lingkar 

pinggang sering digunakan sebagai 
indikator obesitas, namun keduanya 
kurang presisi

[6,8]
. Selanjutnya ditemukan 

prediktor obesitas sentral yang lain 
adalah rasio lingkar pinggang-tinggi 
badan (RLPTB).  Metode ini diketahui 
dapat pula memprediksi risiko terjadinya 
penyakit akibat obesitas

[4,9,10]
. Penelitian 

Montero menunjukkan bahwa 
penggunaan cut off point RLPTB ≥0,62 
dan RLPTB ≥0,61 sebagai prediktor 
terjadinya insulin hipertensi dan insulin 
menghasilkan area di bawah kurva 

sebesar 0,737 (p=0,006) dan 0,717 
(p=0,014)

[7]
. 

Suatu jenis metode agar dapat 
digunakan sebagai prediktor suatu 
penyakit harus diukur validitasnya. 
Validitas meliputi sensitivitas dan 
spesifisitas alat tersebut. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
sensitivitas dan spesifisitas rasio lingkar 
pinggang-tinggi badan terhadap indeks 
massa tubuh pada subjek obesitas dan 
tidak obesitas. Hasil penelitian ini dapat 
bermanfaat pada bidang keilmuan 
sebagai pembuktian validitas suatu 
metode, sekaligus dapat digunakan 
sebagai acuan untuk penelitian lebih 
lanjut terkait obesitas sentral. 

 
2. METODE 
Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional dengan desain cross 
sectional. Desain cross sectional adalah 
suatu desain penelitian yang mempelajari 
dinamika korelasi antara faktor-faktor 
resiko dengan efek, dengan cara 
pendekatan observasi atau pengumpulan 
data sekaligus pada suatu saat (poin 
time approach).   

. 
Subjek Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah pria 
dan wanita dewasa di Kota Semarang. 
Subjek sebanyak 60 orang pria dan 
wanita usia 19-29 tahun, dipilih dengan 
teknik purposive sampling, yaitu teknik 
pengambilan sampel sesuai dengan 
tujuan penelitian, dengan lokasi 
pengambilan data di Universitas 
Diponegoro dan Universitas Dian 
Nuswantoro. Kriteria inklusi dalam 
penelitian ini adalah wanita tidak dalam 
keadaan hamil, baik wanita maupun laki-
laki tidak memiliki kelainan anatomis 
seperti bungkuk, dan kelainan klinis 
seperti acites, edema, maupun tumor. 
Pengambilan data dilakukan pada Bulan 
November-Desember tahun 2014. 
Subjek yang terpilih kemudian diukur 
tinggi badan, berat badan, dan lingkar 
pinggang. 

 
Teknik Pengambilan Data 

Data diambil dengan teknik 
antropometri. Tinggi badan diukur 
dengan menggunakan mikrotoise, 
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dengan ketelitian 0,1 cm. Subjek diukur 
dalam keadaan berdiri tegak lurus, lutut 
rapat, dan kepala berada pada posisi 
Frankfurt, tanpa alas kaki dan asesoris 
rambut. Pengukur memastikan 
pandangan mata lurus dengan papan 
penunjuk tinggi badan

[11]
. Berat badan 

diukur dengan menggunakan timbangan 
digital merk Camry, dengan ketelitian 0,1 
Kg. tanpa alas kaki dan dengan pakaian 
minimal

[11]
. Lingkar pinggang diukur 

dengan pita ukur, pada titik tengah 
antara tulang rusuk terakhir dengan 
puncak tulang iliac (lower costal border 
and the top of iliac crest). Pembacaan 
dilakukan pada saat ekspirasi 
maksimal

[12
. 

Seluruh pengukuran dilakukan dua 
kali dan diambil rerata dari kedua 
pengukuran tersebut. Jika perbedaan 
pengukuran pertama dan kedua >0,5 cm 
untuk tinggi badan dan lingkar pinggang, 
maka dilakukan pengukuran ketiga dan 
hasil yang dicatat merupakan rata-rata 
dari dua nilai yang terdekat.   

Indeks Massa Tubuh (IMT) diukur 
dengan rumus sebagai berikut: 

     
                

                   
 

Hasil yang didapat ditulis dengan bentuk 
desimal, dua angka di belakang koma. 
Pengategorian berdasar IMT disebut 
sangat kurus apabila IMT <17,0; kurus 
apabila IMT 17-18,5; normal apabila IMT 
18,5-25; gemuk apabila IMT >25-27,0; 
dan obesitas apabila IMT >27,0 

[13]
. 

Rasio lingkar pinggang-tinggi 
badan dihitung dengan rumus sebagai 
berikut 

       
                 

                 
 

Titik potong rasio lingkar pinggang-
tinggi badan sebagai penentu obesitas 
sentral adalah 0,5

[10]
. 

 
Teknik Analisis Data 

Data diolah dengan software 
statistik. Normalitas data diuji dengan 
menggunakan kolomogrov-smirnov.  
Sensitivitas dan spesifisitas data diuji 
dengan crosstabulation lalu dihitung 
berdasar rumus: 

              
 

     
       

              
 

     
       

Area di bawah kurva (Area under 
curve (AUC)) digunakan untuk 
menentukan kekuatan rasio lingkar 
pinggang-tinggi badan sebagai metode 
untuk pengklasifikasian obesitas sentral. 
Hasil pengukuran diklasifikasikan 
sebagai uji yang sempurna jika memiliki 
nilai AUC=1,0; antara 0,9-0,99 sangat 
baik; 0,8-0,89 baik; 0,7-0,9 biasa; dan 0-
51- 0,69 jelek. Sensitivitas adalah 
kemampuan RLPTB untuk 
mengklasifikasikan subjek termasuk 
dalam kategori obesitas, sedangkan 
spesivisitas merupakan kemampuan 
RLPTB  tidak mengalami obesitas 

.  
3. HASIL 
3.1 Karakteristik Umum Subjek 

Pendidikan terakhir subjek 
sebagian besar adalah lulusan SMA 
(77,7%). Sebagian besar subjek berasal 
dari Suku Jawa, dengan persentase 
sebanyak 83,3%. Rentang usia subjek 
berkisar antara 19 hingga 29 tahun, 
dengan median 20 tahun.  

Mayoritas subjek (78,3%) memiliki 
kebiasaan makan camilan diantara waktu 
makan utama. Bentuk camilan yang 
umunya dikonsumsi adalah gorengan, 
makanan ringan (biskuit, chiki), dan 
makanan manis seperti donat dan coklat 
(tabel1).  

 
Tabel 1. Karakteristik Umum Subjek 

Karakteristik n (%) 

Pendidikan Terakhir 
SD 
SMP 
SMA 
Diploma 
Sarjana 

 
1 (1,6) 
1 (1,6) 
48 (77,4) 
2 (3,2) 
8 (12,9) 

Jenis Kelamin 
Perempuan 
Laki-laki 

 
30 (50) 
30 (50) 

Suku 
Batak 
Dayak 
Jawa 
Jawa, Bali 
Melayu 
Sunda 

 
2 (3,3) 
1 (1,7) 
50 (83,3) 
1 (1,7) 
3 (5) 
3 (5) 

Umur (median, min, 
max) 
Kebiasaan makan 
camilan 

Ya 
Tidak 

20 (19; 29) 
 
47 (78,3) 
13 (21,7) 
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3.2 Antropometri 
Hasil pengukuran antropometri 

berupa tinggi badan, berat badan, dan 
lingkar pinggang disajikan dalam tabel 2.  

 
Tabel 2. Hasil Pengukuran Antropometri 
Parameter Mean Median 

BB (Kg)**  64,45  
(35; 125) 

TB (cm) 161,23 ± 7,77  
IMT 
(kg/m

2
)** 

 25,07  
(18,8 ; 41,21) 

Lingkar 
Pinggang 
(cm) 

87,36 ± 15,96  

 RLPTB*  0,54 ± 0,1    

Keterangan: 
*RLPTB : rasio lingkar pinggang-tinggi badan 
**Data terdistribusi tidak normal, disajikan 
dalam Median Interquartile Range 

 
Rerata tinggi badan seluruh subjek 

adalah 161,23 cm. Median IMT adalah 
25,07 Kg/m

2
. Rerata lingkar pinggang 

seluruh subjek adalah 87,36. Sementara 
itu, rerata hasil pengukuran RLPTB 
adalah 0,54 cm. 

 
3.3 Kurva ROC 

Gambar 1 menunjukkan kurva 
ROC untuk rasio lingkar pinggang-tinggi 
badan (RLPTB). Berdasarkan kurva 
tersebut diketahui bahwa area under 
curve (AUC) untuk hasil pengukuran 
RLPTB adalah sebesar 0,96. Nilai AUC 
lebih dari 0,9 menunjukkan bahwa 
penggunaan RLPTB sangat baik untuk 
mengklasifikasikan subjek termasuk 
dalam kategori obesitas sentral.  

 
Gambar 1. Kurva ROC untuk Rasio 
Lingkar Pinggang-Tinggi Badan dan IMT 

 

3.4 Sensitivitas dan Spesifisitas 
Rasio Lingkar Pinggang-Tinggi 
Badan terhadap IMT 
Tabel 3 menunjukkan hasil 

crosstabulation  rasio lingkar pinggang-
tinggi badan dengan IMT. Berdasarkan 
penghitungan berdasar data pada tabel 
tersebut, didapatkan sensitivitas sebesar 
90% dan spesifisitas sebesar 80%. Hal 
ini menunjukkan bahwa RLPTB valid jika 
digunakan untuk pengklasifikasian 
obesitas sentral.   

 
Tabel 3. Pengelompokan IMT dengan 
RLPTB 
  IMT 

RLPT
B 

 Obesita
s  

Norm
al 

TOTA
L 

Obesita
s 
Sentral 

27
a
 6

c
 33 

Normal 3
b
 24

d
 27 

TOTAL 30 30  

Keterangan: IMT=Indeks Massa Tubuh; cut 
off point IMT = normal <23,5; obesitas >27; 
RLPTB=Rasio Lingkar Pinggang-Tinggi 
Badan; cut off point RLPTB= normal <0,5; 
obesitas >0,5 
Sensitivitas: a/(a+c)x100%; spesifisitas: 
d/(b+d)x100% 

 
4. PEMBAHASAN 

Mayoritas subjek dalam penelitian 
ini senang memakan camilan. Camilan 
atau snack dapat didefinisikan sebagai 
makanan selingan antara waktu makan 
utama atau makanan yang tidak 
mengandung kalori cukup tinggi. Suatu 
jenis makanan dikategorikan sebagai 
camilan apabila berkontribusi terhadap 
15-20% dari total asupan energi, 15-20% 
dari total asupan mineral, dan 13-17% 
dari total asupan vitamin

[14,15
]. 

Berdasarkan penelitian, konsumsi 
camilan berhubungan dengan risiko 
kejadian obesitas sentral baik pada 
subjek anak maupun dewasa

[15,16]
.  

Penelitian ini tidak menunjukkan jenis 
camilan yang dikonsumsi oleh subjek. 

Berdasarkan rasio lingkar 
pinggang-tinggi badan rata-rata seluruh 
subjek sebesar 0,54, hal ini menunjukkan 
rata-rata subjek mengalami obesitas 
sentral (cut off point 0,5)

[10]
. Rasio lingkar 

pinggang-tinggi badan (waist-height ratio 
(RLPTB)) merupakan metode yang baik 
untuk mengetahui obesitas sentral pada 
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pria dan wanita. Hal ini disebabkan tidak 
adanya perbedaan cut off point baik 
wanita, pria, maupun anak-anak untuk 
mengklasifikasikan obesitas sentral

[8,10]
. 

Selain itu, berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa cut off point RLPTB 
sebagai prediktor penyakit juga berada 
pada rentang nilai 0,5-0,6

[8–10,17]
, 

sehingga selain menunjukkan obesitas 
sentral, cut off point tersebut juga dapat 
menjadi prediktor terjadinya penyakit 
akibat obesitas sentral.  

