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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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Petunjuk Penulisan 

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 2 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 2.  

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, Desember 2018 

Pimpinan Umum BIMKMI 2018 

Muhamad Zakki Saefurrohim
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Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas 

Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, 
Provinsi Kalimantan selatan 

 
 

ABSTRAK 

Fenomena kasus malnutrisi masih banyak ditemukan di daerah yang masih tertinggal 
seperti di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat. Salah satu faktor yang dapat 
menyebabkan kejadian malnutrisi di Sirombu adalah kurangnya variasi asupan gizi 
makanan keluarga. Padahal di Sirombu terdapat banyak potensi tanaman lokal yang 
dapat dimanfaatkan untuk konsumsi gizi keluarga. Namun masyarakat Sirombu masih 
belum memiliki pengetahuan yang banyak untuk memanfaatkan tanaman-tanaman 
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi manfaat tanaman lokal di 
Kecamatan Sirombu yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang gizi keluarga. Penelitian 
ini berupa survei  dan telaah pustaka dengan mengidentifikasi tanaman yang dilakukan 
pada beberapa titik lokasi di Kecamatan Sirombu. Hasil dari survei ini menunjukan 
terdapat dua potensi tanaman lokal yang ada, yaitu sebagai tanaman obat dan sebagai 
pelengkap nutrisi makanan keluarga. Jenis tanaman obat yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan imunitas tubuh seperti meniran, pecut kuda, awar-awar, alamanda, 
kembang sepatu, sereh, dan kunyit. Adapun jenis tanaman pelengkap gizi makanan 
keluarga seperti tanaman ubi jalar, ketela pohon, kelapa, dan kakao. Pemanfaatan 
tanaman lokal ini akan maksimal apabila dilakukan atas dasar kesadaran masyarakat 
dalam memanfaatkannya. Pengetahuan masyarakat yang kurang harus ditinggkatkan 
dengan transfer knowledge. Salah satu bentuknya adalah dengan cara sosialisasi, 
penyuluhan dan pengaplikasian dengan membuat pilot poject kebun gizi keluarga. 
 
Kata-kata kunci: Malnutrisi, Potensi Tanaman lokal, Tanaman obat 

 
ABSTRACT  

The phenomenon of malnutrition cases is still found in underdeveloped regions such as in 
Sirombu District, West Nias Regency. One of the factors that can cause the incidence of 
malnutrition in Sirombu is the lack of variations in nutritional intake of family food. 
Whereas there are many potential local plants in Sirombu which can be used for family 
nutrition consumption. However, the Sirombu people still do not have much knowledge to 
exploit these plants. This study aims to identify the potential advantage of local plants in 
the District of Sirombu which can be used to support family nutrition. This research was in 
the form of a survey and literature by identifying plants carried out at several locations in 
Sirombu Subdistrict. The results of this survey show there are two potential local plants 
that exist, first as a medicinal plant; second as a complement to family food nutrition. The 
medicinal plants that can be used to increase immunity such as meniran, horse whip, 
awar-awar, alamanda, hibiscus, lemongrass, and turmeric. The nutritional supplement 
plants for family food such as sweet potato plants, cassava trees, coconuts, and cocoa. 
The advantages of this local plant will be maximized if it is implemented with public 
awareness. Insufficient knowledge must be enhanced by the transfer of knowledge. 
Some form the implemented are by socializing, counseling and applying by piloting a 
family nutrition garden. 
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1. PENDAHULUAN 

Malnutrisi merupakan kondisi 
ketidakseimbangan antara asupan 
dan kebutuhan nutrisi untuk menjamin 
pertumbuhan yang optimal.

[1]
 Kondisi 

ini sangat berkaitan dengan defisiensi 
berbagai mikronutrien, baik vitamin 
maupun mineral serta faktor risiko 
yang signifikan penyebab kematian 
pada anak.

[2]
 

Fenomena kasus malnutrisi ini 
masih banyak ditemui di daerah yang 
masih tertinggal 

maupun
 berkembang, 

seperti halnya di Kecamatan Sirombu 
Kabupaten Nias Barat. Berdasarkan 
data IPKM tahun 2013, prevalensi 
balita malnutrisi di Nias Barat sebesar 
37,42. Angka tersebut sudah melebihi 
prevalensi rata-rata Provinsi 
Sumatera Utara (22,39) dan rata-rata 
prevalensi nasional (19,63).

[3]
 

Menurut Khan, et al (2007), anak 
yang mengalami malnutrisi seringkali 
dikaitkan dengan terjadinya gangguan 
kognitif, motorik dan perilaku pada 
anak.

[4]
 Malnutrisi pada anak 

berdampak negatif pada pertumbuhan 
fisik dan biologis anak. Anak yang 
menderita kurang gizi sebelum 
berusia dua tahun dapat mengalami 
kerusakan permanen pada sel-sel 
otak.

[5]
 Kerusakan tersebut akan 

berdampak pada kerusakan quotient 
(IQ) yang rendah.

[6]
 Apabila hal ini 

dibiarkan begitu saja, fenomena anak 
malnutrisi akan menjadi beban 
pembangunan suatu daerah, sebab 
rendahnya kualitas sumber daya 
manusianya. 

Banyak faktor yang 
mempengaruhi status gizi anak. 
Menurut Suroto (2016), status gizi 
anak secara langsung dipengaruhi 
oleh asupan makanan yang tidak 
seimbang dan penyakit infeksi. Selain 
itu, persediaan pangan, pola asuh 
anak, sanitasi, ketersediaan air bersih 
dan pelayanan kesehatan dasar yang 
tidak memadai juga menjadi faktor 
penyebab tidak langsung status gizi 
anak.

[7]
 

Dalam observasi di Kecamatan 
Sirombu, salah satu faktor yang 
mendukung terjadinya malnutrisi 

adalah kurangnya variasi jenis 
konsumsi makan keluarga. Mayoritas 
jenis makanan yang dikonsumsi 
keluarga hanya berkisar pada nasi, 
garam, dan sebagian kecil sayur 
maupun ikan. Hal ini membuat jenis 
asupan gizi yang dikonsumsi keluarga 
kurang bervariasi. Akibatnya tubuh 
kekurangan zat gizi lainnya yang 
sangat diperlukan tubuh seperti 
protein, lemak, dan mineral lainnya. 

Padahal di sekitar mereka 
terdapat beberapa tanaman lokal 
yang dapat dimanfaatkan sebagai 
pelengkap konsumsi gizi keluarga. 
Namun masyarakat belum memiliki 
pengetahuan yang banyak tentang 
pemanfaatan tanaman-tanaman 
tersebut. Akibatnya, hampir sebagian 
besar tanaman tersebut masih belum 
termanfaatkan secara maksimal. Oleh 
sebab itu, penting dilakukan 
identifikasi terhadap manfaat 
tanaman-tanaman tersebut. 

Tulisan ini berupa tinjauan 
pustaka yang didasarkan pada hasil 
survei terhadap beberapa tanaman 
lokal potensial yang ada di 
Kecamatan Sirombu. Pada tulisan ini 
akan dipaparkan kandungan serta 
manfaat tanaman-tanaman tersebut. 
Diharapkan dengan adanya 
identifikasi ini akan menambah 
pengetahuan masyarakat Sirombu 
tentang pemanfaatan tanaman lokal 
di sekitar mereka. Selain itu dapat 
juga dikembangkan menjadi kebun 
gizi keluarga yang dapat 
dimanfaatkan sebagai pelengkap 
konsumsi gizi keluarga yang mudah 
diakses oleh masyarakat. 

 
2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 
metode survei dengan 
mengidentifikasi tanaman obat dan 
konsumsi yang potensial yang 
didasarkan pada telaah pustaka. 
Adapun titik lokasi observasi 
dilakukan di beberapa desa yaitu 
Desa Sirombu, Desa Tögide’u, Desa 
Tugala, Desa Tetesua, Desa 
Sisobandrao, Desa Tögimbögi, dan 
Desa Tetöhosi. Penelitian ini 
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berlangsung pada bulan Mei sampai 
Juli 2016. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kecamatan Sirombu, Kabupaten 
Nias Barat merupakan salah satu 
daerah yang memiliki kontur tanah 
yang cukup subur ditumbuhi 
beberapa tanaman tertentu. 
Berdasarkan hasil survei di lapangan, 
maka tanaman-tanaman tersebut 
dapat dikelompokan menjadi dua, 
yaitu tanaman obat untuk 
meningkatkan imunitas tubuh serta 
tanaman yang digunakan sebagai 
makanan penunjang gizi keluarga. 

3.1 Tanaman Obat Tradisional 
Di Kecamatan Sirombu terdapat 

beberapa tanaman tradisional yang 
bermanfaat bagi kesehatan. Tanaman 
tersebut dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat termasuk keluarga 
malnutrisi sebagai obat herbal yang 
dapat berkhasiat sebagai antioksidan, 
immonustimulan, anti bakteri, 
antibiotik, hingga sebagai 
hepatoprotektor. Tanaman tersebut 
terdiri atas: meniran, pecut kuda, 
awar-awar, alamanda, kembang 
sepatu, sereh, dan kunyit. 

Status gizi dipengaruhi oleh 
asupan nutrisi yang kemudian akan 
mempengaruhi fungsi imunitas tubuh 
yang terjadi melalui regulasi langsung 
oleh nutrient.

[8]
 Oleh karenanya, anak 

yang malnutrisi sangat rentan 
terhadap serangan penyakit seperti 
diare, infeksi saluran pernafasan, 
gatal-gatal, bisul, deman, dan disentri. 
Oleh sebab itu tanaman yang 
berkhasiat sebagai immonustimulan, 
anti bakteri, antibiotik, hepatoprotektor 
sangat bermanfaat bagi kesehatan 
anak yang malnutrisi. 

3.1.1 Meniran 
Meniran (Phyllanthus niruri) 

merupakan salah satu tumbuhan 
perdu yang banyak dijumpai di 
Sirombu. Secara klinis, ekstrak daun 
meniran mengandung senyawa 
flavonoid, alkaloid, terpenoid, lignan, 
polifenol, tanin, kumarin, dan 
saponin.

[9]
 Meniran berkhasiat 

sebagai immonustimulan atau mampu 
merangsang daya tahan tubuh, serta 
bersifat hepatoprotektor yaitu suatu 

senyawa obat yang dapat 
memberikan perlindungan pada hati 
dari kerusakan yang ditimbulkan oleh 
obat, senyawa kimia, dan virus

[10,11]
. 

Meniran telah banyak digunakan 
sebagai herbal tambahan untuk 
meningkatkan imunitas tubuh serta 
mengatasi masalah disentri, demam, 
rematik, dermatitis alergika (eksim) 
dan malaria.

[12,13]
 Herbal meniran 

dapat diolah dengan cara menyeduh 
atau merebus daun meniran dengan 
tambahan bahan herbal lainnya 
sesuai dengan kebutuhan. 

3.1.2 Pecut Kuda 
Pecut Kuda (Stachytarpetha 

jamaicensis) banyak tumbuh liar di 
tepi-tepi jalan Kecamatan Sirombu. 
Tanaman ini mengandung senyawa 
aktif fenolik, flavonoid dan 
antioksidan. Flavonoid, fenolik dan 
antioksidan yang merupakan zat 
alami penangkal kanker.

[14]
 Tanaman 

ini bisa digunakan untuk mengobati 
penyakit dalam dan juga luar. 
Penyakit dalam diantaranya adalah 
infeksi (batu) saluran kencing, radang 
tenggorokan, batuk, rematik, hepatitis 
A, dan lain-lain. Berkhasiat juga untuk 
penyakit luar seperti bisul, radang kulit 
bernanah,  dan  luka.

[14,15]
 

Penggunaannya dapat dengan cara 
merebus daunnya dengan tambahan 
bahan herbal lain untuk pengobatan 
dalam. Sedangkan untuk pengobatan 
luar dilakukan dengan cara 
menghaluskan atau melumat daunnya 
yang kemudian dioleskan di bagian 
yang bermasalah. Kuantitas dan 
frekuensi pengunaan herbal ini 
disesuaikan dengan kebutuhan 
penyakit. 

3.1.3 Awar-awar 
Awar-awar (Ficus septika) 

merupakan tanamana yang 
mengandung senyawa flavonoid 
genistin dan kaempferitrin, kumarin, 
senyawa fenolik, pirimidin dan alkaloid 
antofin, saponin triterpenoid, dan 
sterol.