Metode antropometri lain yang 
umumnya digunakan untuk mengetahui 
obesitas adalah  indeks massa tubuh 
(IMT), lingkar perut dan rasio lingkar 
pinggang-panggul (RLPP). IMT 
merupakan metode yang paling banyak 
digunakan, dengan kelebihan mudah 
mendapatkan standar. Namun demikian, 
metode ini apabila tidak dikomparasikan 
dengan metode lain tidak dapat 
menggambarkan apakah IMT yang besar 
tersebut berasal dari kelebihan lemak 
atau dari otot, sehingga hanya 
merefleksikan obesitas total

[7,8,10]
. 

Sementara itu, lingkar pinggang secara 
tunggal juga kurang baik digunakan 
sebab lingkar pinggang bergantung pada 
jenis kelamin, etnis, dan tinggi 
badan

[8,10,17]
. Seseorang yang memiliki 

tinggi badan lebih akan memiliki lingkar 
pinggang yang lebih besar dibanding 
anak yang lebih pendek. Pada anak-anak, 
penggunaan lingkar pinggang untuk 
mendeteksi adanya obesitas sentral dan 
sindrom metabolik dapat menyebabkan 
estimasi berlebihan

[8,10]
. 

Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan, diketahui bahwa area under 
curve pengukuran menunjukkan kategori 
baik. Hasil ini didukung penelitian Roriz 
menyebutkan bahwa RLPTB memiliki 
korelasi yang kuat terhadap simpanan 
lemak pada jaringan adiposa viseral, 
dengan AUC ≥ 0,81

[18]
. Studi lain 

menunjukkan bahwa metode WHtR ini 
juga memiliki AUC yang baik 
dibandingkan IMT dan lingkar pinggang 
untuk perdiktor terjadinya penyakit 
metabolik seperti diabetes, hipertensi, 
hiperkolesterolemia, dan rendahnya 
kadar high-density lipoprotein (HDL) 
dengan nilai p untuk masing-masing 
indikator <0,05. Metode WHtR ini dapat 
pula digunakan sebagai prediktor 

sindrom metabolik pada perempuan 
dengan nilai signifikansi <0,05

[19]
. 

Sensitivitas adalah kemampuan 
suatu metode dalam mengukur dan 
mengetahui apakah seseorang 
menderita suatu penyakit (kondisi positif), 
sedangkan spesifisitas adalah 
kemampuan suatu metode untuk 
mengklasifikasikan sesorang dalam 
keadaan tidak sakit

[20]
. Berdasarkan hasil 

perhitungan, diketahui sensitivitas dan 
spesifisitas RLPTB terhadap IMT dalam 
pengklasifikasian obesitas sentral 
termasuk kategori baik. Hal ini berdasar 
rujukan Sarwono Waspadji, yang 
menyebutkan bahwa sensitivitas dan 
spesifisitas dikategorikan amat baik 
apabila persentasenya >90%, baik 
apabila 70%> Se dan Sp <90%, cukup 
baik apabila berada di antara 60%> Se 
dan Sp <70%, dan kurang baik apabila 
sensitivitas dan spesifisitas kurang dari 
60%

[21]
.  
Sensitivitas dan spesifisitas 

RLPTB yang baik berdasarkan penelitian 
ini menunjukkan bahwa RLPTB valid 
untuk mengukur obesitas sentral pada 
subjek pria dan wanita dewasa. 
Penelitian terkait RLPTB pada anak dan 
remaja yang dilakukan Choi 
menunjukkan bahwa RLPTB dapa 
digunakan untuk skrining gangguan 
metabolik pada anak. Hasil penelitian 
Choi menunjukkan cut off point untuk 
anak laki-laki sebesar 0,44 dengan 
sensitivitas 67,7% dan spesifisitas 64,6%, 
serta cut off point 0,43 dengan 
sensitivitas 66,4% dan spesifisitas 66,95% 
untuk anak perempuan

22
. Penelitian lain 

yang sejalan ditunjukkan oleh Mehta 
yang menghasilkan nilai sensitivitas dan 
spesifisitas 80% dan 96% untuk 
mendeteksi obesitas sentral pada anak

23
. 

 
5. SIMPULAN  

Penelitian ini membuktikan bahwa 
metode antropometri RLPTB sangat baik 
jika dilihat dari hasil AUC. Berdasarkan 
nilai sensitivitas dan spesifisitasnya 
RLPTB valid apabila digunakan untuk 
mengklasifikasikan obesitas sentral pada 
subjek dewasa usia 19-29 tahun.  

 
6. SARAN 

RLPTB dapat digunakan sebagai 
metode untuk mengklasifikasikan 
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seseorang termasuk mengalami obesitas 
sentral atau tidak. Penelitian ini memiliki 
keterbatasan pada teknik pemilihan 
sampel yang menggunakan metode 
purposive sampling dengan jumlah 
responden yang sedikit, serta 
penggunaan IMT sebagai gold standard. 
Meskipun demikian metode ini sudah 
memungkinkan untuk digunakan sebagai 
metode antropometri untuk penelitian 
lebih lanjut terkait penyakit yang 
berhubungan dengan obesitas sentral  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan fakta yang ada pada masyarakat terkait faktor 
yang mempengaruhi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Dusun Godang 
Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan fakta yang ditemui di Dusun Godang Desa 
Pomahan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, kepesertaan JKN di Dusun 
Godang belum menyeluruh dan penggunaan BPJS belum maksimal. Hal ini dipengaruhi 
oleh berbagai macam faktor. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode 
penelitian yang digunakan merupakan metode kuantitatif. Data kuantitatif didapatkan 
melalui kuesioner. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi 
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Dusun Godang Kabupaten Bojonegoro 
adalah faktor ekonomi dan pengetahuan terkait JKN. Maka dari itu, perlu adanya 
kebijakan terkait pemerataan kepesertaan JKN, sehingga seluruh masyakat dapat 
merasakan manfaat dari JKN serta JKN tepat pada sasaran. BPJS Kesehatan 
merupakan solusi Jaminan Kesehatan untuk Indonesia yang dapat memberikan 
perlindungan bagi masyarakat Indonesia sehingga terhindar dari penyakit dan masalah 
kesehatan lainnya. 
 
Kata Kunci : JKN, pemerataan, kepesertaan 
 

ABSTRACT 
This study to explain the facts that exist in the community related factors affecting the 
participation of National Health Insurance in Dusun Godang Bojonegoro. Based on the 
facts that found in Dusun Godang Bojonegoro, participation to be membership JKN in 
Dusun Godang not comprehensive and the use of BPJS has not been maximized. This 
influenced by various factors. This research is a descriptive research. The research 
method used is a quantitative method. Quantitative data were obtained through 
questionnaires. From the analysis results can be seen that the factors that affect the 
National Health Insurance Participation in Dusun Godang Bojonegoro is the economic 
factors and knowledge related to JKN. Therefore, needs a policy related to the distribution 
of JKN membership, so that all communities can feel the benefit of JKN and JKN right on 
target. BPJS Health is a Health Insurance solution for Indonesia that can provide 
protection for the people of Indonesia to avoid disease and other health problems. 
  
Keywords: JKN, equity, membership

1. PENDAHULUAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 
memberikan kontribusi berupa paparan 
fakta yang ada pada masyarakat yang 
berkaitan dengan bidang Kesehatan 
Masyarakat khususnya terkait Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN). Kesehatan 
Program GDSC (Gerakan Desa Sehat 
dan Cerdas) merupakan program yang 

dicanangkan Pemerintah Kabupaten 
Bojonegoro sebagai salah satu strategi 
dalam  pembangunan berbasis desa. 
Dalam program ini terdapat berbagai 
indikator dalam mewujudkan 
keberhasilan program GDSC, salah 
satunya adalah kepesertaan Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN). 
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JKN merupakan program strategis 
nasional sejak tahun 2014. Harapannya 
adalah jaminan kesehatan nasional ini 
dapat menjangkau kepesertaan secara 
menyeluruh pada semua lapisan 
masyarakat serta memberikan manfaat 
yang besar bagi peserta, dan  
kepesertaannya wajib bagi seluruh 
penduduk Indonesia maupun bagi Warga 
Negara Asing yang bekerja paling 
singkat 6 bulan di Indonesia.

[1]
 Terdapat 

beberapa alasan mengapa seluruh 
masyarakat wajib ikut JKN diantaranya 
mengingat tarif biaya pelayanan 
kesehatan yang semakin mahal, pola 
pergeseran penyakit dari infeksi ringan 
ke penyakit degeneratif kronis, 
perkembangan teknologi kedokteran 
semakin maju, pasien ada pada posisi 
tawar menawar yang lemah akibat 
informasi yang asimetris, dan jika 
masyarakat sakit akan berdampak pada 
bidang sosial dan ekonomi.  

Kenyataan yang ditemui di Dusun 
Godang Desa Pomahan Kecamatan 
Baureno Kabupaten Bojonegoro adalah 
kepesertaan JKN di Dusun Godang 
belum menyeluruh dan penggunaan 
BPJS belum maksimal. Data 
kepesertaan jaminan kesehatan terus 
mengalami perubahan dari waktu ke 
waktu sehingga perlu adanya koordinasi 
antara Dinas Kesehatan, BPJS, dan 
Puskesmas terkait agar pendataan 
peserta JKN tepat sasaran.  

Desa Pomahan berjarak 3 km dari 
pusat pemerintahan Kecamatan Baureno 
yang dapat ditempuh dengan perjalanan 
selama 20 menit dan berjarak 30 km dari 
pusat pemerintahan Kabupaten 
Bojonegoro yang dapat ditempuh selama 
1 jam. Jumlah penduduk di 4 RT Dusun 
Godang sebanyak 164 KK. Mayoritas 
pekerjaan masyarakat Dusun Godang 
adalah buruh tani.  

Sebagian besar yang 
menggunakan fasilitas BPJS adalah 
masyarakat di daerah perkotaan. Hal ini 
dikarenakan akses informasi yang 
diterima masyarakat pedesaan 
cenderung terbatas. Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah memaparkan fakta 
yang ada pada masyarakat terkait faktor 
yang mempengaruhi kepesertaan 
Jaminan Kesehatan Nasional di Dusun 
Godang Kabupaten Bojonegoro. 

2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif. Metode penelitian yang 
digunakan merupakan kuantitatif dengan 
pengumpulan data untuk penentuan 
masalah di Dusun Godang Desa 
Pomahan Kecamatan Baureno 
Kabupaten Bojonego. Total populasi 
sasaran yaitu sebesar 164 KK di Dusun 
Godang. Data kuantitatif didapatkan 
melalui kuesioner yang diolah 
menggunakan bantuan Ms Excel dan 
IBM SPSS. 

 
3. HASIL 
3.1 Data Umum 
3.1.1 Jenis Kelamin 

Sebagian besar responden yang 
telah disurvei di dusun Godang desa 
Pomahan Kecamatan Baureno berjenis 
kelamin perempuan dengan presentase 
sebesar 73,04 %, sedangkan responden 
berjenis kelamin pria sebesar 26,96 %. 
3.1.2 Usia Responden 

Sebagian besar responden yang 
telah disurvei berusia 46 – 60 tahun yaitu 
34,78% , sedangkan usia 61 – 75 tahun 
merupakan usia dengan persentase 
4,35%. 
3.1.3 Tingkat Pendidikan 

Sebagian besar Tingkat 
Pendidikan responden di dusun Godang 
dengan persentase sebesar 35,65 % 
adalah Tamat SD, sedangkan responden 
dengan tingkat pendidikan perguruan 
tinggi sangat rendah yaitu sebesar 
4,36 %. 
3.1.4 Pekerjaan 

Responden di dusun Godang 
sebagian besar bekerja sebagai  Ibu 
Rumah Tangga 28,70 %, sedangkan 
responden dengan pekerjaan sebagai 
Petani sebeesar 26,09 %, sisanya 
responden bekerja sebagai wiraswasta, 
buruh pabrik, pegawai swasta, pensiuan 
dan sebagian pelajar/mahasiswa. 