[16]
 Tumbuhan ini berkhasiat 

sebagai antibakteri yang dapat 
menghambat pertumbuhan Bacillus 
subtilis dan Escherichia coli secara 
invitro. Dapat digunakan sebagai obat 
penyakit kulit, radang usus buntu, 
bisul, gigitan ular berbisa, diare, 
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disentri, sakit kepala, bengkak-
bengkak dan sesak napas.

[17]
 Untuk 

penggunaan obat dalam dilakkan 
dengan cara merebus daun dan 
bagian akar yang telah dibersihkan. 
Sedangkan untuk penggunaan obat 
luar dengan cara melumatkan 
daunnya dan kemudian dioleskan 
pada bagian yang bermasalah. 

3.1.4 Alamanda 

Alamanda (Allamanda cathartica 
L) merupakan tanaman yang 
berkhasiat sebagai obat penawar 
racun, disentri, mengobati luka, 
penyakit malaria, mengobati 
pembengkakan limpa, dan mencegah 
penyakit kuning. Bagian tanaman 
yang dapat dimanfaatkan adalah 
daun dan bunga. Pada bagian daun 
mengandung alkaloida, kulit batang 
dan buahnya mengandung saponin 
dan tanin, sedangkan buahnya 
mengandung flavonoida dan 
polifenol.

[18]
 

Tanaman ini juga dapat 
digunakan sebagai antibakteri dan 
antibiotik. Penggunaannya sebagai 
obat dalam cukup dengan cara 
merebus beberapa lembar daunnya. 
Sedangkan untuk penggunaan obat 
luar dengan cara melumatkan 
daunnya dan kemudian dioleskan 
pada bagian yang bermasalah sesuai 
kebutuhan. 

3.1.5 Kembang Sepatu 
Kembang sepatu (Hibiscus rosa 

sinensis L) merupakan perdu yang 
tumbuh tegak dengan banyak 
cabang. Pada Bagian daunnya 
mengandung saponin dan polifenol, 
serta taraksetil asetat. Pada bagian 
bunganya mengandung polifenol, 
sianidin diglukosida, hibisetin, zat 
pahit dan lender.

[18]
 Sedangkan pada 

bagian akarnya mengandung tanin 
dan saponin. Senyawa flavonoid juga 
terdapat pada semua bagian daun, 
akar, kayu kulit, tepung sari, nektar, 
buah dan biji.

[18]
 

Tanaman bunga kembang 
sepatu berkhasiat sebagai obat 
demam, abses, bisul, radang, 
rematik.

[17]
 Selain itu juga dapat 

mengobati stomakikum, batuk, TBC, 
sariawan, bronchitis, dan radang 
selaput lendir hidung.

[18]
 Cara 

penggunaannya dengan merebus 
bagian tanama sesuai dengan 
kebutuhan, baik itu bunga, daun, 
maupun akarnya. 

3.1.6 Sereh 
Sereh (Cymbopogon nardus L.) 

mengandung kandungan kimia antara 
lain minyak asiri dengan komponen-
komponen citronellal, citral, geraniol, 
metil-heptenone, eugenol-metil eter, 
dipenten, eugenol, kadinen, kadinol, 
dan limonene.

[19]
 Bermanfaat sebagai 

anti radang, menghilangkan rasa 
sakit, dan melancarkan sirkulasi 
darah. Khasiat lainnya digunakan 
untuk sakit kepala, sakit otot, ngilu 
sendi, batuk, nyeri lambung, diare, 
menstruasi tidak teratur, bengkak 
sehabis melahirkan, dan memar.

[20]
 

Penggunaan serai dapat 
dilakukan dengan menyuling serai 
menjadi minyak  serai yang 
bermanfaat sebagai obat luar. Selain 
itu juga dapat dilakukan dengan cara 
merebus serai untuk pengobatan 
dalam, atau menumbuk serai yang 
digunakan sebagai obat luar. 

3.1.7 Kunyit 

Kunyit (Curcuma domestica Val.) 
mengandung senyawa tanin pada 
bagian rimpangnya dan memiliki efek 
sebagai adstrigen yang dapat 
mengurangi diare dengan menciutkan 
selaput lendir usus.

[21]
 Rimpang kunyit 

dapat digunakan sebagai antipiretik 
dalam pengobatan demam.

[22]
 Selain 

itu juga bermanfaat sebagai 
hepatoprotektor yang dapat 
memberikan perlindungan pada hati 
dari kerusakan yang ditimbulkan oleh 
obat, senyawa kimia, dan virus.

[23]
 

Penggunaan kunyit yang paling 
sering dilakukan adalah dengan 
meminum air perasan kunyit yang 
dicampur dengan beberapa herbal 
lainnya sesuai kebutuhan. Selain itu, 
untuk penggunaan obat luar, rimpang 
kunyit biasanya diparut kemudian 
dioleskan secara langsung ke bagian 
tubuh yang bermasalah. 

 
3.2 Tanaman Pelengkap Gizi Keluarga 

Selain memiliki potensi tanaman 
obat tradisonal, tanah Sirombu juga 
ditumbuhi beberapa tanaman 
kebutuhan penunjang gizi keluarga 
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seperti ubi jalar, ketela pohon, kelapa, 
dan kakao. Namun, masyarakat 
kurang memanfaatkannya secara 
langsung sebagai konsumsi keluarga 
dan bahkan ada tanaman yang tidak 
termanfaatkan secara maksimal. 
Contohnya tanaman kelapa dan 
kakao biasanya hanya dijadikan 
komoditas perniagaan, tidak untuk 
dikonsumsi keluarga. Sedangkan 
tanaman ubi jalar, ketela pohon 
basanya hanya dimanfaatkan sebagai 
makanan ternak. 

Sebagian besar keluarga 
malnutrisi berada pada tingkat 
ekonomi menengah ke bawah. hal ini 
berdampak pada daya beli mereka 
terhadap konsumsi keluarga. Menu 
konsumsi keluarga biasanya hanya 
berkisar pada nasi dan lauk sayur jika 
kondisinya memungkinkan. Bahkan 
tak jarang mereka hanya 
mengkonsumsi nasi yang 
ditambahkan dengan garam atau 
penyedap rasa. 

Kurangnya pemanfaatan 
tanaman sekitar mereka salah 
satunya disebabkan kurangnya 
pengetahuan dalam mengolah 
tanaman sekitar untuk konsumsi 
keluarga. Contohnya seperti kelapa, 
mereka hanya sering 
memanfaatkannya sebagai kopra, 
atau ubi jalar yang hanya 
dimanfaatkan untuk makanan ternak. 

Padahal tanaman-tanaman 
tersebut dapat dimanfaatkan sebagai 
penunjang konsumsi keluarga yang 
memiliki nilai gizi yang baik. 
Kurangnya variasi zat gizi konsumsi 
keluarga setidaknya menambah 
kerentanan balita untuk menjadi 
malnutrisi. 

3.2.1 Ubi Jalar 

Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) 
merupakan salah satu komoditas 
pertanian yang memiliki potensi 
sebagai bahan pangan, bahan baku 
industri, dan pakan ternak. Di setiap 
100 gram ubinya mengandung 152 
kal energi yang terdiri atas 1,5 g 
protein; 0,3 g lemak; 35,7 g 
karbohidrat; 0,7 g; 29 mg kalsium; 64 
mg fosfor; 0,8 mg zat besi; 264 mg 
karotin total; 0,17 mg vitamin B1 dan 
9,8 mg vitamin C.

[24]
 

Selain bagian ubinya, bagian 
daunnya juga dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan makanan yang 
mengandung senyawa saponin, 
flavonoid, dan polifenol.

[25]
 Selain itu 

juga memiliki kandungan gizi yang 
cukup tinggi seperti vitamin A dan 
sumber protein.

[26]
 

Pemanfaatan ubi jalar sangat 
potensial untuk penunjang gizi 
keluarga, termasuk keluarga 
malnutrisi. Bagian ubi sebagai bahan 
sumber energi, dan bagian daun 
sebagai sumber vitamin yang sangat 
diperlukan tubuh. 

3.2.2 Ketela Pohon 

Di setiap 100 gram ubi Ketela 
Pohon (Manihot utilissima), 
mengandung 154 g energi yang terdiri 
atas 1 g protein; 0,3 g lemak; 36,8 g 
karbohidrat; 77 mg kalsiun; 24 mg 
fosfor; 1,1 mg zat besi; 0,06 mg 
vitamin B1; dan 31 mg vitamin C

24
. 

Bagian daun ketela pohon juga 
memiliki kandungan gizi yang baik 
untuk tubuh seperti asam amino 
metionin, vitamin A, vitamin B1, 
vitamin C, kalsium, kalori, fosfor, 
protein, lemak, hidrat arang, dan zat 
besi.

[18]
 

Ketela pohon bermanfaat 
sebagai sumber energi yang tinggi 
kalori rendah lemak dan kolesterol, 
serta merupakan sumber vitamin B-
kompleks, meregenerasi sel tubuh 
yang telah mati, sebagai sumber 
kalori, dan karbohidrat. Selain itu juga 
dapat bermanfaat untuk mengobati 
rematik, luka, sakit kepala, diare, dan 
cacingan.

[18]
 

3.2.3 Kelapa 
Kelapa (Cocos nucifera), pada 

100 gram bagian daging setengah tua 
mengandung 180 kal energi yang 
terdiri atas 4 g protein; 15 g lemak; 10 
g karbohidrat; 8 mg kalsium; 55 mg 
Fosfor; 1 mg zat besi; 10 mg Vitamin 
A; 0,05 mg vitamin B1 dan 4 mg 
vitamin C.

[24]
 Sedangkan air 

kelapanya rata-rata mengandung 17 
kalori per 100 gram dan memiliki 
kandungan tanin atau antidot, asam 
askorbat, protein, lemak,kalsium, zat 
besi, fosfor, dan glukosa.

[17]
 

Sekitar 90% bagian daging buah 
terkandung asam lemak jenuh dan 
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asam lemak tak jenuh. Meskipun 
mengandung asam lemak jenuh, 
namun minyak kelapa memiliki rantai 
karbon sedang sehingga mudah 
dicerna oleh tubuh. Air buahnya 
bermanfaat sebagai diuretik yang 
memperlancar pencernaan, 
mengatasi dehidrasi, demam, 
influenza,  mengatasi gangguan 
cacing dalam perut anak-anak, serta 
penetralisasi racun obat sulfa dan 
antibiotika.

[17]
 

3.2.4 Kakao 
Dalam 100 gram bubuk kakao 

(Theobroma cacao L) mengandung 
298 kalori energi; 8 g protein; 23.8 g 
lemak; 48,9 g karbohidrat; 125 mg 
kalsium; 715 mg fosfor; 12 mg zat 
besi; 30 mg vitamin A; dan 0,12 mg 
Vitamin B1.

[24]
 Kakao memiliki potensi 

sebagai sumber antioksidan yang 
memiliki kandungan polifenol yang 
cukup tinggi. Biji kakao mengandung 
senyawa polifenol sebanyak 5-18% 
dalam bubuk bebas lemak. Komposisi 
polifenol biji kakao yaitu katekin 33-
42%, leukosianidin 23-25%, dan 
antosianin 5%. Polifenol dapat 
memperkuat mekanisme pertahanan 
terhadap suatu organisme sehingga 
memiliki sifat anti-mikroba, anti-
kanker, dan antioksidan.

[27]
 

Cokelat juga mengandung 
senyawa flavonoid golongan 
epikatekin, epigalokatekin, dan 
prosianidin.

[28]
 Berperan dalam 

menjaga kesehatan jantung, dapat 
mencegah oksidasi LDL, serta 
sebagai anti karsinogen 

 
4. KESIMPULAN 

Terdapat dua potensi tanaman 
lokal di Kecamatan Sirombu 
Kabupaten Nias Barat, yaitu sebagai 
tanaman obat dan tanaman 
pelangkap gizi keluarga. Tanaman 
obat dapat digunakan untuk 
meningkatkan imunitas tubuh seperti 
meniran, pecut kuda, awar-awar, 
alamanda, kembang sepatu, sereh, 
dan kunyit. Sedangkan tanaman 
penunjang gizi keluarga dapat 
digunakan sebagai pelengkap asupan 
gizi keluarga seperti tanaman ubi 
jalar, ketela pohon, kelapa, dan 
kakao. 