Responden di dusun Godang desa 
Pomahan sebesar 50,43 % mempunyai 
rata – rata penghasilan kurang dari Rp 
500.000,- , sedangkan responden 
dengan penghasilan lebih dari Rp 
3.000.000,- hanya sebesar 3,46%. Dapat 
dikatakan bahwa tingkat ekonomi 
masyarakat di dusun Godang desa 
Pomahan masih rendah. 
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3.2 Data terkait BPJS 
Data pengetahuan, sikap, dan 

perilaku terkait BPJS didapatkan dari 
data primer melalui kuesioner. Dari hasil 
kuesioner diketahui bahwa sebesar 
90,43% sikap responden terkait BPJS 
sudah baik, sedangkan sebesar 57,14% 
perilaku responden terkait BPJS juga 
sudah baik, namun pengetahuan 
responden terkait BPJS masih rendah 
dengan persentase sebesar 49,57%. 
3.2.1 Kepesertaan anggota keluarga 

dalam BPJS 
Sebesar 48,18% keluarga, seluruh 

anggotanya sudah terdaftar BPJS, 
namun masih ada 18,18% keluarga yang 
sebagian anggotanya belum terdaftar 
BPJS dan terdapat 33,84% keluarga 
yang seluruh anggotanya belum terdaftar 
BPJS. 
3.2.2 Alasan tidak Mendaftar BPJS 

 
Diagram 1. Alasan Tidak Mendaftar 

BPJS 
 

Alasan responden tidak mendaftar 
BPJS 54,39% karena informasi yang 
terbatas, selain itu 19,30% responden 
merasa prosedur pendaftaran BPJS 
terlalu rumit dan 10,53% responden 
merasa tidak mampu membayar. 
3.2.3 Sumber informasi terkait BPJS 

Sebesar 48,15% informasi terkait 
BPJS didapatkan responden dari 
tetangga sekitar, 32,41% dari puskesmas, 
dan lainnya didapatkan dari keluarga, 
teman, bidan, guru, dan media elektronik. 
Informasi yang didapatkan responden 
sebagian besar terkait cara 
menggunakan BPJS, informasi terkait 
cara mendaftar dan pembayaran BPJS 
masih kurang. 
3.2.4 Frekuensi penggunaan BPJS 

 

 
Diagram 2. Frekuensi Penggunaan BPJS 

 
Berdasarkan grafik diatas 

didapatkan informasi bahwa warga di 
Dusun Godang, Desa Pomahan jarang 
menggunakan kartu BPJS dan sebesar 
34,55% warga belum pernah 
menggunakan kartu BPJS meskipun 
mereka sudah memiliki kartu BPJS. 

 
4. PEMBAHASAN 

JKN merupakan program strategis 
nasional sejak tahun 2012. Menurut UU 
No.24 Tahun 2011 tentang 
kepesertaannya wajib bagi seluruh 
penduduk Indonesia maupun bagi Warga 
Negara Asing yang bekerja paling 
singkat 6 bulan di Indonesia. Kenyataan 
yang ada dilapangan sejak diberlakukan 
JKN, di Dusun Godang Desa Pomahan 
Kecamatan Baureno Kabupaten 
Bojonegoro kepesertaan JKN belum 
merata. Dari hasil observasi dapat 
diketahui bahwa 90,43% sikap 
masyarakat terhadap JKN sudah baik, 
namun 49,57% pengetahuan dan 
57,14%perilaku masyarakat masih 
kurang. Sebesar 33,84% masyarakat 
seluruh anggota keluarganya tidak 
mendaftar BPJS. Masyarakat cenderung 
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hanya menggantungkan pada perangkat 
desa setempat untuk urusan BPJS 
karena jika harus mengurus sendiri 
dirasa rumit karena masyarakat tidak 
mengetahui bagaimana prosedur 
pendaftaran BPJS. Saat dilakukan 
kroscek pada perangkat desa setempat, 
perangkat desa setempat sudah pernah 
melakukan pendataan namun jumlah 
kartu jaminan kesehatan yang turun dari 
pusat tidak sesuai dengan data yang 
disetorkan oleh pihak perangkat desa 
bahkan orang yang seharusnya 
diprioritaskan mendapatkan kartu 
jaminan kesehatan malah tidak 
mendapatkan sehingga tidak sesuai 
dengan sasaran.  

Di sisi lain, masyarakat yang tidak 
termasuk PBI tidak mau membuat kartu 
jaminan kesehatan secara mandiri 
dengan alasan ekonomi. Sebagian besar 
pekerjaan masyarakat di Dusun Godang 
adalah petani, hal ini menyebabkan 
masyarakat merasa keberatan dengan 
iuran yang harus dibayarkan setiap bulan 
sedangkan pendapatan dari sawah 
mereka didapatkan 3 bulan atau 1 tahun 
sekali bahkan tidak menentu. Besar 
pendapatan yang diterima masyarakat 
juga tidak menentu mengingat kondisi 
iklim dan cuaca yang ada pada saat ini 
berubah ubah. Masyarakat tidak mampu 
membayar iuran Jaminan Kesehatan 
Nasional karena penghasil tidak 
mencukupi. Kemampuan membayar 
adalah penilaian subjektif didasarkan 
pada beberapa asumsi seperti apa orang 
harus membayar. Klien berpenghasilan 
rendah dikatakan memiliki kemampuan 
lebih rendah untuk membayar dari 
berpenghasilan menengah, terlepas dari 
apakah mereka membeli barang/jasa. 

Masyarakat yang sudah 
mempunyai BPJS juga jarang 
menggunakan kartu BPJS. Masyarakat 
lebih memilih untuk berobat ke 
pelayanan kesehatan setempat karena 
merasa cocok dengan dokter dan jika 
harus pergi ke Puskesmas pelayanan 
lama dan rumit. Alasan responden tidak 
mendaftar BPJS 54,39% karena 
informasi yang terbatas, selain itu 19,30% 
responden merasa prosedur pendaftaran 
BPJS terlalu rumit. Ketika dilakukan 
kroscek ke masyarakat, masyarakat 
mengatakan bahwa belum pernah ada 

sosialisasi terkait BPJS. Masyarakat 
hanya tahu saat didata oleh perangkat 
desa, lalu mendapatkan kartu BPJS serta 
dimana kartu BPJS dapat digunakan. 

Manfaat jaminan kesehatan, 
manfaat Jaminan Kesehatan bersifat 
pelayanan kesehatan perorangan, 
mencakup pelayanan promotif, preventif, 
kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, 
bahan medis habis pakai sesuai dengan 
indikasi medis yang diperlukan.

[2]
 Ada 

juga manfaat non medis yang diberikan 
yaitu berupa manfaat akomodasi. 
Ambulans diberikan untuk pasien rujukan 
dari fasilitas kesehatan dengan kondisi 
tertentu yang ditetapkan oleh BPJS 
Kesehatan.  

Dengan adanya program JKN 
yang diselenggarakan oleh BPJS 
Kesehatan diharapkan masyarakat dapat 
mengubah pola pikir untuk siap siaga 
sebelum terjadi sesuatu dan pelayanan 
kesehatan nantinya dapat bersifat adil 
dan dapat diakses oleh semua orang 
tanpa adanya diskriminasi. Maka dari itu, 
perlu adanya kebijakan terkait 
pemerataan kepesertaan JKN, sehingga 
seluruh masyakat dapat merasakan 
manfaat dari JKN serta tepat pada 
sasaran. BPJS Kesehatan merupakan 
solusi Jaminan Kesehatan untuk 
Indonesia yang dapat memberikan 
perlindungan bagi masyarakat Indonesia 
sehingga terhindar dari penyakit dan 
masalah kesehatan lainnya. 

 
5. KESIMPULAN  

Kepesertaan JKN di Dusun 
Godang belum menyeluruh dan 
penggunaan BPJS belum maksimal. 
Masyarakat cenderung hanya 
menggantungkan pada perangkat desa 
setempat untuk urusan BPJS karena jika 
harus mengurus sendiri dirasa rumit 
karena masyarakat tidak mengetahui 
bagaimana prosedur pendaftaran BPJS. 
Perangkat desa setempat sudah pernah 
melakukan pendataan namun jumlah 
kartu jaminan kesehatan yang turun dari 
pusat tidak sesuai dengan data yang 
disetorkan oleh pihak perangkat desa 
bahkan orang yang seharusnya 
diprioritaskan mendapatkan kartu 
jaminan kesehatan malah tidak 
mendapatkan sehingga tidak sesuai 
dengan sasaran. 
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Masyarakat yang tidak termasuk 
PBI tidak mau membuat kartu jaminan 
kesehatan secara mandiri dengan alasan 
ekonomi. Masyarakat yang sudah 
mempunyai BPJS juga jarang 
menggunakan kartu BPJS. Masyarakat 
belum mengetahui tentang prosedur 
penggunaan BPJS sehingga masyarakat 
merasa rumit. Sosialisasi terkait BPJS 
juga belum ada. 

 
6. SARAN 

Perlu adanya adanya sosialisasi 
terkait JKN mulai dari benefit menjadi 
peserta JKN hingga tata cara 
pendaftaran JKN. Perlu adanya 
kebijakan terkait pemerataan 
kepesertaan JKN, sehingga seluruh 
masyakat dapat merasakan manfaat dari 
JKN serta tepat pada sasaran. Untuk 
mencapai hal tersebut dibutuhkan peran 
dari berbagai pihak terkait. 
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ABSTRAK 

Kondisi kesehatan ibu dan anak di Provinsi Jawa Timur masih belum memuaskan. 
Jawa Timur termasuk dalam peringkat 10 tertinggi kematian ibu dan bayi di Indonesia. 
Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan tingginya AKI dan AKB di Jawa Timur. 
Penyebab ini dapat terjadi pada saat Ibu belum mengalami kehamilan sampai kondisi 
pasca persalinan. Faktor penyebab beragam dan umumnya disebabkan karena kualitas 
hidup ibu dan rendahnya status kesehatan ibu dimulai jauh-jauh hari sebelum terjadi 
kehamilan. Penyebab tingginya AKI dan AKB yang sangat kompleks ini membuat 
pemerintah membuat kebijakan terkait upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi 
permasalahan tersebut. Program integrasi continuum of care adalah salah satu program 
yang sekarang sedang dikembangkan seluruh wilayah Indonesia termasuk di Jawa Timur. 
Beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur termasuk Surabaya, Bojonegoro, dan Gresik. 
Program integrasi continuum care adalah program yang berkesinambungan dengan 
berdasarkan pendekatan siklus hidup. Program ini solutif dalam menurunkan AKI dan 
AKB karena masalah kesehatan reproduksi pada setiap fase kehidupan dapat 
diperkirakan sehingga status kesehatan di fase kehidupan selanjutnya dapat 
ditanggulangi dan tidak akan bermasalah. 
 
Kata kunci: continuum of care, AKI dan AKB 

 
 

ABSTRACT 
Condition of maternal and child health in East Java Province is still not satisfactory. 

East Java is ranked among the 10 highest MMR and IMR in Indonesia (Riskesdas, 2013). 
There are several things that caused The Number of maternal and infant deaths in East 
Java highly. This cause can occur when the mother have not been pregnant until the 
postpartum condition. Determinant of  maternal and infant deaths are varied and usually 
due to the quality of life of the mother and the low maternal health status begins long 
before the pregnancy occurs. The hight of MMR and IMR caused is complex. So the 
government should makes policy related efforts to be done to solve the problem. 
Continuum of care program is one of the programs that are being developed throughout 
Indonesia rightnow, including in East Java. Some districts or cities in East Java including 
Surabaya, Bojonegoro, and Gresik. The continuum care program is a continuous program 
based on life cycle approach. This program is solutive in reducing MMR and IMR since 
reproductive health problems at every phase of life can be estimated so that health status 
in the next phase of life can be overcome and will not be problematic. 
 
Keyword: continuum of care, maternal and infant health program 
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1. PENDAHULUAN 

Angka Kematian Ibu (AKI) dan 
Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan 
dua masalah yang terus berkembang 
dan menjadi isu penting dalam dunia 
kesehatan. Target MDGs tahun 2015 
untuk AKI, sebesar 102 per 100.000 
kelahiran hidup, target tersebut belum 
tercapai sehingga perlu dilanjutkan 
dalam pembangunan berkelanjutan 
(Sustainable Developtment Goals atau 
SDGs). Kesehatan ibu dan anak masih 
menjadi salah satu program prioritas 
dan sasaran pencapaian untuk tujuan 
pembangunan berkelanjutan. Gambaran 
kesehatan ibu dan anak di Indonesia 
masih belum memuaskan. Jawa Timur 
merupakan salah satu provinsi yang 
termasuk dalam peringkat 10 tertinggi 
kematian ibu dan bayi di Indonesia.

[1]
 

Meskipun secara umum AKI di Jawa 
Timur mengalami tren penurunan, 
namun secara absolut jumlah AKI masih 
tergolong tinggi.  

Pada tahun 2014, tercatat AKI di 
Jawa Timur sebesar 93,52 per 100.000 
kelahiran hidup. Angka ini berhasil 
mencapai target MDG’s ≤102 per 
100.000 kelahiran hidup. Namun, dalam 
hal capaian nasional angka tersebut 
masih bermasalah karena berada jauh 
dari Rencana Strategis Nasional yakni 
sebesar 80 per 100.000 kelahiran 
hidup.

[2]
 Merujuk pada data jumlah AKI 

di Jawa Timur pada Profil Kesehatan 
Jawa Timur Tahun 2015, kabupaten dan 
kota besar seperti Kota Surabaya, 
Jember, Sidoarjo, Pasuruan, dan 
Malang justru menjadi penyumbang AKI 
tertinggi. Jumlah AKI tercatat paling 
tinggi di Kota Surabaya yang mencapai 
39 kasus. Tahun 2015 tersebut tercatat 
32 ibu meninggal dunia karena proses 
persalinan.  

Selain itu, terjadi peningkatan 
pada jumlah kematian bayi di Jawa 
Timur dari bulan Juni 2014 dengan 
jumlah sebanyak 291 kasus menjadi 
316 kasus pada Juni 2015. 
Permasalahan pada penanganan kasus 
bayi baru lahir menjadi tugas penting 
bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Timur. Berdasarkan laporan kasus 
kematian bayi tahun 2015 kematian 
neonatus (usia 0-28 hari) sebesar 81% 

atau 4/5 dari kasus kematian bayi yang 
ada. Sementara itu 66% dari kasus 
kematian tersebut terjadi pada neonatal 
dini  (usia 0-7 hari). Kecurigaan tersebut 
didukung dengan adanya data laporan 
kasus dari tahun 2011 hingga tahun 
2013 tren jumlah kematian neonatus (0-
7 hari) cenderung stagnan. Sebanyak 
42% kasus yang ada disebabkan oleh 
kasus Berat Badan Bayi Lahir Rendah 
(BBLR), menyusul pada peringkat kedua 
yakni asfiksia. Kematian neonatus (0-7 
hari) karena BBLR dan asfiksia masih 
sangat terkait dengan kesehatan atau 
kondisi ibu saat hamil. 

Berdasarkan analisis Dinas 
Kesehatan Provinsi jawa Timur, 
beberapa determinan BBLR dan asfiksia 
disebabkan antara lain kualitas ANC 
yang rendah, asupan gizi selama 
mengandung, usia ibu saat 
mengandung, sosio-budaya dan sosio-
ekonomi, pendidikan ibu, dan riwayat 
penyakit ibu selama kehamilan. Hal 
tersebut menunjukkan adanya 
keterkaitan yang kuat antara kejadian 
kasus kematian ibu dan kematian bayi. 
Selain itu faktor pelayanan kesehatan 
juga berkontribusi sebagai determinan 
kasus kematian bayi. Beberapa 
permasalah terkait pelayanan kesehatan 
diantaranya adalah time response 
petugas, kompetensi petugas, 
ketersediaan sarana dan prasarana, 
serta pengetahuan keluarga.  

Penyebab dari kematian ibu tediri 
dari aspek 3 (tiga) kata terlambat, yakni 
terlambat mengambil keputusan, 
terlambat tiba di fasilitas kesehatan dan 
terlambat dalam menerima pertolongan 
medis. Selain 3 terlambat, kematian ibu 
juga disebabkan oleh 4 terlalu yakni 
terlalu muda untuk hamil, terlalu tua 
untuk hamil, terlalu banyak anak, dan 
terlalu dekat jarak antar anak. Sebanyak 
54,2 per 1000 perempuan dibawah usia 
20 tahun telah melahirkan, sementara 
perempuan yang melahirkan usia di atas 
40 tahun sebanyak 207 per 1000 
kelahiran hidup. Hal ini diperkuat oleh 
data yang menunjukkan masih adanya 
umur perkawinan pertama pada usia 
yang amat muda (<20 tahun) sebanyak 
46,7% dari semua perempuan yang 
telah kawin.

[3]
 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

28 

 
BIMKMI Volume 6 No.1 | Januari - Juni 2018 

 
 

Continuum of care merupakan 
program integrasi dengan melakukan 
pelayanan kesehatan holistic dengan 
melakukan pelayanan promotif-preventif 
beserta kuratif sekaligus.

[3]
 Pelayanan 

ini dapat dilaksanakan di Puskesmas. 
Dengan demikian akan membuat 
Puskesmas memiliki pelayanan 
kesehatan primer yang handal dalam 
menangani masalah kesehatan yang 
merupakan tujuan Rencana Strategi 
Nasional 2015-2019. 

 
2. PEMBAHASAN 

Berbagai upaya penurunan AKI 
dan AKB telah dilakukan oleh 
pemerintah. Program yang telah disusun 
fokus pada kegiatan peningkatan status 
gizi masyarakat serta pencegahan dan 
penanggulanangan penyakit menular 
yang menjadi prioritas pembangunan 
nasional bidang kesehatan. Untuk 
meningkatkan status kesehatan ibu, 
puskesmas, rumah sakit dan fasilitas 
pelayanan kesehatan lainnya telah 
menyelenggarakan berbagai upaya 
kesehatan, baik yang bersifat preventif, 
promotif, kuratif, dan rehabilitatif. 
Misalnya pelayanan kesehatan pada ibu 
hamil (antenatal care /ANC), 
pertolongan persalinan oleh tenaga 
kesehatan, pelayanan KB, dan lain 
sebagainya.  

Pelayanan antenatal yang 
dilaksanakan di fasilitas pelayanan 
kesehatan seharunya dilaksanakan 
secara komprehensif, terpadu dan 
berkualitas agar dapat deteksi dini 
masalah kehamilan pada ibu hamil dan 
dapat segera dilakukan tindakan untuk 
mencegah terjadinya komplikasi. Hal 
tersebut dilakukan karena terdapat 
berbagai masalah selama kehamilan 
yang dapat dialami ibu hamil dan 
berpotensi menimbulkan komplikasi 
kehamilan yang dapat menyebabkan 
kematian ibu. Misalnya anemia, kurang 
energi kronis, kekurangan yodium, 
HIV/AIDS, TB, dan lain sebagainya. 
Karena itu pelayanan antenatal harus 
dilaksanakan secara komprehensif, 
terpadu, dan berkualitas agar adanya 
penyakit atau masalah dapat dideteksi 
dan ditangani secara dini. Sehingga 
salah satu faktor penyebab kematian ibu 
dapat diminimalisir.

[4]
 

Beberapa keadaan yang dapat 
menyebabkan kondisi ibu hamil tidak 
sehat antara lain adalah penanganan 
komplikasi, anemia, ibu hamil yang 
menderita diabetes, hipertensi, malaria, 
dan empat terlalu yaitu terlalu muda <20 
tahun, terlalu tua >35 tahun, terlalu 
dekat jaraknya 2 tahun dan terlalu 
banyak anaknya > 3 tahun.

[3]
 

Potensi dan tantangan dalam 
penurunan kematian ibu dan anak perlu 
dipahami oleh kalangan akademisi dan 
praktisi kesehatan. Karena peran 
penting mereka sangat dibutuhkan 
dalam menurunkan AKI dan AKB. Salah 
satu potensi dan tantangan tersebut 
yaitu, jumlah tenaga kesehatan yang 
menangani kesehatan ibu khususnya 
bidan sudah relatif tersebar ke seluruh 
wilayah Indonesia, namun kompetensi 
petugas kesehatan masih belum 
memadai. Demikian juga secara 
kuantitas, jumlah Puskesmas PONED 
dan RS PONEK terus meningkat, akan 
tetapi belum diiringi dengan peningkatan 
kualitas pelayanan.  

Peningkatan status kesehatan ibu 
sebelum hamil terutama pada masa 
remaja dapat menjadi potensi dalam 
penurunan AKI. Program KB dengan 
peningkatan jumlah kepesertaan KB 
juga harus terus digalakkan untuk 
penggunaan kontrasepsi jangka panjang. 
Karena dengan program KB maka ibu 
dapat menbatasi jumlah anak dan jarak 
kehamilan sehingga mengurangi resiko 
4 Terlalu penyebab kematian ibu dan 
bayi. Keanekaragaman makanan 
menjadi potensi untuk peningkatan gizi 
ibu hamil, namun harus dapat 
dikembangkan paket pemberian 
makanan tambahan bagi ibu hamil yang 
tinggi kalori, protein dan mikronutrien.

[3] 

Faktor kondisi ibu sebelum dan selama 
kehamilan sangat menentukan kondisi 
bayinya. 

 Berdasarkan Renstra 
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-
2019, tantangan ke depan adalah 
mempersiapkan calon ibu agar benar-
benar siap untuk hamil dan melahirkan 
dan menjaga agar terjamin kesehatan 
lingkungan yang mampu melindungi 
bayi dari infeksi. Untuk usia di atas 
neonatal sampai satu tahun, penyebab 
utama kematian adalah infeksi 
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khususnya pnemonia dan diare. Hal ini 
berkaitan erat dengan perilaku hidup 
sehat ibu dan juga kondisi lingkungan 
setempat. 

Berdasarkan uraian diatas dapat 
menggambarkan bahwa masalah KIA 
merupakan masalah yang kompleks dan 
penanganannnya tidak dapat hanya 
dilakukan dengan satu program saja. 
Penanganan untuk menurunkan AKI 
dan AKB harus dilakukan secara 
komprehensif dengan mengintegrasikan 
berbagai macam program dan sektor. 
Karena, hal tersebut menyangkut 
berbagai masalah antara lain: masalah 
gizi pada WUS, kesehatan reproduksi, 
pelayanan kesehatan, penentu 
kebijakan, bahkan mungkin masalah 
psikologis, yang dampaknya dapat 
terjadi pada kesehatan bayi ketika baru 
lahir. Oleh karena itu, salah satu cara 
yang dapat dilakukan ialah menjalankan 
program terintegrasi dengan satu tujuan 
yaitu menurunkan AKI dan AKB. 

Program integrasi yang dapat 
dilakukan adalah dengan melakukan 
pedekatan keluarga melalui siklus hidup. 
Pendekatan siklus hidup berarti 
melakukan suatu pendekatan dengan 
memperhatikan kekhususan kebutuhan 
penanganan sistem reproduksi pada 
setiap fase kehidupan, serta 
kesinambungan antar-fase kehidupan 
tersebut

[3]
. Dengan demikian, masalah 

kesehatan reproduksi pada setiap fase 
kehidupan dapat diperkirakan, yang bila 

tak ditangani dengan baik maka hal ini 
dapat berakibat buruk pada masa 
kehidupan selanjutnya. 