5. SARAN 
Pemanfaatan tanaman lokal ini 

akan maksimal apabila dilakukan atas 
dasar kesadaran masyarakat dalam 
memanfaatkannya. Pengetahuan 
masyarakat yang kurang tentang 
penggunaan tanaman lokal harus 
ditinggkatkan dengan adanya transfer 
knowledge. Oleh sebab itu penting 
dilakukan sosialisai, penyuluhan dan 
aplikasinya ke masyarakat oleh para 
stakeholder. Salah satu bentuknya 
adalah dengan pembuatan pilot poject 
kebun gizi keluarga yang kemudian 
akan diterapkan secara bertahap oleh 
masyarakat. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui determinan yang berhubungan dengan status 
gizi balita dengan ibu sebagai buruh industri di wilayah kerja Puskesmas Karanganyar I. 
Status gizi balita dapat dipengaruhi oleh banyak hal, terutama pada pengasuhan. Ibu 
yang bekerja sebagai buruh industri memiliki waktu yang terbatas untuk mengasuh 
anaknya, dan dapat mengalami kelelahan setelah bekerja. Hal itu dapat memengaruhi 
keinginan ibu untuk memberikan perhatian lebih kepada balitanya. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif dan metode penelitian cross sectional. Populasi penelitian ini 
adalah 432 orang, diambil dengan teknik cluster sampling. Instrumen penelitian berupa 
kuesioner, timbangan injak, dan lembar observasi. Analisis data menggunakan Chi 
Square dan Fisher’s Exact Test dengan α=0,05. Hasil penelitian ini ada hubungan antara 
lama jam kerja per hari dan pemberian ASI dengan status gizi balita pada keluarga buruh 
industri di wilayah kerja Puskesmas Karanganyar I Kabupaten Demak, dikarenakan 
banyak ibu-ibu yang bekerja lebih dari 8 jam dan status gizi anaknya cenderung kurang 
baik. Pemanfaatan ruang ASI juga kurang dikarenakan kurang maksimalnya fasilitas 
yang ada.  
 
Kata Kunci : Status Gizi, Balita, Pekerja Buruh Industri 

 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the determinants associated with nutritional 
status of children with mothers as industrial workers in the work area of Karanganyar 
Health Center I. Nutritional status of children under five can be influenced by many things, 
especially in care. Mothers who work as industrial workers have limited time to care for 
their children, and can experience fatigue after work. This can affect the mother's desire 
to pay more attention to her child. This type of research is quantitative research and cross 
sectional research methods. The population of this study was 432 people, taken by 
cluster sampling technique. The research instruments were in the form of questionnaires, 
tread scales, and observation sheets. Data analysis using Chi Square and Fisher Exact 
Test with α = 0.05. The results of this study have a relationship between the length of 
working hours per day and breastfeeding with the nutritional status of children in the 
industrial labor family in the work area of Karanganyar I Community Health Center in 
Demak Regency, because many mothers who work more than 8 hours and their 
children's nutritional status tend to be less good. Utilization of ASI space is also less due 
to the lack of maximum available facilities. 
 
Keywords: Nutritional Status, Toddler, Industrial Workers 
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1. PENDAHULUAN 

Pembangunan suatu bangsa 
bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
Peningkatan kemajuan dan 
kesejahteraan bangsa tergantung 
pada kemampuan dan kualitas 
sumber daya manusia. Ukuran 
kualitas sumber daya manusia dapat 
dilihat pada Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM), sedangkan ukuran 
kesejahteraan masyarakat antara 
lain dapat dilihat pada tingkat 
kemiskinan dan status gizi 
masyarakat.

[1]
 Kondisi kemiskinan 

dan status gizi yang buruk dapat 
terjadi pada orang dewasa maupun 
balita. Selama satu tahun pertama 
setelah kelahiran, makanan balita 
dan zat gizi yang dikandungnya 
memengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan fisik serta 
psikososialnya.

[2]
 

Salah satu hal yang dapat 
dilakukan untuk perbaikan gizi sejak 
usia dini adalah pemenuhan gizi 
seimbang pada masa seribu hari 
pertama kehidupan. Kebijakan 
pembangunan di bidang pangan dan 
gizi membentuk suatu gerakan 
nasional yang disebut dengan 
Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam 
Rangka Percepatan Perbaikan Gizi 
Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan 
(Gerakan 1000 HPK). Seribu hari 
pertama kehidupan (1000 HPK) 
merupakan fase kehidupan seorang 
manusia yang dimulai sejak 
terbentuknya janin dalam kandungan 
(270 hari) sampai berusia 2 tahun 
(730 hari). Periode ini disebut 
dengan periode emas (golden 
periode), yang jika tidak 
dimanfaatkan dengan baik akan 
terjadi kerusakan yang bersifat 
permanen

[3]
. 

Status gizi balita yang buruk 
masih menjadi masalah yang perlu 
diperhatikan di Indonesia. Menurut 
WHO dalam Pedoman Pelayanan 
Anak Gizi Buruk.

[4]
 lebih dari 50% 

kematian bayi dan anak terkait 
dengan status gizi dan gizi buruk, 
oleh karena itu masalah gizi perlu 
ditangani secara cepat dan tepat. 
Dari beberapa masalah gizi yang ada, 

masalah gizi buruk dan gizi kurang 
memiliki kecenderungan meningkat 
secara nasional. Terlihat prevalensi 
gizi buruk dan gizi kurang meningkat 
dari tahun 2007 ke tahun 2013 
sebanyak 0,3% untuk gizi buruk dan 
0,9% untuk gizi kurang.

[5] 

Prevalensi gizi kurang pada 
balita (BB/U -3SD sampai dengan <-
2SD) memberikan gambaran yang 
fluktuatif dari 18,4% (2007) menurun 
menjadi 17,9% (2010) kemudian 
meningkat lagi menjadi 19,6% 
(2013).

[5]
 Tidak berubahnya 

prevalensi gizi kurang, kemungkinan 
besar disebabkan belum meratanya 
pemantauan pertumbuhan. Hal ini 
terlihat dari kecenderungan proporsi 
balita yang tidak pernah ditimbang 
enam bulan terakhir semakin 
meningkat dari 25,5% menjadi 
34,3%.

[5]
 Untuk mencapai sasaran 

SDGs tahun 2019 yaitu 17% maka 
prevalensi gizi buruk-kurang secara 
nasional harus diturunkan sebesar 
2,6%.

[6]
 Pada tahun 2013, secara 

nasional prevalensi gizi buruk-kurang 
pada anak balita sebesar 19,6%, 
yang berarti masalah gizi buruk-
kurang di Indonesia masih 
merupakan masalah kesehatan 
masyarakat mendekati prevalensi 
tinggi. 

[5]
 

Melalui hasil Pencapaian 
Indikator Kinerja Pembinaan Gizi 
Bulanan yang dilakukan oleh 
Direktorat Gizi Masyarakat 
Kementrian Kesehatan Republik 
Indonesia, ditemukan bahwa Provinsi 
Jawa Tengah merupakan peringkat 
pertama dengan penderita gizi buruk 
terbanyak, yaitu sebesar 3.210 anak. 
Dari 35 kabupaten dan kota di Jawa 
Tengah, ditemukan bahwa 
Kabupaten Demak merupakan salah 
satu penyumbang terbesar dari 
kasus gizi buruk.

[7]
 

Pada tahun 2015, jumlah balita 
dari seluruh posyandu di Kabupaten 
Demak sebanyak 95.572 balita, 442 
(1,38%) balita mengalami gizi buruk 
dan balita dengan status gizi kurang 
sebanyak 2.428 anak (7,59%).

[8]
 

Status gizi sangat dipengaruhi oleh 
pengetahuan masyarakat yang 
kurang, keadaan sosial ekonomi dan 
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kejadian penyakit. Dari seluruh kasus 
status gizi tersebut telah dilakukan 
intervensi khususnya upaya 
perbaikan gizi masyarakat berupa 
kegiatan pemberian PMT pemulihan 
selama 180 hari, perawatan, serta 
pengobatan, baik di puskesmas 
maupun rumah sakit dengan bantuan 
dana program Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan 
Masyarakat (Jamkesmas) dan 
Jamkesda yang bersumber dari 
APBD Kabupaten Demak.

[9]
 

Melalui hasil pemantauan status 
gizi pada tahun 2012 - 2014 di 
Kabupaten Demak, dapat dilihat 
bahwa status gizi kurang yang pada 
tahun 2013 sebesar 9,44%  
meningkat menjadi 10% pada tahun 
2014, sehingga jumlah status gizi 
baik menurun, dari 87,76% menjadi 
86,80%. Dengan interprestasi bahwa 
bila di suatu daerah kondisi balita 
dengan gizi buruknya lebih dari 0,05% 
disebut daerah yang rawan gizi, 
dapat disimpulkan bahwa untuk 
Kabupaten Demak merupakan 
daerah rawan gizi. Melalui analisis 
data Pemantauan Status Gizi 
Kabupaten Demak dari tahun 2014 
hingga 2016, ditemukan bahwa 
Wilayah Kerja Puskesmas 
Karanganyar 1 berada dalam tiga 
besar kasus gizi kurang terbanyak di 
Kabupaten Demak.

[10]
 

Beberapa permasalahan yang 
dapat menjadi kendala dalam 
pengurangan prevalensi balita status 
gizi di Indonesia, salah satunya 
adalah faktor ekonomi. Faktor 
ekonomi ini ditekankan pada aspek 
mata pencaharian orangtua balita. 
Namun di era saat ini, seorang ibu 
juga dituntut untuk membantu 
keuangan keluarga dikarenakan 
status pekerjaan suami yang belum 
bisa memenuhi kebutuhan sehari-
hari. Salah satu profesi yang paling 
banyak diminati di Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Demak 
adalah sebagai buruh industri. 
Namun di sisi lain, pekerjaan sebagai 
buruh industri ini memakan waktu 
yang cukup lama yaitu kurang lebih 8 
jam per hari sehingga waktu untuk 
mengasuh anak menjadi berkurang. 

Melalui data Kecamatan 
Karanganyar dalam Angka Tahun 
2016, profesi ini merupakan profesi 
terbanyak setelah pekerjaan sebagai 
petani, yaitu sebanyak 6.794 orang 
(13,17%) .

[11]
 

Selain faktor ekonomi, faktor 
utama penentu status gizi balita 
adalah pola asuh. Meskipun status 
ekonomi dan pengelolaan keuangan 
untuk pangan juga baik, namun 
apabila pola asuhnya  tidak 
menunjang untuk kesehatan balita 
juga dapat memicu terjadinya gizi 
kurang. Melalui studi pendahuluan 
yang dilakukan oleh penulis, 
ditemukan bahwa dari sekian 
pekerjaan yang dilakukan oleh ibu 
balita dari penderita gizi kurang di 
daerah wilayah kerja Puskesmas 
Karanganyar I, pekerjaan ibu sebagai 
buruh merupakan mata pencaharian 
terbanyak, yaitu sebesar 14 balita 
(14%) jika dibandingkan dengan 
mata pencaharian yang lain seperti 
PNS yaitu sebesar 4 balita (4%).

 

Penelitian mengenai faktor-
faktor terjadinya gizi kurang juga 
telah banyak dilakukan. Salah satu 
penelitian tersebut dilakukan oleh 
Dewi Novitasari

[12]
 yang menunjukan 

bahwa status sosial ekonomi, 
pendidikan ibu, penyakit penyerta, 
ASI, BBLR, dan kelengkapan 
imunisasi merupakan faktor risiko 
kejadian gizi buruk balita. Penelitian 
lain oleh Zulfita dan Putri Nelly 
Syofiah

[13]
 menunjukkan bahwa  24 

orang (40%) dengan pola asuh 
kurang baik, 23 orang (38,3%) 
dengan status gizi kurang, 25 orang 
(41,6%) pernah mengalami penyakit 
infeksi, 24 orang (40%) pemanfaatan 
fasilitas pelayanan kurang baik. 
Kemudian penelitian dari Jacob 
Novignon

[14]
 bahwa ada perbedaan 

yang signifikan secara statistik dalam 
kejadian status gizi dengan tempat 
tinggal (dengan angka lebih dari 70% 
dari yang hidup di pedesaan), tingkat 
pendidikan ibu (Ibu yang tidak 
memiliki pendidikan layak lebih dari 
60%), status ekonomi (dengan angka 
kemiskinan lebih dari 53% dari balita 
kurang gizi), dan jenis kelamin anak 
(perempuan lebih dari 55%). Melalui 
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penjelasan di atas, untuk itu penulis 
tertarik untuk mengkaji determinan 
apa saja yang berhubungan dengan 
status gizi pada balita dengan ibu 
sebagai pekerja buruh industri di 
wilayah kerja Puskesmas 
Karanganyar I Kabupaten Demak. 