Rencana Strategis (Renstra) 
Kementerian Kesehatan Tahun 2015–
2019 menyebutkan bahwa salah satu 
acuan bagi arah kebijakan Kementerian 
Kesehatan adalah penerapan 
pendekatan pelayanan kesehatan yang 
terintegrasi dan berkesinambungan. Hal 
ini berarti bahwa pelayanan kesehatan 
harus dilakukan terhadap seluruh 
tahapan siklus hidup manusia (life cycle), 
sejak masih dalam kandungan, sampai 
lahir menjadi bayi, tumbuh menjadi anak 
balita, anak usia sekolah, remaja, 
dewasa muda (usia produktif), dan 
akhirnya menjadi dewasa tua atau usia 
lanjut (lihat gambar 1). 

Program continuum of care ini 
sebenarnya adalah program 
memperhatikan efisiensi biaya 
kesehatan. Hal tersebut dikarenakan 
perlu adanya kerjasama lintas program 
dan lintas sektor yang bertujuan sama 
untuk menurunkan AKI dan AKB. 
Dengan demikian maka penggunaan 
dana APBD akan semakin hemat 
karena satu program mungkin akan 
dapat menyelesaikan beberapa masalah 
dalam suatu wilayah

[5]
. Program 

integrasi continuum of care inilah yang 
sekarang sedang dikembangkan seluruh 
wilayah Indonesia termasuk di Jawa 
Timur.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Pendekatan Siklus Hidup untuk Mencapai Keluarga Sehat
[3]
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Beberapa kabupaten/kota di Jawa 

Timur termasuk Surabaya, Bojonegoro, 
dan Gresik yang AKI dan AKB 
cenderung tinggi pun menjalankan 
program ini untuk mengendalikan dan 
menurunkan angka tersebut. Beberapa 
upaya yang dapat dilakukan untuk 
melakukan program integrasi continuum 
of care adalah dengan melakukan 
pelayanan kesehatan holistic dengan 
melakukan pelayanan promotif-preventif 
beserta kuratif sekaligus.

[6]
 Pelayanan 

ini dapat dilaksanakan di Puskesmas 
sehingga Puskesmas memiliki 
pelayanan kesehatan primer yang 
handal dalam menangani masalah 
kesehatan. 

Puskesmas akan menjadi 
pelayanan kesehatan yang paling 
berperan dalam menyukseskan program 
integrasi continuum of care. Hal ini 
disebabkan karena Puskesmaslah yang 
memiliki begitu banyak program 
kesehatan di setiap tingkatan usia dari 
bayi baru lahir sampai lansia, yang 
dapat dihubungkan dengan berbagai 
masalah kesehatan masyarakat. 

Beberapa kegiatan yang dapat 
dilakukan pada masing-masing 
kelompok usis tersebut dapat dilihat 
pada Gambar 2. 

 
3. KESIMPULAN 

Faktor penyebab kematian ibu 
dan anak  pada umumnya disebabkan 
oleh kualitas hidup ibu dan mulai dari 
sebelum kehamilan hingga kelahiran 
bayi.  Program integrasi continuum of 
care dapat menjadi  program strategis 
yang berkesinambungan melalui 
pendekatan siklus hidup, sehingga 
menjadi solusi penting dalam 
menurunkan AKI dan AKB, karena 
masalah kesehatan reproduksi pada 
setiap fase kehidupan dapat 
diperkirakan. Continuum of care terbukti 
solutif dalam menurunkan AKI dan AKB 
di Jawa Timur karena menerapkan 
program kegiatan pada setiap kelompok 
usia sehingga diharapkan akan 
menghasilkan generasi yang baik dan 
meningkatkan status kesehatan pada 
ibu dan bayi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Upaya Penurunan AKI dan AKB dengan Melakukan Program Integrasi 
Continuum Care di Jawa Timur 

[7]
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ABSTRAK 

Faktor kunci dalam langkah menuju Universal Health Coverage adalah penggunaan 
sumber daya yang efisien dengan mereformasi mekanisme pembayaran rumah sakit. 
Sistem pembayaran berbasis casemix merupakan sistem pembayaran dengan 
mengklasifikasikan pasien dengan karakteristik klinis yang serupa menjadi satu kelompok 
biaya homogen tunggal. Sistem ini dikembangkan oleh Bob Fetter dan John Thompson 
dari Yale University pada tahun 1976. Sistem pembayaran berbasis casemix pada 
awalnya memiliki tujuan untuk  melihat perbandingan kinerja di rumah sakit. Saat ini, 
alasan untuk menggunakan pembayaran berbasis casemix adalah untuk meningkatkan 
efisiensi rumah sakit dan meningkatkan transparansi. Terdapat lebih dari 40 negara di 
seluruh dunia menerapkan sistem pembayaran casemix untuk berbagai tujuan dan dalam 
tingkat yang berbeda-beda. Hasil studi literatur ini menyimpulkan bahwa implementasi 
sistem pembayaran rumah sakit berbasis casemix di berbagai negara mampu 
mengurangi rata-rata lama rawat inap, mendorong rumah sakit untuk melakukan upaya 
efisiensi dan meningkatkan transparansi, namun dampak negatif yang ditimbulkan adalah 
terdapat peningkatan jumlah kasus dan readmisi.  

 
Kata kunci : casemix, rumah sakit, sistem pembayaran 
 

ABSTRACT 
The Important factor in the process towards Universal Health Coverage is the efficient 
use of resources by reforming hospital payment mechanisms. The casemix-based 
payment system is a payment system by classifying patients with clinical features that 
constitute a single homogeneous cost group. The system was developed by Bob Fetter 
and John Thompson of Yale University in 1976. The casemix-based payment system 
initially had a goal to see a comparison of hospital performance. Currently, the most 
frequent reason for using casemix based payments is to improve hospital efficiency and 
improve transparency. There are more than 40 countries around the world implementing 
casemix payment systems for various purposes and at different levels. This literature 
review is intended to discuss the development of the casemix-based payment system in 
various countries and the impact of the use of payment systems. The results of this study 
conclude that the implementation of casemix-based payment system in various countries 
is able to reduce the average length of hospitalization, encourage hospitals to make 
efficiency efforts and improve transparency, but the negative impact is an increase in the 
number of cases and readmission. 

 
Key words : casemix, hospital, payment system 
 
1. PENDAHULUAN 

Faktor kunci dalam langkah 
menuju Universal Health Coverage 
adalah penggunaan sumber daya yang 

efisien, ditambah dengan peningkatan 
mobilisasi sumber daya dan penyatuan 
yang lebih baik.

1
 Efisiensi substansial 

dapat dilakukan dengan mereformasi 
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mekanisme pembayaran rumah sakit, 
terutama karena pengeluaran untuk 
layanan rumah sakit merupakan salah 
satu bagian terbesar dari total belanja 
layanan kesehatan di semua negara, 
terlepas dari tingkat pendapatannya.

2
 

Sistem pembayaran casemix 
adalah sistem klasifikasi pasien yang 
mengklasifikasikan pasien dengan 
karakteristik klinis yang serupa menjadi 
satu kelompok biaya homogen tunggal. 
Sistem ini dikembangkan oleh Bob Fetter 
dan John Thompson dari Yale University 
pada tahun 1976.

3,4
 Diagnosis Related 

Groups (DRG) adalah sistem 
pengelompokan pertama yang 
dikembangkan di bawah sistem ini, DRG 
mengelompokkan kasus yang memiliki 
ciri-ciri pola pemakaian sumber daya 
yang homogen dan pada saat 
bersamaan. Dengan demikian, kasus-
kasus dalam DRG yang sama memiliki 
kesamaan secara ekonomi dan medis.

5
 

Sistem pembayaran berdasarkan 
casemix adalah salah satu jenis 
mekanisme pembayaran rumah sakit, 
bersamaan dengan sistem pembayaran 
kapitasi, global budget atau kombinasi.

6
 

Sistem pembayaran berbasis 
casemix pada awalnya memiliki tujuan 
untuk  melihat perbandingan kinerja di 
rumah sakit. Saat ini, alasan paling 
sering untuk menggunakan pembayaran 
berbasis casemix adalah untuk 
meningkatkan efisiensi rumah sakit dan 
meningkatkan transparansi. Temuan 
pada negara berpenghasilan tinggi 
menunjukkan bahwa sistem pembayaran 
casemix pada umumnya membantu 
meningkatkan efisiensi rumah sakit 
dengan mengurangi lama menginap rata-
rata tetapi juga meningkatkan volume 
kasus.

7
 
Pentingnya penggunaan sistem 

casemix dan yang terkait dengan bobot 
biaya berbanding lurus dengan 
permintaan untuk pengembangan 
metodologi penghitungan baru di banyak 
negara. Integritas dari algoritma 
pengelompokan casemix yang digunakan 
dan bobot biaya relatif terkait, memiliki 
dampak langsung pada integritas 
metodologi sistem ini. Sementara 
perhitungan bobot biaya dan 
pengembangan casemix tergantung 
pada ketersediaan tingkat biaya kasus 

pasien rawat jalan.
8
 Saat ini telah 

terdapat lebih dari 40 negara di seluruh 
dunia menerapkan sistem pembayaran 
casemix untuk berbagai tujuan dan 
dalam tingkat yang berbeda-beda.

9,10
 

Studi literatur ini bertujuan untuk 
membahas pengembangan sistem 
pembayaran rumah sakit berbasis 
casemix di berbagai negara serta 
dampak positif dan negatif dari 
penggunaan sistem pembayaran 
tersebut.  

 
2. PEMBAHASAN 
2.1 Jepang 

Jepang telah memperkenalkan 
asuransi kesehatan sosial pertama kali 
pada tahun 1922. Terdapat dua progam 
asuransi kesehatan sosial yang 
diperkenalkan yaitu Employees’ Health 
Insurance Law yang didirikan pada tahun 
1922 dan Community-based Health 
Insurance Law pada tahun 1938.  Empat 
puluh tahun kemudian pada tahun 1961,  
Jepang telah mencapai Universal Health 
Coverage.

11
 

Selama ini Jepang 
memberlakukan sistem pembayaran fee 
for service. Namun, pada tahun 1997 
Kementerian Kesehatan dan 
Kesejahteraan di Jepang memutuskan 
untuk melakukan ujicoba sistem 
pembayaran DRG milik Amerika. Setelah 
dilakukannya uji coba, asosiasi dokter di 
jepang mengkritisi sistem pembayaran 
DRG terlalu ketat dan tidak sesuai 
dengan pola praktek yang lebih 
berorientasi terhadap proses. Namun 
asosiasi dokter di Jepang setuju untuk 
memberlakukan sistem pembayaran 
casemix tersebut untuk meningkatkan 
transparansi dari praktik dan prosedur 
medis yang dilakukan. Untuk 
mendapatkan sistem pembayaran yang 
tepat, selama dua tahun (1997-1998), 
Jepang mempelajari sistem pembayaran 
di negara- negara eropa seperti, Inggris 
(HRG), Prancis (GHM), Swedia (Nord 
DRG) Belgia (AP-DRG) Portugal HCFA 
DRG, Austria (LDF), Jeman (FP-SE) dan 
Belanda (DBC).

12
 

Setelah dua tahun, Jepang 
memutuskan untuk membentuk sistem 
casemix sendiri yang diberi nama 
Diagnosis Procedure Combination (DPC) 
pada tahun 2003. Sistem pembayaran 
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DPC ini satu jalur dengan sistem 
pembayaran di belanda (DBC) dan 
dipengaruhi oleh sistem pembayaran di 
Austria dan Prancis dalam pendekatan 
aplikasi casemix untuk perencanaan 
kesehatan regional, serta 
pendekatansistem pembayaran di  Belgia 
dan Inggris untuk proses 
pengembangannya. Sistem DPC ini 
merupakan metode pembayaran per-
diem yang terdiri dari dua komponen 
yaitu sistem pembayaran DPC untuk 
“hospital fee” dan fee for service untuk 
“doctor’s fee” yang digunakan untuk 
pasien rawat inap.

13
 “Hospital fee” terdiri 

dari biaya kamar, obat, tes laboratorium, 
dan prosedur dibawah 10.000 yen. 
Sedangkan “Doctor’s fee” terdiri dari 
biaya operasi, ruang operasi, 
pengobatan dan biaya prosedur selama 
operasi yang lebih dari 10.000 yen serta 
biaya jasa dokter. DPC memiliki 16 Major 
Diagnostic Categories (MDC), 575 
Diagnostic Group dan 2552 DPC pada 
tahun 2003 saat pertama kali 
diperkenalkannya DPC di 82 Rumah 
Sakit di Jepang. Saat ini, pada April 2014, 
terdapat 18 MDC, 504 Diagnostic Group 
dan 2873 DPC pada 1585 rumah sakit 
dari total 7493 rumah sakit yang ada di 
Jepang.  

Komponen yang dibayar dalam 
sistem DPC akan disesuaikan dengan 
poin perhari pada setiap DPC dikalikan 
dengan adjustment coefficient dan lama 
rawat inap. Adjustment coefficient terdiri 
dari basic coefficient yaitu koefisien bagi 
setiap rumah sakit yang menggunakn 
sistem pembayaran DPC, Functional 
evaluation coefficient I yang merupakan 
koefisien untuk performa rumah sakit, 
Functional evaluation coefficient II yang 
merupakan koefisien untuk rumah sakit 
dengan karakteristik tertentu seperti 
rumah sakit yang menangani banyak 
pasien kronis, yang terakhir adalah 
provisional coefficient.

14
 

Setiap DPC memiliki pembayaran 
pe-diem sendiri sesuai dengan lama 
rawat inap yang dibagi menjadi empat 
periode. Periode pertama merupakan 
rentang hari dari 25 persentil yang akan 
dibayarkan 15% lebih besar dari rata-rata 
biaya. Periode kedua merupakan rentang 
dari 25 persentil hingga 50 persentil yang 
akan dibayarkan sesuai dengan rata-rata 

biaya. Periode  ketiga berada pada 
rentang hari dari 50 persentil ke 97,7 
persentil yang akan dibayar 15% lebih 
rendah dari rata-rata biaya dan periode 
keempat akan dibayar dengan sistem fee 
for service. Rata-rata masyarakat jepang 
akan membayar 30% dari total tarif 
rumah sakit, kecuali untuk anak dibawah 
usia sekolah membayar 20% dan lansia 
(diatas 70 tahun) membayar 10%, 
sisanya akan dibayarkan oleh pihak 
asuransi.

12
 

Sistem pembayaran DPC telah 
berdampak pada rata-rata lama rawat 
inap dan kualitas perawatan medis dalam 
waktu yang singkat. Rata-rata lama rawat 
inap telah menunjukkan penurunan 4,5% 
pada rumah sakit khusus yang berfungsi 
di bawah sistem pembayaran DPC. 
Namun sistem pembayaran DPC masih 
belum dapat meningkatkan efisiensi 
rumah sakit yang terbukti dengan 
pengeluaran biaya rawat inap yang tetap 
dan peningkatan pengeluaran pasien 
rawat jalan serta jumlah readmisi yang 
meningkat.

15
 Serupa dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Kai Wang 
yang menemukan bahwa sistem 
pembayaran DPC tidak menurunkan 
biaya pengeluaran medis namun berhasil 
dalam menurunkan rata-rata lama rawat 
inap, menyederhanakan sistem 
pembayaran dan transparansi.

16
 

 
2.2 Australia 

Pada tahun 1993, Australia mulai 
memperkenalkan sistem Activity Based 
Funding (ABF) pada salah satu negara 
bagian sebagai upaya untuk mengurangi 
biaya kesehatan masyarakat sebesar 
10%. Tujuan pemerintah saat itu adalah 
untuk meningkatkan transparansi dan 
memperkenalkan sistem kompetisi pasar. 
ABF juga bertujuan untuk meningkatkan 
efisiensi dengan mengurangi rata-rata 
lama rawat inap. Selanjutnya ABF 
dipekenalkan di negara bagian lainnya 
pada tahun 1994 -1998. Hingga tahun 
2001 ABF membiayai 70% Rumah Sakit 
di Australia. Sejalan dengan 
pekembangan ABF, Australia 
mengembangkan sistem klasifikasi 
tersendiri yang disebut dengan AR-
DRG.

17
 

Australia memiliki sejarah 
perkembangan sistem pembayaran AR-
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DRG yang panjang, dimulai dengan 
penelitian awal oleh Palmer dan Duckett 
pada tahun 1980 untuk menentukan 
sejauh mana Health Care Financing 
Administration (HCFA) yang baru 
diperkenalkan akan bekerja dan diterima 
oleh rumah sakit Australia. Australia telah 
lama memiliki badan nasional yang 
bertanggung jawab untuk data rumah 
sakit. Australian Institute for Health and 
Welfare menggabungkan data rumah 
sakit tingkat Negara bagian dan laporan 
isu. Pusat Nasional Klasifikasi Kesehatan 
secara historis bertanggungjawab atas 
pemeliharaan dan pelatihan dalam 
klasifikasi AR-DRG.  

Sistem pembayaran AR-DRG 
mencakup layanan yang diberikan 
kepada pasien rawat inap di departemen 
gawat darurat, sedangkan perawatan 
darurat untuk pasien rawat jalan dibiayai 
melalui pendanaan terpisah. Di negara 
bagian Victoria, kesehatan mental tidak 
didanai oleh AR-DRG, berbeda dengan 
di Australia Selatan. Metode pembayaran 
rumah sakit bergantung pada otoritas 
negara bagian, dan persentase ABF 
sangat bervariasi antara negara bagian. 
Sebagian besar negara bagian 
menggunakan kombinasi sistem 
pembayaan ABF dan global budget. 
Pendanaan tambahan menggunakan 
sistem copayment yang terkait dengan 
kelompok atau layanan pasien tertentu 
dengan biaya yang lebih tinggi dan lebih 
bervariasi.

18
 

Dengan menggunakan ICD-10-AM 
sebagai dasar klasifikasi, AR-DRG 
dikembangkan untuk mencerminkan 
praktik klinis Australia dan penggunaan 
sumber daya rumah sakit. AR-DRGS 
digunakan oleh Independent Hospital 
Pricing Authority (IHPA) untuk penentuan 
harga perawatan akut di rumah sakit 
umum dan swasta, serta digunakan oleh 
otoritas kesehatan negara bagian dan 
teritori untuk memberikan pengelolaan, 
Kelompok klasifikasi pasien rawat inap 
memiliki kategori klinis dengan tingkat 
kompleksitas yang serupa dan 
mengkonsumsi sumber daya yang 
serupa guna menghasilkan pengukuran 
dan pembayaran yang lebih baik dengan 
layanan kesehatan berkualitas tinggi dan 
efisien. Australian Refined Diagnosis 
Related Groups (AR-DRG) memiliki 

struktur hirarki yang terdiri dari kategori 
diagnosis utama yang disebut Major 
Diagnostic Category (MDC), 
bedah/medis/partisi lainnya, diagnosis 
kelompok terkait yang berdekatan yang 
disebut Adjecent Diagnosis Related 
Groups (ADRGs), dan diagnosis 
kelompok terkait (Diagnosis Related 
Groups (DRGs).

19
  

Hasil dari enam bulan pertama 
pelaksanaan sistem pembayaran 
casemix menunjukkan bahwa rumah 
sakit telah berhasil mencapai tujuan yang 
diinginkan yaitu mengurangi total 
pengeluaran rumah sakit dengan 
meningkatkan efisiensi rumah sakit dan 
mengurangi daftar tunggu. Total 
pengeluaran untuk rumah sakit di Victoria 
turun 5% pada tahun 1993/1994 
dibandingkan tahun 1992/1993 dan 
keseluruhan jumlah pasien yang dirawat 
di rumah sakit Victoria pada periode Juli-
Desember 1993 meningkat sekitar 5% 
dari jumlah pasien pada periode yang 
sama tahun 1992.

20
 Namun sistem 

pembayaran casemix tidak berpengaruh 
terhadap readmisi pada rumah sakit di 
wilayah utara Australia. 

21
 

 
2.3 Jerman 

Jerman memiliki 2100 rumah sakit 
yang memberikan perawatan medis yang 
didanai melalui sistem “pendanaan 
ganda”, yang berarti ada duasumber 
pendanaan rumah sakit yang berbeda. 
Yakni, investasi infrastruktur didanai oleh 
anggaran negara yang didanai pajak, 
sedangkan biaya operasi terutama 
ditutupi oleh dana penyakit dan 
perusahaan asuransi kesehatan swasta. 
Kemudian, ada pengenalan DRG yang 
dimulai dengan 664 DRG pada tahun 
2003 yang mengacu pada AR DRG milik 
Australia. Jumlah tersebut meningkat 
menjadi 1193 DRG pada tahun 2012.

22,23
 

Sistem G-DRG diperkenalkan 
untuk mencapai beberapa tujuan. Tujuan 
pertama sebagai tujuan utama adalah 
untuk mengubah sistem pembayaran 
yang lama yaitu sistem perdiem dan 
mencapai alokasi sumber daya yang adil. 
Tujuan lainnya adalah untuk 
meningkatkan transparansi penilaian 
atas pelayanan yang diberikan oleh 
rumah sakit sehingga efisiensi dan 
kualitas rumah sakit terus meningkat.  
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Pada tahun 2009, pemerintah 
Jerman terus memodifikasi sistem 
pembiayaan rumah sakit. Tarif dasar 
seluruh negara bagian diprogram untuk 
bertemu dengan tarif dasar nasional 
pada tahun 2015, dan pada tahun 2012 
pemerintah negara bagian memiliki 
kesempatan untuk meninggalkan sistem 
pembiayaan yang lama dan 
menyesuaikan dengan sistem 
pembayaran DRG yang menggunakan 
bobot biaya investasi. Setelah 10 tahun, 
sistem ini akhirnya diterima secara luas 
dan dianggap berhasil. Evaluasi sistem 
ini menunjukkan peningkatan 
transparansi di sektor rumah sakit dan 
memberikan kontribusi terhadap efisiensi 
dan kualitas perawatan yang lebih baik.

7
 

Setelah pelaksanaan sistem pembayaran 
G-DRG, rata-rata lama rawat inap terus 
menurun. Pada tahun 2004 sampai 2006 
terjadi penurunan rata-rata lama rawat 
inap sebesar 1,9% dari 7,77 hari menjadi 
7,47 hari.

22
 Namun sistem G-DRG tidak 

menyebabkan penurunan kunjungan 
rawat inap dan readmisi.

21
 

Klasifikasi G-DRG berawal dari 
pengelompokan data klinis dan 
demografi sesuai dengan diagnosis 
utama menjadi salah satu dari 25 MDC, 
diberi nomor 1 sampai 2. Klasifikasi MDC 
sesuai dengan sistem tubuh yang sesuai 
dengan klasifikasi di ICD. Namun 
penyakit yang menggunakan sumber 
daya yang sangat tinggi dipisahkan 
kekategori Pre-MDC, seperti tindakan 
transplantasi.  

Setelah langkah ini, data jenis 
prosedur digunakan untuk menetapkan 
sebuah kasus ke ‘Base-DRG', yang 
merupakan sekumpulan diagnosa dan 
prosedur. Dalam setiap MDC, ‘Base-
DRG’ memiliki dua digit angka. ‘Base-
DRG’ dapat dipecah menjadi DRG 
terpisah berdasarkan kriteria tambahan 
yang mencerminkan berbagai tingkat 
konsumsi sumber daya. Selanjutnya data 
diklasifikasikan kembali sesuai dengan 
co-morbidities, prosedur dan karakteristik, 
dan data biaya.   