 
2. METODE 

Penelitian ini bersifat kuantitatif 
dan desain studi cross sectional 
dimana yang menyangkut variabel 
bebas dan variabel terikat 
dikumpulkan dalam waktu yang 
bersamaan. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh balita dengan ibu 
sebagai buruh industri di wilayah 
kerja puskesmas Karanganyar I yang 
berjumlah 423 orang. Sampel dalam 
penelitian ini adalah balita yang 
ibunya bekerja sebagai buruh industri 
di wilayah kerja puskesmas 
Karanganyar I Kabupaten Demak. 
Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan cluster 
sampling, agar setiap desa memiliki 
jumlah yang sama dalam sampel 
penelitian ini, yaitu 15 sampel tiap 
desa dengan jumlah desa sebanyak 
9 desa sehingga total sampel yang 
digunakan sebanyak 135 sampel 

Variabel independen adalah 
status gizi balita pada keluarga buruh 
industri. Variabel dependen adalah 
usia, pendidikan terakhir, 
pendapatan keluarga per kapita, 
pengetahuan ibu tentang gizi, 
kunjungan posyandu, lama jam kerja, 
per hari, fasilitas di tempat kerja, shift 
kerja, pengasuhan, dan pemberian 
ASI. 

Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 
menggunakan kuesioner, timbangan 
berat badan, dan lembar observasi. 
Pengukuran secara langsung dalam 
penelitian ini yaitu pengukuran status 
gizi. Perangkat yang digunakan 
untuk pengukuran status gizi yaitu 
dengan menggunakan timbangan 
berat badan yang berupa timbangan 
injak.  

Analisis statistik yang digunakan 
adalah analisis komparasi yaitu untuk 
menjawab apakah terdapat 
hubungan antara status gizi balita 

dengan pekerjaan ibu sebagai buruh 
industry. Pengambilan keputusan 
dalam penelitian ini, apabila p value 
lebih kecil dari alpha (0,05), maka Ho 
ditolak dan Ha diterima. Dalam 
penelitian  ini digunakan uji chi 
square dan jika tidak memenuhi 
syarat uji tersebut, maka uji yang 
dipakai adalah fishers exact test. 
Syarat uji chi square adalah bila tidak 
ada sel nilai observed yang bernilai 
nol dan tidak ada sel yang 
mempunyai nilai expected  kurang 
dari lima. 

 
3. HASIL 

Hasil penelitian dalam penelitian 

ini meliputi analisis univariat yang 

dilakukan terhadap tiap variabel 

penelitian dan analisis bivariat yang 

dipakai untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan variabel bebas 

dan variabel terikat. Hasil analis 

bivariat sebagai berikut : 
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Tabel 1. Hasil Analisis Data Penelitian 

Variabel Kategori 

Status Gizi 

n p Value Kriteria Kuran
g 

Baik 

Usia Ibu Berisiko 
Tidak Berisiko 

12 
18 

46 
59 

135 0,871 Tidak ada hubungan 

Pendidikan 
Terakhir 

Rendah 
Tinggi 

23 
7 

81 
24 

135 1,000 Tidak ada hubungan 

Pendapatan 
Keluarga per 
Kapita 

Rendah 
Tinggi 

25 
5 

90 
15 135 0,773 Tidak ada hubungan 

Pengetahuan Ibu 
tentang Gizi 

Rendah 
Tinggi 

12 
18 

40 
65 

135 1,000 Tidak ada hubungan 

Kunjungan 
Posyandu 

Jarang 
Sering 

14 
16 

49 
56 

135 1,000 Tidak ada hubungan 

Lama Jam Kerja 
per Hari 

Tidak Sesuai 
Sesuai 

24 
6 

57 
48 

135 0,020 Ada hubungan 

Fasilitas di 
Tempat Kerja 

Tidak Memadai 
Memadai 

12 
18 

25 
80 

135 0,128 Tidak ada hubungan 

Shift Kerja Tidak 
Menerapkan 
Menerapkan 

14 
 
16 

56 
 
49 

135 0,662 Tidak ada hubungan 

Pengasuhan Kurang Baik 
Baik 

19 
11 

58 
47 

135 0,561 Tidak ada hubungan 

Pemberian ASI Tidak Eksklusif 
Eksklusif 

25 
5 

58 
47 

135 0,010 Ada hubungan 

 
4. PEMBAHASAN 
4.1 Hubungan Lama Jam Kerja per 

Hari dengan Status Gizi Balita 

Bonding atau ikatan antara ibu 
dan anak sangat penting dalam 
proses pengasuhan balita. Terlebih 
pada ibu-ibu yang bekerja untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari 
membuat waktu untuk bersama 
semakin berkurang. Lamanya jam 
kerja ini menjadi pengaruh ke 
perhatian seorang ibu terhadap 
status gizi balitanya. Seperti yang 
telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya bahwa secara umum, 
semakin panjang durasi kerja maka 
akan besar pula risiko yang akan 
diterima pekerja seperti kelelahan 
kerja dan berkurangnya waktu untuk 
melakukan pekerjaan lain. 

Secara nyata kondisi tersebut 
dibuktikan dari penelitian ini dimana 
status gizi balita keluarga buruh 
industri di Kecamatan Karanganyar 
Kabupaten Demak yang 
berhubungan dengan lama jam kerja 
per hari ibunya sebagai pengasuh 
utamanya. Dari analisis bivariat 
diperoleh p=0,020, RP=2,667, (95% 
CI=1,168 – 6,089). Hal tersebut 

membuktikan kevalidan data hasil 
penelitian bahwa lama ibu bekerja 
dalam sehari mempengaruhi 
buruknya status gizi balita keluarga 
buruh industri di Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Demak 
tahun 2017. 

Hasil penelitian sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Devi

[15]
, yang menganalisis tentang 

faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap status gizi balita di 
pedesaan. Dalam penelitian tersebut 
menghasilkan bahwa faktor yang 
paling dominan berhubungan dengan 
status gizi adalah jenis pekerjaan 
orangtuanya. Pekerjaan ibu sebagai 
petani, nelayan dan buruh harian 
memberi peluang sebesar satu kali 
balita berstatus gizi kurang 
disbanding dengan ibu yang bekerja 
sebagai karyawan, PNS, pedagang, 
dan tidak bekerja (OR : 0,99 ; 95% 
CI : 0,98 ; 1,01). 

Ibu yang bekerja di pabrik 
dengan jarak yang cukup jauh 
membuat waktu bersama dengan 
balita semakin berkurang, karena 
waktu perjalanan yang semakin 
panjang. Kendaraan yang digunakan 
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juga mempengaruhi waktu tempuh 
ke lokasi bekerja. Pada penelitian ini, 
hanya 3 perusahaan yang berada 
dalam lingkup lokasi penelitian, yaitu 
CV. Jaya Setia Plastik, PT. Colombo, 
dan CV. Manunggal Jaya Tobacco. 

Lama jam kerja per hari menjadi 
berpengaruh pada status gizi balita 
dikarenakan banyak ibu lebih 
memilih bekerja di perusahaan yang 
jaraknya cukup jauh, dan beberapa 
diantaranya menggunakan 
kendaraan umum karena tidak 
memiliki kendaraan pribadi. Semakin 
lama ibu bekerja, semakin berisiko 
anak mengalami gizi kurang, 
dikarenakan semakin sedikit pula 
waktu untuk memperhatikan asupan 
makanan, berkunjung ke posyandu, 
maupun memberikan ASI kepada 
balitanya. 

 
4.2 Hubungan Praktik Pemberian ASI 

dengan Status Gizi Balita 
Pemberian ASI merupakan 

salah satu hal yang penting dalam 
masa pertumbuhan balita. 
Keterbatasan waktu dan jarak pada 
ibu yang bekerja membuat adanya 
keterbatasan dalam proses 
pemberian ASI sehingga beberapa 
ibu memilih untuk memberikan susu 
formula kepada balitanya. Seperti 
yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya bahwa salah satu upaya 
dalam menekan angka gizi kurang 
pada balita adalah dengan 
memberikan ASI secara Eksklusif. 
Pemberian ASI Eksklusif pada bayi 
usia 0-6 bulan tanpa menambahkan 
makanan apapun dapat memberikan 
perlindungan terhadap infeksi pada 
bayi baru lahir dan menurunkan 
morbiditas dan mortalitas. 

Secara nyata kondisi tersebut 
dibuktikan dari penelitian ini dimana 
status gizi balita keluarga buruh 
industri di Kecamatan Karanganyar 
Kabupaten Demak yang 
berhubungan dengan pemberian ASI. 
Dari analisis bivariat diperoleh 
p=0,010, RP=3,133, (95% CI=1,279 
– 7,670). Hal tersebut membuktikan 
kevalidan data hasil penelitian bahwa 
pengetahuan ibu yang rendah 
mempengaruhi buruknya status gizi 

balita keluarga buruh industri di 
Kecamatan Karanganyar Kabupaten 
Demak tahun 2017. 

Perilaku memberikan bayi susu 
formula pada ibu yang tidak memiliki 
pengetahuan cukup mengenai 
manfaat ASI dan higiene akan 
menyebabkan bayi menderita diare 
akibat botol susu yang tidak bersih. 
ASI merupakan makanan bayi yang 
paling sempurna. Dari sisi gizi, 
antibodi dan psikososial, ASI 
memiliki peran penting terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan 
anak. Hasil metanalisis menunjukkan 
bahwa anak-anak yang diberi ASI 
secara signifikan memiliki fungsi 
kognitif lebih tinggi dibandingkan 
anak-anak yang diberi susu formula 
dan perbedaan ini stabil sepanjang 
pertambahan usianya

[16]
. Di ranah 

hukum, melalui penelitian yang 
dilakukan oleh Putri

[17]
, membahas 

tentang tinjauan atas perlindungan 
hukum terhadap hak menyusui anak 
selama waktu kerja di tempat kerja 
bagi pekerja perempuan. Dalam 
penelitiannya, Putri menyatakan 
bahwa upaya pemerintah dalam 
meningkatkan praktik pemberian ASI 
adalah dengan membuat PP tentang 
ASI sebagai pelaksana UU No. 13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
dan UU No. 36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan, yang memuat sanksi 
bagi pengusaha yang melalaikan 
kewajiban untuk memenuhi hak 
pekerja perempuan untuk menyusui 
anak selama waktu kerja di tempat 
kerja, maupun di tempat-tempat 
umum seperti rumah sakit, bandara, 
perbelanjaan, dan sebagainya; baik 
sanksi pidana penjara, denda, 
maupun pencabutan izin usaha. 

Pemberian ASI ini menjadi 
sangat berpengaruh pada status gizi 
balita karena 61,5% ibu tidak 
memberikan ASI eksklusif dan tidak 
memanfaatkan fasilitas yang telah 
disediakan oleh perusahaan. Banyak 
dari ibu yang bekerja di pabrik 
merasa malu apabila harus memerah 
di lokasi kerja. Alasan lain yang 
diungkapkan adalah bisa 
tergantikannya ASI dengan susu 
formula, serta merasa bekerja hanya 
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sebentar saja sehingga tidak menjadi 
suatu permasalahan apabila tidak 
diberikan ASI dalam kurun waktu 
beberapa jam saja. Hasil penelitian 
ini juga didukung dengan hasil 
penelitian terdahulu yang dilakukan 
oleh Dewi Novitasari

[12]
 bahwa 

pemberian ASI juga menjadi faktor 
penentu dalam status gizi (OR=9,471; 
CI 95%=3,07 – 29,24). Kadar 3,5 – 
4,5% lemak menjadi sumber utama 
ASI. Laktosa memiliki kadar paling 
tinggi disbanding susu mamalia 
lainnya. ASI mengandung garam dan 
mineral lebih rendah jika 
dibandingkan dengan susu sapi. Dari 
segi kandungan vitamin, ASI cukup 
banyak mengandung vitamin yang 
dibutuhkan oleh bayi, yaitu vitamin 
K

[15]
. 

 
4.3 Usia Ibu 

Berdasarkan data hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tidak 
ada hubungan antara usia ibu 
dengan status gizi balita keluarga 
buruh industri di Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Demak 
tahun 2017. Dari hasil analisis 
bivariat diperoleh p=0,871, RP=0,885 
(95% CI=0,464 – 1,689). Dari hasil 
tersebut berarti bahwa taraf 
signifikansi terlalu besar, sehingga 
dapat dikatakan usia ibu tidak ada 
hubungannya dengan status gizi 
balita keluarga buruh industri. 

Hasil penelitian tersebut sejalan 
dengan pendapat penelitian yang 
dilakukan oleh Devi,

[15]
 bahwa tidak 

ada hubungan yang nyata antara 
sebaran usia ibu dengan status gizi 
balitanya. Hasil penelitiannya 
diperoleh bahwa presentase status 
gizi kurang lebih tingi daripada status 
gizi baik pada balita dari ibu yang 
kisaran usianya kurang dari 19 tahun 
dan ibu yang usianya di atas 40 
tahun. 

Meskipun demikian, hasil 
penelitian tersebut tidak sejalan 
dengan pendapat yang diutarakan 
oleh Almatsier.

[2]
 Dalam bukunya, 

Almatsier menyatakan, hamil pada 
usia remaja berakibat kurang baik 
terhadap jalannya kehamilan. Pada 
awal kehamilan, remaja cenderung 

memiliki berat badan yang kurang. Di 
samping itu, tubuh remaja pada 
umumnya kurang matang untuk 
menjalani proses kehamilan. 
Akibatnya, bayi lahir dengan kondisi 
BBLR. Berat badan lahir rendah 
(BBLR) merupakan faktor utama 
terjadinya keguguran, lahir mati, lahir 
cacat, dan rendahnya kemampuan 
belajar pada anak.

[2]
 

Hasil penelitian ini tidak sesuai 
dengan teori yang ada dikarenakan 
banyaknya ibu yang menikah di usia 
muda. Rata-rata perempuan di 
Kecamatan Karanganyar ini menikah 
setelah lulus sekolah menengah 
pertama dan langsung menikah dan 
dilanjutkan dengan bekerja di pabrik, 
sehingga banyak dari mereka yang 
memiliki balita di usia yang masih 
muda (di bawah 25 tahun). 

 
4.4 Pendidikan Terakhir Ibu 

Berdasarkan data hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tidak 
ada hubungan antara pendidikan 
terakhir ibu dengan status gizi balita 
keluarga buruh industri di Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Demak 
tahun 2017. Dari hasil analisis 
bivariat diperoleh p=1,000, RP=0,979, 
(95% CI=0,465 – 2,063). Dari hasil 
tersebut berarti bahwa taraf 
signifikansi terlalu besar, sehingga 
dapat dikatakan pendidikan terakhir 
ibu tidak ada hubungannya dengan 
status gizi balita keluarga buruh 
industri. 

Hasil penelitian tersebut tidak 
sejalan dengan penelitian Syarfaini 
[18]

 tentang gambaran pola 
pengasuhan gizi pada anak balita di 
kecamatan Tapalang Kabupaten 
Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam 
peneltian tersebut, dari 178 orang tua 
anak balita yang memiliki pendidikan 
cukup yang memiliki status pola 
pengasuhan gizi yang baik sebanyak 
97,8%, sedangkan dari 110 orangtua 
anak balita yang memiliki pendidikan 
kurang yang memiliki status pola 
pengasuhan yang baik sebanyak 
57,3%. Hal ini mengindikasikan 
bahwa semakin tinggi pendidikan 
orangtua, maka semakin tinggi 
kemampuan untuk menyerap 
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pengetahuan praktis dan pendidikan 
formal terutama melalui media 
massa. 

Pendidikan formal sangat 
diperlukan oleh ibu rumah tangga 
dapat meningkatkan pengetahuan 
dalam upaya mengatur dan 
mengetahui hubungan antara 
makanan dan kesehatan atau 
kebutuhan tubuh bagi anggota 
keluarganya. Seorang ibu dengan 
pendidikan yang tinggi akan dapat 
merencanakan menu makanan yang 
sehat dan bergizi bagi dirinya dan 
keluarganya dalam upaya memenuhi 
zat gizi yang diperlukan.

[19]
 Hal ini 

didukung juga dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Devi

[15]
 

yang menyatakan bahwa tingkat 
pendidikan orangtua berhubungan 
dengan status gizi balita di pedesaan. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai 
dengan teori yang ada dikarenakan 
data yang didapatkan bersifat 
homogen. Sebesar 104 ibu 
berpendidikan rendah (tamat SD – 
tamat SMP). Responden yang tinggal 
di Ketanjung merupakan desa 
terbanyak dengan tamatan SD, 
sedangkan desa lainnya SMP 
sederajat. Responden dengan 
pendidikan terakhir tinggi hanya 
mencakup setingkat SMA dan 
berjumlah sedikit, yaitu 31 orang. 

 
4.5 Pendapatan Keluarga per Kapita 

Berdasarkan data hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tidak 
ada hubungan antara pendapatan 
keluarga per kapita dengan status 
gizi balita keluarga buruh industri di 
Kecamatan Karanganyar Kabupaten 
Demak tahun 2017. Dari hasil 
analisis bivariat diperoleh p=0,773, 
RP=0,870, (95% CI=0,377 – 2,003). 
Dari hasil tersebut berarti bahwa 
taraf signifikansi terlalu besar, 
sehingga dapat dikatakan 
pendapatan keluarga per kapita tidak 
ada hubungannya dengan status gizi 
balita keluarga buruh industri. 

Hasil penelitian tersebut tidak 
sejalan dengan penelitian        yang 
dilakukan Ariesthi

[20]
 yang 

menemukan bahwa pendapatan per 
kapita merupakan faktor risiko 

kejadian gizi buruk dan kurang (OR = 
15,2 ; 95% CI = 5,268-43,910).  
Sedangkan tolak ukur UMK 
Kabupaten Demak tergolong tinggi 
yaitu 1.900.000 rupiah sehingga 
pendapatan per kapita responden 
cenderung rendah. Pendapatan per 
kapita ini juga berpengaruh positif 
terhadap pendapatan asli daerah.

[21]
 

Hasil penelitian dari Syarfaini
[18]

 
juga menyatakan bahwa semakin 
cukup tingkat pendapatan orangtua 
maka semakin baik pula tingkat 
pengasuhan gizinya. Pendapatan 
keluarga dapat mempengaruhi 
ketahanan pangan keluarga, 
sehingga ketahanan pangan yang 
tidak memadahi dapat 
mengakibatkan terjadinya gizi kurang. 

Hasil penelitian ini berbeda 
dengan teori yang ada dikarenakan 
data yang dihasilkan homogen, yaitu 
cenderung pada tingkat pendapatan 
yang rendah. Hal ini terjadi karena 
pendapatan ibu di bawah UMK dan 
rata-rata suami dari responden 
memiliki pekerjaan tidak tetap 
sehingga pendapatan keluarga per 
kapita cenderung rendah. 

 
4.6 Pengetahuan Ibu tentang Gizi 

Pengetahuan ibu tentang gizi 
sangat mempengaruhi terhadap cara 
pandang dan sikap ibu dalam 
memberikan asupan kepada 
balitanya. Seperti yang telah 
dijelaskan pada bab sebelumnya, 
bahwa perbaikan gizi keluarga 
adalah pintu gerbang perbaikan gizi 
masyarakat, dan pendidikan gizi 
keluarga merupakan kunci pembuka 
pintu gerbang tersebut. Di dalam 
keluarga, para ibu berperan sebagai 
pengatur makanan keluarga, oleh 
karena itu para ibu adalah sasaran 
utama pendidikan gizi keluarga.

[19]
 

Berdasarkan data hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tidak 
ada hubungan antara pengetahuan 
ibu tentang gizi dengan status gizi 
balita keluarga buruh industri di 
Kecamatan Karanganyar Kabupaten 
Demak tahun 2017. Dari hasil 
analisis bivariat diperoleh p=1,000, 
RP=1,064, (95% CI=0,559 – 2,024). 
Dari hasil tersebut berarti bahwa 
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taraf signifikansi terlalu besar, 
sehingga dapat dikatakan 
pengetahuan ibu tentang gizi tidak 
ada hubungannya dengan status gizi 
balita keluarga buruh industri. 

Hasil penelitian sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Mardani dkk

[22]
 yang menyatakan 

bahwa faktor utama penyebab anak 
pendek pada anak usia di bawah 
lima tahun adalah pengetahuan ibu 
tentang malnutrisi (p-value=0,01, 
Exp(B)=0,35). Pengetahuan ibu 
tentang gizi buruk anak secara positif 
mempengaruhi terjadinya stunting 
pada anak di bawah usia lima tahun. 
Ibu yang kurang pengetahuan 
tentang gizi buruk anak lebih 
cenderung memiliki anak dengan 
kekurangan gizi daripada ibu yang 
memiliki pengetahuan gizi yang baik. 
Peningkatan pengetahuan nutrisi 
seorang ibu bisa membuat 
perbedaan status gizi anak-anak. 

Pengetahuan gizi yang tidak 
memadai, kurangnya pengertian 
tentang kebiasaan makan yang baik, 
serta pengertian yang kurang tentang 
kontribusi gizi dari berbagai jenis 
makanan akan menimbulkan 
masalah kecerdasan dan 
produktifitas. Peningkatan 
pengetahuan gizi bisa dilakukan 
dengan program pendidikan gizi 
yang dilakukan oleh pemerintah. 
Program pendidikan gizi dapat 
memberikan pengaruh terhadap 
pengetahuan, sikap, dan perilaku 
anak terhadap kebiasaan 
makannya.

[23]
 

Banyak hal yang perlu ibu 
ketahui tentang gizi balita. Sebagian 
besar dari ibu pekerja pabrik ini tidak 
mengetahui tentang status gizi yang 
baik pada balita, sehingga mereka 
tidak memperhatikan tentang 
kenaikan berat badan balitanya. 
Mereka lebih memperhatikan 
kesukaan makanan balita agar balita 
tidak rewel dan tetap mau 
mengonsumsi makanan, sehingga 
keseimbangan asupannya pun 
kurang baik. 

Para ibu pekerja buruh juga 
banyak yang belum mengetahui 
tentang ciri balita gizi kurang maupun 

gizi lebih atau obesitas. Mereka lebih 
menekankan pada kesehatan balita 
dibandingkan dengan status gizi 
balitanya. Sehingga pada beberapa 
kasus, ada yang telah mengalami 
gizi kurang tetapi ibu tidak 
menyadarinya. Di sisi lain, ibu 
pekerja hanya mengutamakan 
kehadiran posyandu ketika ada 
imunisasi dan pemberian vitamin A 
saja, sehingga apabila ada 
penyuluhan tambahan ibu-ibu 
memilih untuk pulang terlebih dahulu 
daripada mendengarkan penjelasan 
bidan. 

 
4.7 Kunjungan Posyandu 

Semua yang berhubungan 
dengan kesehatan anak dari sejak 
lahir sampai berusia 5 tahun perlu 
dicatat dalam KMS. Selain itu, KMS 
berisi pesan-pesan penyuluhan 
tentang penanggulangan diare, 
makanan anak, pemberian KVA dan 
imunisasi. Semua ibu perlu memiliki 
KMS anaknya dan selalu membawa 
KMS tersebut dalam kegiatan 
posyandu.

[24]
 

Berdasarkan data hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tidak 
ada hubungan antara kunjungan 
posyandu dengan status gizi balita 
keluarga buruh industri di Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Demak 
tahun 2017. Dari hasil analisis 
bivariat diperoleh p=1,000, RP=1,000, 
(95% CI=0,531 – 1,882). Dari hasil 
tersebut berarti bahwa taraf 
signifikansi terlalu besar, sehingga 
dapat dikatakan kunjungan posyandu 
tidak ada hubungannya dengan 
status gizi balita keluarga buruh 
industri. 

Hasil penelitian tersebut tidak 
sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Lanoh

[25]
 yang 

menyatakan bahwa kegiatan 
posyandu sangat penting dalam 
mengontrol perkembangan sang 
balita terutama dalam hal status gizi 
balita. Dalam penelitian tersebut 
ditemukan bahwa terdapat hubungan 
antara pemanfaatan posyandu 
dengan status gizi balita. Secara 
garis besar, kebutuhan gizi balita 
dapat ditentukan oleh usia, jenis 
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kelamin, aktivitas, berat badan dan 
tinggi badan. Antara asupan zat gizi 
dan pengeluarannya harus ada 
keseimbangan sehingga diperoleh 
status gizi yang baik. Status gizi ini 
dapat dipantau dengan 
meninmbangkan anak setiap bulan 
dan dicatat menggunakan Kartu 
Menuju Sehat (KMS).

[26]
 

Hasil penelitian ini berbeda 
dengan teori yang ada dikarenakan 
hasilnya cenderung konstan, tidak 
ada perbedaan yang berarti antara 
balita yang berstatus gizi kurang 
maupun yang berstatus gizi baik. 
Sebagian menitipkan kepada nenek 
atau anggota keluarga di desa yang 
sama sehingga tetap dapat 
melakukan kunjungan ke posyandu, 
dan sebagian yang lain diitipkan ke 
daerah yang berbeda atau sudah 
masuk masa sekolah sehingga 
sudah tidak dalam pantauan 
posyandu. 