 
2.4 Amerika  

Pada awal terbentuknya medicare 
pada tahun 1965, pelayanan rumah sakit 
dibayar dengan menggunakan sistem 
pembayaran retrospektif. Dibawah sistem 

ini, biaya kesehatan meningkat drastis 
antara tahun 1967 dan 1983, sebesar 3 
milyar USD menjadi 37 milyar USD. 
Terdapat beberapa penyebab dari 
meningkatnya biaya tersebut antara lain, 
sistempembayaran yang berbasis fee fo 
service akan meningkatkan upaya supply 
induced demand dan akan meningkatkan 
penggunaan teknologi kesehatan yang 
sangat mahal.  

Pada tahun 1982 dibentuk sistem 
Prospective Payment System (PPS) 
untuk mengendalikan biaya. Sistem ini 
menggunakan mekanisme pembayaran 
per-case yang disebut dengan DRG. 
Dengan sistem ini rumah sakit dituntut 
untuk melakukan efesiensi pelayanan 
dengan mengubah sistem pelayanan.  
Dengan sistem pembayaran ini, terjadi 
penurunan biaya yang dikeluarkan oleh 
medicare.

24
 

Setelah implementasi DRG, para 
ekonom telah memprediksi dan 
menganalisis dampak dari sistem 
pembayaran DRG dan disimpulkan 
bahwa DRG dapat mengurangi lama 
rata-rata awat inap. Meskipun ada 
beberapa masalah pada awal 
penerapannya dan beberapa perubahan 
kecil dalam sistem, saat ini sistem 
pembayaran DRG telah diterima secara 
luas di Amerika Serikat. DRG telah 
digunakan sebagai bagian dari sistem 
pembayaran tidak hanya di program 
medis tetapi juga di asuranasi swasta 
dan jaminan Medicaid. Untuk 
memperbaiki kontrol kasus dan kualitas 
perawatan, DRG juga digunakan di 
banyak sistem pengelolaan rumah sakit. 
Meskipun formula pembayaran lainnya 
telah digunakan, seperti biaya per diem 
atau kontrak, DRG tetap menjadi sistem 
pembayaran utama, juga digunakan oleh 
banyak rencana dan jaringan penyedia 
internal.

25
 Implementasi sistem 

pembayaran DRG di Amerika 
menurunkan rata-rata lama rawat inap 
sebesar 3,4 hari dan menurunkan angka 
mortalitas rawat inap, namun angka 
readmisi tidak menurun dan 
meningkatnya instabilitas pasien ketika 
selesai menjalani rawat inap.

26
 

 
2.5 Malaysia 

Biaya perawatan kesehatan 
Malaysia meningkat secara drastis 
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disebabkan oleh meningkatnya jumlah 
lansia dan penyakit tidak menular. Pada 
tahun 2013, belanja pemerintah di sektor 
kesehatan hanya 4,5% (RM 44,748 juta) 
dari produk domestik bruto (PDB) negara. 
The Malaysia Health System Review 
melaporkan bahwa pengeluaran 
kesehatan Malaysia berada di kisaran 
menengah untuk negara berpenghasilan 
tinggi dan menengah di kawasan Asia. 
Dengan demikian dibutuhkan 
pengelolaan sumber daya kesehatan 
yang lebih baik dengan merefomasi 
sistem pembayaran menggunakan 
sistem casemix.

27
 

Di Malaysia, penelitian tentang 
sistem pembayaan casemix berdasarkan 
Diagnostic Related Groups (DRG) 
dimulai pada tahun 1996, dengan 
dibentuknya tim peneliti yang terdiri dari 
perwakilan dari Kementerian Kesehatan, 
Universitas Malaya, Universitas 
Kebangsaan Malaysia dan Universitas 
Ilmu Pengetahuan Malaysia. Tim ini 
melakukan proyek penelitian yang 
melibatkan 12 rumah sakit umum di 
Malaysia termasuk tiga rumah sakit 
universitas (Zafar, 2005). Universitas 
Kebangsaan Malaysia Medical Center 
(UKMMC) adalah rumah sakit pertama di 
negara ini yang menerapkan sistem 
casemix sejak Juli 2002.

28
 

Dalam sistem casemix di Malaysia, 
kode untuk frase diagnostik ditetapkan 
berdasarkan International Classification 
of Disease 10th Revision (ICD 10), dan 
kode untuk frase prosedural ditugaskan 
berdasarkan International Classification 
of Disease, Ninth Clinical Modification 
(ICD-9-CM). MY-DRG adalah salah satu 
bentuk casemix yang digunakan di 
Malaysia. Dalam sistem ini, masing-
masing kode DRG terdiri dari 5 kode 
alfanumerik (satu huruf dan empat 
angka). Angka pertama mengacu pada 
Casemix Main Group (CMG) yang 
mengacu pada sistem tubuh (berlabel 
Alphabet (AZ), misalnya kelompok 
penyakit A = Infectious and parasitic), 
angka kedua mengacu pada disiplin 
dimana pasien berada (1 = bedah, 4 = 
medis, 6 = Obstetri & Ginekologi, 8 = 
Pediatrik), angka ketiga dan keempat 
mengacu pada kelompok DRG tertentu 
yang disebut Case-Based Group (CBG), 
dan digit terakhir mengacu pada tingkat 

keparahan pasien (I = ringan, II = sedang, 
III = parah).

29
 

Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Hossein Moshiri di 
UKMCC, dengan mengadopsi sistem 
pembayaran casemix pada tahun 2002 
UKMMC mampu memobilisasi sumber 
daya di rumah sakit untuk meningkatkan 
efisiensi. Efisiensi dicapai melalui 
kompetisi internal yang dibuat dengan 
memberikan umpan balik rutin kepada 
para dokter di semua departemen 
mengenai biaya unit layanan serta hasil 

perawatan. 
28

 

 
2.6 Indonesia 

Pada tahun 2014, Indonesia 
memulai progam Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) yang merupakan 
program asuransi kesehatan sosial yang 
bersifat wajib berdasarkan undang-
undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuan 
dari program tersebut adalah untuk 
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan 
masyarakat Indonesia. Sistem 
pembayaran pada fasilitas  Indonesia 
Case Based Groups (INA-CBGs). Tujuan 
dari implementasi sistem pembayaran 
INA CBG’s adalah terbentuknya tarif 
yang terstandarisasi dengan perhitungan 
tarif pelayanan lebih objektif berdasarkan 
pada biaya yang sebenarnya dan dapat 
meningkatkan mutu serta efisiensi rumah 
sakit. INA-CBG's telah dibangun sejak 
tahun 2006 dan pada tahun 2008, INA-
CBG's telah diimplementasikan dalam 
program Jamkesmas. Sampai tahun 
2013 jumlah pemberi pelayanan 
kesehatan Jamkesmas yang 
menggunakan INA-CBG's meliputi 1.273 
Rumah Sakit.  

INA CBG’s merupakan sistem 
pengelompokan penyakit yang memiliki 
kesamaan klinis dan pemakaian sumber 
daya. Tarif tersebut berbentuk paket 
yang mencakup seluruh komponen biaya 
Rumah Sakit. Pengelompokan INA CBGs 
mengacu kepada International 
Classification of Diseases (ICD) 10 dan 
ICD 9 Clinical Modifications. INA-CBG's 
terdiri dari 1.077 kode CBG yang terdiri 
dari 789 rawat inap dan 288 rawat jalan 
dengan tiga tingkat keparahan. Tarif INA-
CBG's dikelompokan dalam 6 jenis 
Rumah Sakit, yaitu kelas D, C, B dan A 
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dan disusun berdasarkan perawatan 
kelas 1, 2 dan 3.

30
 

Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan oleh Bambang wibowo 
menunjukkan bahwa penggunan sistem 
pembayaran INA CBGs mendorong 
rumah sakit untuk melakukan efisiensi 
dengan meningkatkan upaya 
pengendalian biaya rumah sakit melalui 
pembayaran jasa medis yang lebih kecil, 
penggunaan obat generik serta 
pengendalian pemeriksaan penunjang 
laboratorium dan radiologi. Seperti pada 
RSUP Fatmawati menerapkan clinical 
pathway, RSUP Dr. Kariadi dalam 
pengendalian alat medik habis pakai, 
RSUP Dr. Sarjito dalam menerapkan 
jasa pelayanan yang sama untuk semua 
kelas perawatan dan RSUP Dr. Hasan 
Sadikin dalam hal kebijakan mewajibkan 
penggunaan obat generik.

31
 Sistem 

pembayaran INA CBGs juga berdampak 
pada peningkatan pendapatan rumah 
sakit serta peningkatan output pelayanan. 
32

 
 

3. KESIMPULAN 
Setiap sistem pembayaran rumah 

sakit memberikan insentif yang berbeda 
yang dikaitkan dengan berbagai tujuan. 
Kelebihan dari implementasi sistem 
pembayaran rumah sakit berbasis 
casemix di berbagai negara diantaranya 
mampu mengurangi rata-rata lama rawat 
inap, mendorong rumah sakit untuk 
melakukan upaya efisiensi dan 
meningkatkan transparansi serta 
pendapatan rumah sakit. Sistem 
pembayaran casemix dinilai mampu 
meningkatkan efisiensi rumah sakit di 
beberapa negara, walaupun di Jepang 
peningkatan efisiensi tersebut masih 
belum terlihat. Sedangkan dampak 
negatif dari implementasi sistem 
pembayaran casemix adalah terjadinya 
peningkatan jumlah kasus, tidak 
menurunkan angka readmisi dan 
peningkatan instabilitas pasien pasca 
rawat inap.  
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ABSTRAK 
Pendahuluan : Demam Berdarah Darah merupakan penyakit menular yang disebabkan 
oleh virus dengue, yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk 
Aedes aegypti. Penyakit DBD muncul sepanjang tahun dan menyerang seluruh kelompok 
umur, penyakit ini berkaitan dangan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. 
Kabupaten Tegal merupakan kabupaten dengan Case Fatlity Rate (CFR) tertinggi di 
Jawa Tengah pada tahun 2016 yaitu 4,6 %.    
Pembahasan : Artikel ini bertujuan untuk mengetahui distribusi penyakit DBD di wilayah 
kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tahun 2017.  
Metode : Metode penelitian artikel ini adalah dengan pengumpulan data melalui studi 
pustaka, studi dokumen data-data sekunder, data dianalisis dengan  mereduksi data, 
kompilasi, dan sajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan dan saran. 
Kesimpulan : Jumlah penderita DBD di Kabupaten Tegal yang dilaporkan pada tahun 

2017 sebanyak 610 kasus dengan jumlah kematian 20 orang, 340 berjenis kelamin laki-
laki, 270 perempuan.   
 
Kata kunci : Epidemiologi, DBD 

 
 

ABSTRACT 
Introduction: Dengue Fever is an infectious disease caused by dengue virus, which 
enters the human bloodstream through the bite of Aedes aegypti mosquito. Dengue 
disease occurs throughout the year and attacks all age groups, the disease is related to 
environmental conditions and community behavior. Tegal regency is the district with the 
highest Case Fatlity Rate (CFR) in Central Java in 2016 that is 4.6%. 
Discussion: This article aims to determine the distribution of the spread of DHF in the 
work area of Tegal District Health Office 2017. 
Method: The method of writing this article is by collecting data through literature study, 
document study of secondary data, data analyzed by reducing data, compilation, data 
presentation, drawing conclusion and suggestion. 
Conclusion: The number of DHF patients in Tegal Regency reported in 2017 were 610 
cases with 20 deaths, 340 male, 270 female. 
 
Keywords: Epidemiology, DHF 
 
 
1. PENDAHULUAN

Demam Berdarah Dengue (DBD) 
merupakan penyakit menular yang 
disebabkan oleh virus dengue. Penyakit 
DBD tidak ditularkan secara langsung 
dari orang ke orang, tetapi ditularkan 
kepada manusia melalui gigitan nyamuk 
Aedes aegypti yang menimbulkan 

beberapa gejala, salah satunya gejala 
demam tinggi. Umumnya, pasien DBD 
mengalami gejala demam tinggi 
mendadak selama 2-7 hari, yang diikuti  
fase kritis. Pada fase kritis, pasien sudah 
tidak mengalami demam, namun ini 
merupakan tanda awal terjadinya syok 
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apabila terlambat dalam melakukan 
penanganan.