 
4.8 Fasilitas di Tempat Kerja 

Berdasarkan data hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tidak 
ada hubungan antara fasilitas di 
tempat kerja dengan status gizi balita 
keluarga buruh industri di Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Demak 
tahun 2017. Dari hasil analisis 
bivariat diperoleh p=0,128, RP=1,766, 
(95% CI=0,945 – 3,299). Dari hasil 
tersebut berarti bahwa taraf 
signifikansi terlalu besar, sehingga 
dapat dikatakan fasilitas di tempat 
kerja tidak ada hubungannya dengan 
status gizi balita keluarga buruh 
industri. 

Dalam penelitian Putri,
[17]

 
meskipun peraturan perundang-
undangan telah menentukan hak 
pekerja perempuan untuk dapat terus 
menyusui bayinya selama waktu 
kerja di tempat kerja, namun hal 
tersebut masih sulit untuk diterapkan. 
Konsekuensi dari pasal 83 UU No. 
13 tahun 2003 adalah kewajiban bagi 
pengusaha untuk memberi 
kesempatan dan fasilitas kepada ibu 
bekerja untuk memberikan atau 
memerah ASI selama waktu kerja 
dan menyimpan ASI perah tersebut. 

Pengusaha wajib memberikan 
waktu bagi pekerja perempuan untuk 
menyusui bayi atau mengumpulkan 
susu dan disimpan sementara dalam 
lemari pendingin, sehingga harus 
menyediakan tempat khusus berupa 
pojok ASI dan lemari pendingin. 
Namun, beberapa pengusaha berat 
untuk memenuhi kewajiban tersebut 
karena khawatir pekerjaan akan 
terhambat, disertai biaya tambahan 
dalam pemenuhan sarana-prasarana 
seperti penyediaan lemari pendingin, 
tagihan listik yang meningkat, dan 
pembuatan ruangan baru. Tidak 
menutup kemungkinan pula, 
penyediaan petugas penitipan bayi 
dan tempatnya. Pengusaha yang 
tidak mengindahkan peraturan ini 
dapat dikenai sanksi namun jenis 
sanksi dan prosedur pengenaannya 
belum diatur lebih jauh dalam 
peraturan perundang-undangan. 

Hasil penelitian ini berbeda 
dengan teori yang ada karena 
meskipun banyak perusahaan yang 
telah menerapkan fasilitas 
pendukung ASI, tetapi sebagian ibu 
tidak menggunakan fasilitas tersebut. 
Jam kerja yang pendek dan rasa 
malu merupakan alasan terbesar 
mengapa ibu-ibu tidak 
memanfaatkan fasilitas tersebut. 
Fasilitas yang tidak memadahi, juga 
mendukung ketidaknyamanan 
pekerja untuk menggunakannya, 
seperti di salah satu perusahaan 
yang hanya memberikan fasilitas 
berupa lemari pendingin, sehingga 
untuk memerahnya dilakukan di 
kamar kecil. 

 
4.9 Shift Kerja 

Berdasarkan data hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tidak 
ada hubungan antara shift kerja 
dengan status gizi balita keluarga 
buruh industri di Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Demak 
tahun 2017. Dari hasil analisis 
bivariat diperoleh p=0,662, RP=0,812, 
(95% CI=0,431 – 1,530). Dari hasil 
tersebut berarti bahwa taraf 
signifikansi terlalu besar, sehingga 
dapat dikatakan usia ibu tidak ada 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

19 

 
BIMKMI Volume 6 No.2 | Juli - Desember 2018 

 
 

hubungannya dengan shift kerja 
balita keluarga buruh industri. 

Dalam penelitian yang dilakukan 
oleh Khalid,

[27]
 tentang perbedaan 

stress kerja pada tenaga shift 
menunjukkan bahwa ada perbedaan 
yang signifikan antara stress kerja 
pada tenaga kerja shift pagi, shift 
siang, dan shift malam. Sehingga 
diperlukan edukasi kepada para 
pekerja untuk memanfaatkan waktu 
istirahat untuk mengurangi tingkat 
stress yang tinggi. 

Hasil penelitian ini berbeda 
dengan teori yang ada dikarenakan 
cara penerapan shift yang berbeda-
beda serta pada pekerja yang tidak 
menerapkan shift, jam kerjanya 
semakin pendek sehingga bertolak 
belakang dengan hipotesis yang ada. 

Dalam penelitian ini, ibu yang 
bekerja dengan tidak menerapkan 
shift sebanyak 70 orang (51,9%). 
Hasil wawancara dengan responden 
menghasilkan bahwa ibu yang tidak 
menerapkan shift bekerja sekitar 4 – 
6 jam saja. Salah satu contohnya 
pada ibu yang bekerja di PT. Djarum 
dengan sistem borong. Beliau akan 
bekerja sesuai dengan jumlah 
pekerjaan yang diberikan di hari itu. 
Apabila sedikit, maka sehari hanya 
bekerja 4 jam, dan upah yang 
diterima pun juga semakin sedikit. 
Ibu yang bekerja dengan sistem 
borong tidak menggunakan atau 
bergantung pada mesin, sehingga 
kecepatan penyelesaian pekerjaan 
tergantung pada pribadi masing-
masing. 

Penerapan shift dilakukan pada 
perusahaan besar dan  

 
Penerapan shift dilakukan pada 

perusahaan besar dan yang 
menggunakan mesin. Salah satu 
contohnya adalah PT. Delta Dunia 
Sandang Tekstil. Sistem shift di 
perusahaan ini hanya memiliki 
perbedaan jam masuk kerja, tetapi 
tetap bekerja dalam satu waktu 
(bersamaan). Pada PT. Mitra Kemas, 
memiliki sistem shift 2 waktu, yaitu 
pagi dan malam. Sistem shift 3 waktu 
(pagi, siang malam) diberlakukan di 
PT. Glory Industrial. 

Sistem shift ini dapat 
mempengaruhi faktor lain, seperti 
lama jam kerja per hari, upah yang 
diterima, dan kelelahan yang dialami. 
Sistem shift ini menjadi membantu 
keluarga dalam mengasuh balitanya 
sehingga dapat bergantian dengan 
suami atau anggota keluarga lainnya. 
Namun, sistem ini juga menjadi 
merugikan ibu apabila memiliki balita 
yang masih harus mengonsumsi ASI 
karena membuat jadwal tidur anak 
menjadi terganggu. 

 
4.10 Pengasuhan 

Berdasarkan data hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tidak 
ada hubungan antara pengasuhan 
dengan status gizi balita keluarga 
buruh industri di Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Demak 
tahun 2017. Dari hasil analisis 
bivariat diperoleh p=0,561, RP=1,301, 
(95% CI=0,673 – 2,517). Dari hasil 
tersebut berarti bahwa taraf 
signifikansi terlalu besar, sehingga 
dapat dikatakan pengasuhan tidak 
ada hubungannya dengan status gizi 
balita keluarga buruh industri.  

Dalam penelitian yang dilakukan 
oleh Rakhmawati,

[28]
 peran keluarga 

dalam pengasuhan anak sangatlah 
penting karena dapat mempengaruhi 
dan membentuk kepribadian atau 
karakter anak. Dari ketiga pola asuh 
yang juga disinggung dalam bab 
sebelumnya, menurut penulis yang 
paling baik dan cocok untuk 
diterapkan dalam mengasuh anak 
adalah pola asuh demokratis. Dalam 
pola asuh demokratis, orangtua 
menghargai dan memahami kondisi 
anak sehingga anak akan merasa 
nyaman, bersikap mandiri, dan 
mudah menyesuaikan diri. Dalam hal 
ini, orangtua mengetahui tahap-tahap 
perkembangan anak untuk 
mengasuhnya sesuai dengan bakat 
dan keinginan anak. 

Hasil penelitian ini berbeda 
dengan teori yang ada karena balita 
memiliki pengasuh lebih dari satu, 
yaitu ibu dan orang lain yang 
mengasuhnya ketika ibu bekerja 
sehingga hasil yang diberikan dalam 
penelitian ini bias. Teknik 
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pengasuhan yang berbeda antara 
kedua pengasuh tersebut membuat 
hasil penelitian ini seimbang. 

 
5. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: ada 
hubungan antara lama jam kerja per 
hari dan pemberian ASI dengan 
status gizi balita pada keluarga buruh 
industri. 
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ABSTRAK 
Pendahuluan : Selama tiga tahun berturut-turut (2015-2017), kecamatan Cikupa selalu 
menempati urutan 4 besar prevalensi diare tertinggi, dimana pada tahun 2016 Kec. 
Cikupa menempati urutan pertama prevalensi diare tertinggi di Kabupaten Tangerang 
dengan 3021 kasus diare. Program pengendalian diare dari pemerintah dan pelayanan 
kesehatan setempat masih berjalan. Penyelenggara kebijakan tingkat kecamatan Cikupa 
membutuhkan informasi tentang bagaimana gambaran faktor risiko diare masyarakat 
Kecamatan Cikupa untuk pelaksanaan evaluasi dan perencanaan program pengendalian 
diare yang lebih efektif. Tujuan : Perlu dilakukan survei yang bertujuan gambaran faktor 
risiko diare di kecamatan Cikupa. Metode : Penelitian berupa survei cepat gambaran 
faktor risiko diare pada anak menggunakan teknik cluster random sampling dimana pada 
wilayah kecamatan Cikupa diambil 30 klaster RW yang dipilih dengan metode PPS 
(Probability proporsionate to size). Hasil : survei cepat gambaran faktor risiko diare di 

Kecamatan Cikupa 2017 ialah berupa variabel penggunaan sumber air bersih yang tidak 
aman yaitu sebesar 59,05% dan perilaku mengolah makanan yang kurang baik yaitu 
sebesar 76,19%, sedangkan untuk perilaku mencuci tangan sudah baik dengan 
peresentase 74,76% dan hampir seluruh rumah warga memiliki jamban di rumah masing-
masing yaitu sebesar 94,76%. Kesimpulan dan saran : Diharapkan pihak pelayanan 
kesehatan setempat untuk membuat konsep pemberdayaan masyarakat dalam hal 
gerakan bebas diare melalui integrasi dengan program posyandu untuk ibu dan anak di 
Kecamatan Cikupa 2017 
Kata kunci :survei cepat, faktor risiko, diare 
 

ABSTRACT 
 Introduction : For three consecutive years (2015 - 2017), Cikupa always ranks 4 large 
prevalence of diarrhea highest in Tangerang Regency, where in the year 2016 Cikupa 
occupies the highest prevalence of diarrhea the first order in the case with 3021 diarrhea. 
Diarrheal control programs from the Government and local health service is still running. 
Organizers of a policy level sub Cikupa need information about how the description of the 
risk factors of diarrhea Subdistrict community Cikupa for implementation of evaluation 
and program planning control diarrhea that is more effective. Goal : Need to do a 
survey that aims at the description of the risk factors of diarrhea in Cikupa. Methods : 
Research in the form of a quick survey description of diarrheal risk factor cluster random 
sampling using a technique where at  Cikupa taken 30 cluster RW selected with the 
method of PPS (Probability proporsionate to size). Result : Quick survey results an 
overview of risk factors of diarrhea in cikupa 2017 is the form variable usage of clean 
water sources that are not secure IE of 59.05% food processing and 
behavioral outcomes i.e. of 76.19%, while for the behavior of the wash hand's been 
good with 74.76% peresentase and almost all houses have latrines at their 
respective homes i.e. of 94.76%. Consclusion: Local healthcare party is expected to 
make the concept of community empowerment in terms of the free movement of diarrhea 
through posyandu program integration for the mother and child in Cikupa 2017 
Key Words : rapid survey, risk factor, diarhea 
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1. PENDAHULUAN 

Penyakit menular merupakan 
problema yang cukup besar di negara 
sedang berkembang dan  
menyebabkan angka kesakitan 
kematian yang cukup tinggi. 
Pengunjung fasilitas kesehatan atau 
pasien yang ada khususnya di 
Indonesia baik di rumah sakit maupun 
Puskesmas kebanyakan adalah 
penderita-penderita penyakit menular. 
Salah satu penyakit menular yang 
masih menjadi masalah di Indonesia 
adalah penyakit Diare. Diare adalah 
buang air besar (defekasi) dengan 
tinja berbentuk cair atau setengah cair 
(setengah padat), kandungan air tinja 
lebih banyak dari biasanya lebih dari 
200 g atau 200 ml/24 jam. Definisi lain 
memakai kriteria frekuensi, yaitu 
buang air besar encer lebih dari 3 kali 
per hari. Buang air besar encer 
tersebut dapat atau tanpa disertai 
lendir dan darah. 