[1] 

World Health Organization (WHO) 
menggambarkan terdapat 50 - 100 juta 
kasus penyakit Dengue diseluruh dunia 
setiap tahun, dimana 250.000 - 500.000 
kasus adalah DBD dengan angka 
kematian sekitar 24.000 jiwa pertahun.

[2]
 
 

Data profil kesehatan Indonesia 
tahun 2016 menunjukan bahwa terdapat 
peningkatan dan penurunan jumlah 
penderita DBD 5 tahun terakhir yaitu 
pada tahun 2011 – 2015. Angka Incident 
Rate (IR) atau angka kasus baru DBD 
pada tahun 2011 adalah 27,67 per 
100.000 penduduk, meningkat pada 
tahun 2012 sampai 2013 menjadi 45,85 
per 100.000 penduduk. Pada tahun 2014 
menurun menjadi 39,8 per 100.000 
penduduk dan pada tahun 2015 angka 
kasus baru DBD mengalami peningkatan 
menjadi 50,75 per 100.000 penduduk.

[3] 

Data Profil dinas kesehatan Jawa 
Tengah tahun 2016 menunjukan Angka 
kematian/Case Fatality Rate (CFR) DBD 
di Jawa Tengah tahun 2016 sebesar 1,46 
persen, menurun bila dibandingkan CFR 
tahun 2015 yaitu 1,56 persen. Angka 
tersebut masih lebih tinggi dibandingkan 
dengan target nasional maupun RPJMD 
(<1%). Kabupaten/kota dengan CFR 
tertinggi adalah Tegal yaitu 4,6.

[4] 

Jumlah penderita DBD di 
Kabupaten Tegal yang dilaporkan pada 
tahun 2017 sebanyak 261 kasus dengan 
jumlah kematian 3 orang. Angka tersebut 
menurun jika dibandingkan dengan tahun 
2016, yaitu sebanyak 610 kasus DBD 
dengan jumlah kematian 18 orang.

[5]
  

Banyak faktor yang menyebabkan 
terjadinya peningkatan kasus DBD, 
antara lain nyamuk sebagai vektor, faktor 
lingkungan, dan unsur iklim.  

Faktor lain yang mempengaruhi 
peningkatan dan penyebaran kasus DBD 
yaitu Pertumbuhan penduduk yang 
tinggi, Urbanisasi yang tidak terencana 
dan tidak terkendali, Tidak ada kontrol 
vektor nyamuk yang efektif di daerah 
endemis, dan Peningkatan sarana 
transportasi.

[6]
  

Kepadatan pada suatu wilayah 
bisa berdampak pada penyebaran 
penyakit DBD. Nyamuk vector DBD 
mempunyai  daya terbang dengan jarak 
100 meter. Oleh karena itu wilayah yang 

dengan kepadatan penduduk yang tinggi 
menandakan risiko penularan melalui 
nyamuk harus diwaspadai  

 

2. METODE PENULISAN 
Metode penelitian yang digunakan 

yaitu dengan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan 
dalam penyusunan artikel ini adalah studi 
pustaka yaitu penulis melakukan 
pencarian sumber-sumber pustaka yang 
relevan dengan permasalahan berupa 
buku-buku, jurnal, artikel dan sebagainya. 
Sumber-sumber pustaka yang diperoleh 
kemudian dipelajari dan dituangkan 
dalam telaah pustaka sebagai teori yang 
mendasari pembahasan atas 
permasalahan yang ada. Dokumentasi 
yaitu penulis melakukan pengumpulan 
data yang berhubungan erat dengan 
dokumen yang berasal dari catatan, 
majalah, surat kabar, buletin ilmiah yang 
relevan. 

Data Epidemiologi DBD di 
Kabupaten Tegal yang diperoleh 
kemudian dihimpun berdasarkan prioritas 
manfaat. Pada tahap ini penulis 
menyusun informasi hasil dari tahap 
reduksi data kemudian menyajikannya 
secara lengkap baik data yang diperoleh 
dari studi pustaka, maupun dokumentasi 
kemudian dianalisis sesuai dengan 
kategori dalam permasalahan yang ada 
guna memperoleh data yang jelas dan 
sistematis. Data ini kemudian digunakan 
sebagai rujukan penarikan simpulan. 
 
3. PEMBAHASAN 
3.1 Persebaran Penyakit DBD 

Berdasarkan Umur di Kabupaten 
Tegal Tahun 2017  
 

 
Gambar 1.1 Persebaran Penyakit DBD 

Berdasarkan Umur Sumber Data DINKES 
Kabupaten Tegal Tahun 2017 

 
Berdasarkan data Dinas 

Kesehatan Kabupaten Tegal persebaran 
penyakit DBD menururt kelompok umur 
banyak terjadi pada kelompok umur 5-14 
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tahun, sedangkan kelompok terendah 
pada golongan umur <44 tahun. 

Menurut Djunaidi (2006), Selama 
tahun 1986 – 1973 sebesar kurang dari 
95% kasus DBD terjadi pada anak 
dibawah umur 15 tahun. Selama tahun 
1993 – 1998, meskipun sebagian besar 
kasus DBD adalah 5 -14 tahun, namun 
nampak adanya kecenderungan 
peningkatan kasus pada umur lebih dari 
15 tahun, dengan kata lain DBD banyak 
dijumpai pada anak berumur 2 – 15 
tahun. DBD lebih banyak menyerang 
anak-anak.

[7]
  

 
3.2 Persebaran Penyakit DBD 

Berdasarkan Jenis Kelamin di 
Kabupaten Tegal Tahun 2017 

 
Gambar 1.2 Persebaran Penyakit DBD 

Berdasarkan Jenis Kelamin Sumber Data 
DINKES Kabupaten Tegal Tahun 2017 

 
Sejauh ini tidak di temukan 

perbedaan kerentanan terhadap 
serangan DBD dikaitkan dengan 
perbedaan jenis kelamin (gender). Dari 
data Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal 
kejadian DBD menurut jenis kelamin 
adalah 53% jenis kelamin laki-laki dan 
47%berjenis kelamin perempuan. 

Menurut penelitian yang dilakukan 
oleh Djunaidi (2006) menyatakan bahwa 
tidak ada hubungan perbedaan jenis 
kelamin dengan kejadian DBD, dalam 
kata lain perbandingan antara jenis 
kelamin laki-laki dan perempuan adalah 
1:1.

[7]
 
Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Yusnia, kasus DBD lebih 
banyak ditemukan pada laki-laki 
sebanyak 107 kasus (52,2%) daripada 
perempuan 98 kasus (47,8%).

[8]
  

Tidak adanya hubungan antara 
jenis kelamin dengan kejadian DBD ini 
dikarenakan baik perempuan maupun 
laki-laki memiliki potensi yang sama 
untuk terkena penyakit DBD, karena baik 
laki-laki maupun perempuan rata-rata 

memiliki tempat beraktivitas yang hampir 
sama seperti misalnya di rumah apabila 
sedang tidak bekerja, walaupun ada 
anggota keluarga yang bekerja 
lingkungan tempat kerja mereka juga 
hampir sama seperti di rumah misalnya 
seperti kantor untuk pegawai/buruh dan 
sekolah untuk PNS (guru), selain itu 
nyamuk Aedes sebagai vektor penyakit 
DBD tidak memiliki 
karakter/kecenderungan yang bersifat 
subyektif lebih sering menggigit orang 
berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. 
Perempuan dan laki-laki memiliki potensi 
yang sama untuk terkena gigitan nyamuk 
Aedes aegypti.  

 
3.3 Persebaran Penyakit DBD 

Berdasarkan wilayah kerja 
puskesmas di Kabupaten Tegal 
Tahun 2017 

 
Gambar 1.3 Persebaran Penyakit DBD 

Berdasarkan wilayah kerja puskesmas Sumber 
Data DINKES Kabupaten Tegal Tahun 2017 

 
Persebaran penyakit DBD merata 

di wilayah Kabupaten Tegal, masing-
masing puskesmas terjadi kasus DBD. 
Angka kejadian tertinggi pada  
Puskesmas Margasari yaitu sebanyak 36 
kejadian diikuti Pusekesmas Talang 
sebanyak 35 kejadian.  

Kondisi geografis dan iklim 
berpengaruh langsung terhadap biologis 
vector nyamuk sehingga meningkatkan 
jumlah dan distribusi nyamuk (WHO, 
2009).

[9]
 Diketahui bahwa kondisi 

lingkungan fisik merupakan faktor 
dominan risiko kejadian DBD. Kepadatan 
penduduk menjadi salah satu faktor yang 
mempengaruhi penyebaran vector DBD. 
Hal ini dikarenakan lingkungan yang 
padat penduduk lebih memudahkan 
proses penyebaran DBD, dan menutupi 
keterbatasan jarak terbang nyamuk.

[10]
 

Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan Hayati (2008) diketahui bahwa 
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kepadatan penduduk bersama pola iklim 
mempengaruhi tingkat endemik DBD 
suatu wilayah kabupaten/kota dan 
merupakan faktor risiko terjadinya tingkat 
endemik DBD yang berat di suatu 
wilayah.

[11] 

 
3.4 Persebaran Penyakit DBD 

Berdasarkan waktu kejadian di 
Kabupaten Tegal 

 
Gambar 1.4 Persebaran Penyakit DBD 

Berdasarkan waktu kejadian Sumber Data 
DINKES Kabupaten Tegal Tahun 2017 

 
Gambaran temporal (waktu) dari 

suatu penyakit perlu diperhatikan dalam 
studi epidemiologi. Dengan melihat 
gambaran ini, dapat diketahui bagaimana 
jumlah perubahan suatu kasus penyakit 
dari waktu ke waktu dan dapat digunakan 
untuk mengidentifikasi kecenderungan 
tingginya kasus pada waktu tertentu.

[12] 

Pada tahun 2017 kejadian DBD 
mengalami penurunan setiap bulanya, 
kasus terbanyak terjadi pada bulan 
Januari yaitu sebanyak 93 kasus. Hal ini 
diduga karena bulan januari masih 
mengalami musim hujan. 

 

Musim penghujan biasanya terjadi 
sekitar bulan November sampai Maret 
dan musim kemarau biasanya terjadi 
pada bulan Juni sampai September. 
Tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim 
di Kabupaten Tegal tidak menentu, pada 
bulan-bulan yang seharusnya musim 
kemarau terjadi hujan atau sebaliknya.

[13] 

 
4. SIMPULAN DAN SARAN 
4.1 Simpulan 

Persebaran penyakit DBD di 
Kabupaten Tegal tahun 2017 menururt 
kelompok umur banyak terjadi pada 
kelompok umur 5 – 14 tahun, sedangkan 
kelompok terendah pada golongan umur 
<44 tahun.  Kejadian DBD menurut jenis 
kelamin adalah 53% jenis kelamin laki-

laki dan 47% berjenis kelamin 
perempuan. 

Persebaran penyakit DBD merata 
di wilayah Kabupaten Tegal, masing-
masing puskesmas terjadi kasus DBD. 
Angka kejadian tertinggi pada  
Puskesmas Margasari yaitu sebanyak 36 
kejadian diikuti Pusekesmas Talang 
sebanyak 35 kejadian.  

Pada tahun 2017 kejadian DBD 
mengalami penurunan setiap bulanya, 
kasus terbanyak terjadi pada bulan 
Januari yaitu sebanyak 93 kasus. 
 
4.2 Saran 

Kepada institusi kesehatan wilayah 
Kabupaten Tegal untuk lebih 
meningkatkan kewaspadaan kejadian 
kasus DBD mengingat kasus DBD di 
Kabupaten Tegal selalu mengalami 
perubahan. Kemudian perlu dilakukan 
penelitian DBD lebih lanjut dengan 
variable yang lebih banyak di Kabupaten 
Tegal untuk menjadi bahan 
pertimbangan dan referensi lebih banyak. 
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