[1]
 Beberapa faktor 

risiko dari kejadian diare adalah 
sanitasi lingkungan yang buruk, 
prilaku tidak higiene, makanan yang 
tidak sehat, dll. Selain itu pola asuh 
ibu dalam rumah tangga juga menjadi 
faktor risiko diare.  

Di Indonesia penyakit diare 
merupakan salah satu penyakit yang 
mendapatkan prioritas program 
pemberantasan karena tingginya 
angka kesakitan dan menimbulkan 
banyak kematian terutama pada bayi 
dan balita. Banyak faktor yang secara 
langsung dan tidak langsung dapat 
mendorong terjadinya diare, faktor-
faktor tersebut antara lain adalah 
keadaan gizi, kependudukan, 
lingkungan, dan perilaku. 

Berdasarkan data dari SKDR 
pada daerah Kabupaten Tangerang, 
distribusi penyakit diare akut pada 
tahun 2015 tertinggi berada pada 
wilayah Curug (2092 kasus) dan 
terendah berada pada wilayah Kronjo 
(29 kasus). Pada tahun 2016 
distribusi penyakit diare akut tertinggi 
berada pada daerah Cikupa (3021 
kasus) dan terendah pada wilayah 
Kronjo (35 kasus). Sedangkan pada 
tahun 2017 distribusi penyakit diare 
akut tertinggi adalah wilayah Mauk 

(2974 kasus) dan terendah berada 
pada wilayah Jayanti (74 
kasus).Berdasarkan data tahunan 
tersebut, kecamatan Cikupa secara 
terus menerus berada pada urutan 4 
besar, sehingga diperlukan sebuah 
informasi cepat sebagai bentuk 
evaluasi perbaikan dan advokasi 
program diare yang sudah ada di 
kecamatan Cikupa selama ini 
mengenai penyakit diare. Karena hal 
tersebut, diperlukan sebuah survei 
cepat mengenai gambaran faktor 
risiko Diare yang cepat, valid dan 
informatif yang dapat mewakili 
kebutuhan data wilayah kecamatan 
cikupa kabupaten tangerang. 

Tujuan umum adalah ingin 
mengetahui gambaran faktor risiko 
diare pada ibu rumah tangga yang 
memiliki anak di Kecamatan Cikupa 
Kabupaten Tangerang 2017. Tujuan 
khusus meliputi : 1) mengetahui 
gambaran faktor risiko diare pada 
anak kecamatan Cikupa Kabupaten 
Tangerang 2017, 2) mengetahui 
distribusi proporsi faktor risiko diare 
ibu rumah tangga yang memiliki anak 
kecamatan Cikupa Kabupaten 
Tangerang 2017. 

 
2. METODE 

Penelitian berupa Survei cepat 
atau Rapid Survey Gambaran Faktor 
risiko diare pada anak dengan desain 
Cross Sectional. Penelitian   
menggunakan teknik sampling 
Probablity Sampling dengan metode 
Cluster Sampling. Survei cepat 
dilakukan berdasarkan pada panduan 
survei cepat yang telah ditetapkan 
oleh WHO dalam Immunization 
Coverage Cluster Survey-Reference 
Manual 2005. Survei dilaksanakan 
pada tingkat kecamatan sebagai 
lokasi survei dimana akan dipilih 30 
wilayah klaster secara acak. Satuan 
klaster berupa RW di Kecamatan. 
Setiap klaster yang terpilih diambil 
minimal 7 sampel sesuai kriteria 
sampel. Sehingga jumlah sampel 
minimal untuk survei cepat adalah 30 
klaster @ 7 sampel yaitu 210 sampel 
total.

[2]
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Populasi survei gambaran faktor 
risiko diare ini bersifat individu yaitu 
Ibu rumah tangga yang memiliki anak 
yang tinggal di Kecamatan Cikupa 
Kabupaten Tangerang. Survei Cepat 
ini dilakukan pada Tanggal 4 
Desember 2017. Responden survei 
cepat adalah ibu rumah tangga yang 
memiliki anak Pada setiap klasternya 
diambil 7 ibu rumah tangga yang 
memiliki anak yang memiliki anak 
secara acak. Total sampel dari 30 
klaster adalah 210 ibu rumah tangga 
yang memiliki anak. 

Tahapan pelaksanaan survei 
cepat gambaran faktor risiko diare di 
Kecamatan Cikupa Tahun 2017 
dilaksanakan berdasarkan  pedoman 
dari WHO, yaitu: 1) menyiapkan peta 
klaster ( RW) di Kecamatan Cikupa, 2) 
mengidentifikasi setiap persimpangan 
jalan, yang bisa dilalui mobil, 
kemudian memberi nomor pada 
setiap persimpangan jalan, 3) memilih 
nomor persimpangan jalan secara 
random, pemilihan bisa menggunakan 
tabel random, 4) memberi nomor 
pada setiap arah jalan dari 
persimpangan yang terpilih, 5) 
memilih secara random nomor 
persimpangan jalan secara random, 6) 
menggambar dan memberi nomor 
setiap rumah pada arah 
persimpangan yang terpilih sampai 
bertemu dengan persimpangan 
selanjutnya, 7) memilih nomor rumah 
secara random, 8) melakukan 
kunjungan dan wawancara pada satu 
individu sesuai kriteria pada rumah 
pertama, 9) individu berikutnya pada 
rumah selanjutnya yang dikunjungi 
melalui memilih pintu rumah yang 
terdekat dengan rumah pertama, 10) 
penentuan rumah berikutnya 
dilakukan sampai jumlah sampel 
minimal per klaster terpenuhi. 

Pemilihan 30 klaster pada 
populasi dilakukan dengan metode 
PPS (Probability Proporsionate To 
size). Untuk itu, dibutuhkan data 
nama dan jumlah penduduk tiap RW 
di Kecamatan Cikupa. Pemilihan 
klaster sampel dengan PPS dilakukan 
secara manual dengan aplikasi 
Microsoft excel sebagai berikut : 1) 
menggunakan Interval yaitu dengan 

membagi jumlah penduduk dalam 
kecamatan dengan jumlah klaster 
(RW) dalam satu kecamatan tersebut. 
2) menentukan angka awal sampling 
dari 1 sampai batas interval yang 
ditemukan sebelumnya dengan 
simple random sampling, 3) setelah 
mendapat angka awal, peneliti 
melihat pada kolom “jumlah kumulatif 
penduduk” dan menyesuaikan pada 
claster keberapa angka awal tersebut 
berada, 4) setelah diperoleh klaster 
pertama, maka peneliti melakukan 
sistematic random sampling 
menggunakan interval yang telah 
ditemukan sebelumnya untuk 
mendapatkan klaster-klaster 
selanjutnya, 5) lakukan loncatan 
interval tersbeut sampai diperoleh 
total 30 klaster. 

Data dikumpulkan oleh 
pewawancara atau enumerator 
dengan metode wawancara 
mengunakan instrumen kuesioner 
penelitian. Kuesioner yang digunakan 
adalah modifikasi kuesioner survei 
faktor risiko Diare dari kemenkes RI. 
Kuesioner diujicobakan pada 
mahasiswa kesehatan masyarakat 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Data 
dianalisis dengan menghitung 
distribusi faktor Risiko Diare di 
Kecamatan Cikupa Kabupaten 
Tangerang 2017, dengan confidence 
interval 95%. Hasil analisis disajikan 
dalam bentuk gambar dan tabel. 

 
 
3. HASIL 

Pemilihan klaster dilakukan 
dengan PPS (probability 
Proporsionate to size) sebanyak 30 
klaster. Untuk mengidentifikasi klaster 
perlu diketahui jumlah total populasi 
tiap tiap klaster (RW). Klaster dipilih 
dengan perhitungan PPS manual. 
Pemilihan klaster secara PPS 
menghasilkan 30 klaster sampel 
sseperti yang disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Distribusi Klaster RW per 
Desa/Kelurahan di Kecamatan Cikupa 

2017 

No Desa 
/kelurahan 

klaster 
(RW) 

Nomor 
klaster 

1 bunder 1,3, 4 1, 13, 20 
2 Pasir gado 1 2 
3 Talaga 1, 2, 3 3, 9, 18 
4 bojong 2, 3 4, 11 
5 Budimulya 2, 3 5, 12 
6 Cibadak 2, 3, 6, 7 6, 14, 25, 

28 
7 Cirewed 2, 3 7, 15 
8 Dukuh 2, 3, 4 8, 16, 21 
9 Bitung jaya 3, 4, 5 10, 19, 

24 
10 sukamulya 3, 4 17, 23 
11 Pasir jaya 4, 6, 9 22, 26, 

30 
12 sukamulya 6, 7 27, 29 

Total 30 klaster 

 
Hasil survei cepat gambaran 

faktor risiko diare pada ibu rumah 
tangga yang memiliki anak di 
Kecamatan Cikupa adalah berupa 
gambaran lima variabel kategori faktor 
risiko yaitu prilaku cuci tangan, prilaku 
mengolah makanan, sumber air 
bersih, dan juga kepemilikan jamban 
keluarga. Adapun distribusi prilaku 
mencuci tangan disajikan pada Bagan 
1 

 

 
Bagan 1. Distribusi proporsi kategori 

prilaku mencuci tangan kecamatan 
Cikupa 2017 

 
Berdasarkan pada Bagan 1 

diketahui bahwa 74,76% masyarakat 
kecamatan Cikupa berprilaku mencuci 
tangan dengan baik. 

Untuk hasil distribusi proporsi 
kategori prilaku mengolah makanan 
disajikan pada Bagan 2. 

 

 
Bagan 2. Distribusi proporsi kategori 

prilaku mengolah makanan di kecamatan 
cikupa 2017 

 
Berdasarkan pada Bagan 2 

diketahui bahwa mayoritas 
masyarakat di kecamatan Cikupa 
2017 memiliki prilaku mengolah 
makanan yang kurang baik yaitu 
sebesar 76,19%. 

Adapun distribusi untuk variabel 
penyediaan sumber air bersih 
kecamatan Cikupa 2017 disajikan 
pada Bagan 3. 

 

 
Bagan 3. Distribusi proporsi kategori 

sumber air bersih Kecamatan Cikupa 
2017 

 
Berdasarkan Bagan 3, diketahui 

bahwa mayoritas masyarakat 
kecamatan Cikupa 2017 
menggunakan sumber air bersih yang 
tidak aman yaitu sebesar 59,05%. 

Variabel yang terakhir hasil 
survei cepat gambaran faktor risiko 
diare di kecamatan cikupa 2017 
adalah kepemilikan jamban keluarga. 
Distribusi kepemilikan jamban di 
kecamatan Cikupa 2017 tersajikan 
pada Bagan 44. 

74,76% 

25,24% 

baik kurang baik 

23,81% 

76,19% 

baik kurang baik 

40,95% 
59,05% 

aman berisiko 
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Bagan 4. Distirbusi proporsi kepemilikan 

jamban keluarga Kecamatan Cikupa 
2017 

Berdasarkan Bagan 44, diketahui 
bahwa mayoritas masyarakat 
kecamatan Cikupa 2017 memiliki 
jamban keluarga yaitu sebesar 
94,76%. 

 
4. PEMBAHASAN 

Hasil survei cepat gambaran 
faktor risiko diare pada anak di 
kecamatan cikupa 2017 menunjukkan 
adanya beberapa variabel yang 
kurang baik diantaranya ialah 
pengolahan makanan (23,81%) dan 
kebersihan sumber air bersih 
(40,95%). Sementara untuk variabel 
ketersediaan jamban keluarga adalah 
94,76% masyarakat yang memiliki 
sarana jamban keluarga. Untuk 
variabel prilaku cuci tangan ialah 
74,76% masyarakat mencuci tangan 
dengan baik dan benar. Adapun 
distribusi faktor risiko di Kecamatan 
Cikupa disajikan pada Bagan 5. 

 
Bagan 5. Distribusi proporsi faktor risiko 

diare pada anak di kecamatan cikupa 
2017 

Menurut Devi (2012) makanan 
yang cara mengolahan maupun 
penyimpanan-nya tidak seseuai 
dengan standard kesehatan dapat 
menjadi faktor risiko diare.

[3]
 Makanan 

tersebut dapat menjadi media 
masuknya agent diare kedalam tubuh 
manusia. Terdapatnya kuman diare 
pada makanan tidak hanya berasal 
dari penyimpanan yang terbuka, 
namun juga dari segi pengelolahan 
bahan masakan yang akan dijadikan 
makanan. Pengolahan makanan yang 
aman dari diare meliputi bahan 
makanan yang bersih dan higienis,  
makanan yang tertutup dan juga 
dimasak hingga matang.

[4]
 Dari hasil 

survei cepat diketahui bahwa 
mayoritas masyarakat di Kecamatan 
Cikupa 2017 masih mengolah 
makanan dengan cara yang kurang 
baik yaitu sebesar 76,19%. Hal ini 
tentu menjadi salah satu faktor risiko 
terhadap terjadinya penyakit diare 
pada anak dikarenakan 
ketidakhigienisan makanan adalah 
salah satu dari rantai infeksi diare. 

Hasil penelitian Elsi (2014) 
menunjukan bahwa terjadinya kasus 
diare berhubungan dengan prilaku 
hidup bersih dan sehat (PHBS) yaitu 
penggunaan air bersih dan prilaku 
mencuci tangan.

[5]
 Hal ini dikarenakan 

diare merupakan penyakit berbasis 
lingkungan dimana lingkungan 
menjadi perantara yang datang 
menyebabkan seseorang terkena 
diare diantaranya adalah melalui 
sumber air bersih dimana ketika 
sumber air tercemari oleh agent 
penyebab diare maka risiko individu 
untuk terkontaminasi menjadi lebih 
besar.

[6]
 Hasil survei cepat 

mendapatkan bahwa 40,95% 
masyarakat di kecamatan cikupa 
masih menggunakan sumber air yang 
tidak aman dan berisiko untuk diare 
diantaranya ialah sumur, mata air dan 
lain sebagainya. 

Prilaku mencuci tangan menjadi 
salah satu faktor penting penyebab 
diare.

[7]
 Hal ini dikarenakan 

banyaknya kuman yang berada pada 
tangan manusia. Sehingga dengan 
mencuci tangan secara rutin maka 
akan memutus siklus patogen 

94,76% 

5,24% 

ya tidak 
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penyebab diare untuk masuk kedalam 
tubuh manusia. Hasil survei cepat di 
kecematan cikupa tahun 2017 
mendapatkan bahwa 74,76% 
masyarakat kecamatan cikupa telah 
berprilaku mencuci tangan dengan 
baik. Menurut Devi (2012) cuci tangan 
yang baik adalah dengan 
menggunakan sabun dan air mengalir 
pada setiap kondisi yang berisiko 
terkontaminasi agent seperti ketika 
mau makan dan setelah buang air 
besar.

[3]
  

Menurut Nototmodjo (2003) 
dalam elsi (2014) menyebutkan 
bahwa syarat pembuangan tinja yang 
baik bagi kesehatan adalah tidak 
mengotori air permukaan disekitarnya, 
tidak mengotori air dalam tanah 
sekitarnya dan kotoran tidak boleh 
terbuka sehingga dapat dipakai 
sebagai tempat lalat/vektor lainnya 
untuk berkembang biak.

[5]
 

Ketidaksesuaian syarat pembuangan 
tinja dapat menimbulkan berbagai 
macam penyakit diantaranya diare, 
muntaber, dll. Untuk memenuhi 
syarat-syarat tersebut, maka 
pembuangan tinja yang baik adalah 
melalui adanya sarana jamban 
keluarga. Hasil survei cepat 
menunjukan bahwa masyarakat 
Kecamatan Cikupa mayoritas telah 
memiliki dan mengunakan jamban 
keluarga sebagai sarana 
pembuangan tinja yaitu sebesar 94,76% 
sehingga dapat dikategorikan baik.   

 
5. SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 SIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 
diketahui bahwa faktor risiko penyakit 
diare pada anak yang di kecamatan 
Cikupa pada tahun 2017 yaitu 
penggunaan sumber air bersih yang tidak 
aman yaitu sebesar 59,05% dan perilaku 
mengolah makanan yang kurang baik 
yaitu sebesar 76,19%. 

Sedangkan untuk perilaku mencuci 
tangan sudah baik dengan persentase 
74,76% dan hampir seluruh rumah warga 
memiliki jamban di rumah masing-masing 
yaitu sebesar 94,76% 
5.2 SARAN 

a. Kegiatan promosi kesehatan terkait 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) yang dilakukan puskesmas 
daerah setempat harus direncanakan 
dengan baik secara rutin dan 
berlanjut 

b. Materi untuk promosi kesehatan 
sebaiknya difokuskan untuk memberi 
pengetahuan tentang penggunaan air 
bersih yang baik untuk dikonsumsi 
dan bagaimana tata cara pengolahan 
makanan yang baik. 

c. Sebaiknya kegiatan promosi 
kesehatan di integrasikan dengan 
kegiatan posyandu karena kegiatan 
posyandu memiliki sasaran ibu rumah 
tangga yang memiliki anak 

d. Media yang sebaiknya dipergunakan 
adalah keterangan tertulis baik 
berupa leaflet, booklet, maupun folder 
yang dapat dipelajari bersama-sama 
dan dibaca ulang lagi apabila 
dibutuhkan. 
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ABSTRAK 

Pendahuluan : Kemajuan teknologi sudah tidak dapat di pungkiri lagi, terutama teknologi  
informasi dan komunikasi yang berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. 
Tidak selamanya kemajuan teknologi akan membawa pengaruh positif tanpa pengaruh 
negatif yang ditimbulkannya. Pengaruh negatif yang ditimbulkan dalam penggunaan 
gadget dan mengakses internet memberikan kemudahan pada anak untuk mencari 
informasi terkait hasrat seksualnya, sejalan dengan pertumbuhan dan tingkat 
keingintahuan yang besar. Berdasarkan hasil penelitian dari Yutifa di tahun 2015 
menyatakan bahwa tingkat akses video/film porno di Indonesia mencapai 57% atau 
sebanding dengan 53 orang dari 100 orang responden. Hal ini menjadikan Indonesia 
berada pada tingkat kedua tertinggi setelah Turki yang menduduki posisi pertama 
sebagai Negara dengan persentase paling tinggi pada perilaku akses video/film porno di 
Internet melalui gadget dan tablet di tahun 2014. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan gadget 
terhadap perilaku dalam menonton video/film porno pada anak kelas VII & VIII  di SMP 
PGRI RAJEG yang bertempat di Kabupaten Tanggerang, Provinsi Banten. 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan desain studi Cross 

Sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anak SMP kelas VII & VIII yang 
berjumlah 50 orang responden. 
Hasil : Hasil uji statistik (Uji T Dependen) menggunakan program komputer diperoleh 
nilai p value = 0.000 yang menunjukkan bahwa terdapat Hubungan Penggunaan Gadget 
dengan Perilaku dalam Menonton Video/Film Porno di Internet pada  SMP PGRI RAJEG 
Tahun 2018.  
Kesimpulan : Penggunaan gadget pada anak harus dibatasi  serta membutukan 
pengawasan yang ketat dari orang tua atau keluarga, sehingga perilaku anak dapat 
dikontrol oleh orang tua dan dapat mencegah anak dalam mengakses video/film porno di 
Internet. 
Saran : Orang tua dapat membatasi kebiasaan anak dalam menggunakan Handphone 
sehingga tidak ada waktu luang untuk anak mengakses film porno di internet.  
 
Kata Kunci : Anak, Gadget, Perilaku dan Video/Film Porno. 

 
 

ABSTRACT 
Introduction : Technological advances cannot be denied anymore, especially 

information and communication technology that is growing rapidly along with the times. 
Not always technological progress will bring a positive influence without the negative 
effects it causes. The negative influence that is generated in the use of gadgets and 
accessing the internet makes it easy for children to find information related to their sexual 
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desires, in line with their great growth and level of curiosity. Based on the results of 
research from Yutifa in 2015 stated that the level of access to pornographic videos / films 
in Indonesia reached 57% or comparable to 53 people out of 100 respondents. This 
makes Indonesia the second highest level after Turkey, which ranked first as the country 
with the highest percentage of access to pornographic videos / movies on the Internet 
through gadgets and tablets in 2014. 
Research purposes : This study aims to determine the effect of the use of gadgets on 
behavior in watching pornographic videos / films on class VII & VIII children in SMP PGRI 
RAJEG located in Tanggerang Regency, Banten Province. 
Methods : This study uses a quantitative method with a Cross Sectional study design. 

The sample in this study were all junior high school students of class VII & VIII, 
amounting to 50 respondents. 
Result : The results of the statistical test (Dependent T Test) using a computer program 
obtained a p value = 0.000 which indicates that there is a Relationship of Using Gadgets 
with Behavior in Watching Videos / Porn Films on the Internet in RAJEG Middle School 
PGRI in 2018. 
Conclusion : The use of gadgets in children must be limited and requires close 
supervision from parents or family, so that children's behavior can be controlled by 
parents and can prevent children from accessing pornographic videos / movies on the 
Internet. 
research advice : Suggestions that can be applied by parents is to limit the habits of 
children in using mobile phones so that there is no free time for children to access 
pornographic films on the internet. 
 
Keywords : Children, Gadgets, Behavior and Porn Videos / Movies. 

 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu 
dari negara di Dunia yang selalu 
mengikuti perkembangan zaman. 
Terutama perkembangan teknologi 
yang semakin pesat, seperti yang 
saat ini dikenal dengan gadget. 
Penggunaan gadget kini menjadi 
salah satu kekhawatiran bagi orang 
tua dikarenakan, dampak negatif dari 
penggunaan gadget dapat dilihat dari 
segi kesehatan, emosional dan 
kejiwaan remaja. Dari segi kesehatan, 
radiasi yang dipancarkan oleh 
gadget dapat menyebabkan 
kerusakan mata dan ketulian, serta 
meningkatkan risiko penyakit kanker 
(Nurdiani, 2013).

[1]
  

Adapun dampak negatif lainnya, 
yang ditimbulkan oleh internet 
(gadget) adalah dapat diaksesnya 
situs-situs porno oleh anak dan 
remaja di bawah umur yang tidak 
semestinya  menonton video tersebut, 
sehingga secara tidak langsung akan 
berdampak pada kenakalan seksual 
remaja itu sendiri (Andrianie, 2014).

[2]
 

Semakin banyak paparan media 
sosial pornografi yang diterima, 

semakin tinggi perilaku seksualnya, 
hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Yutifa tahun 2015 
menyatakan bahwa remaja yang 
terpapar dengan pornografi dapat 
mempengaruhi perilaku seksualnya 
sehingga sebagian besar remaja 
memiliki perilaku seksual tidak baik 
yaitu menonton video porno dan film 
porno dengan frekuensi sebanyak 53 
orang (57%) (Yutifa, 2015).

[3]
 Gadget 

dapat mempengaruhi kesehatan 
mental seseorang. Gangguan  
kesehatan mental pada remaja 
terkadang kurang diperhatikan. 
Masalah  kesehatan jiwa sama 
pentingnya dengan masalah 
kesehatan fisik. Perubahan kejiwaan 
pada  masa remaja meliputi 
perubahan emosi, dan perkembangan 
intelegensia, perubahan kejiwaan  ini 
seringnya memicu timbulnya masalah 
kejiwaan seperti masalah mental 
emosional pada remaja. 

Berdasarkan data yang didapat, 
menunjukkan bahwa Negara dengan 
pertumbuhan terbesar sebagai 
pengakses konten porno adalah 
Turki, dengan angka 657 persen, 
disusul Indonesia dengan 457 persen, 
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dan Estonia dengan angka 142 
persen. Data menyebutkan bahwa 
peringkat Indonesia dalam 10 tahun 
terakhir terus mengalami peningkatan. 
Tahun 2005, peringkat Indonesia 
sebagai pengakses konten porno 
berada diurutan ke tujuh di Dunia. 
Namun, memasuki tahun 2007, 
posisinya naik ke urutan lima. Lalu 
dari tahun 2009, naik lagi keurutan 
nomor tiga. Jumlah pengakses konten 
pornografi pada tahun ini mencapai 
55.2 persen (Data Statistik, 2015).

[4] 

KPAI (Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia) menyatakan bahwa 
terdapat 4500 pelajar SMP dan SMA 
di 12 kota besar Indonesia telah 
mengakses video porno sebesar 97%  
melalui internet pada tahun 2013. 
Selain itu KPAI juga menemukan 
92.7% responden melakukan kissing 
dengan oral sex pada pelajar SMP, 
61% melakukan hubungan diluar 
nikah dan 21.2% siswi SMU 
melakukan aborsi. Menurut Dirjen 
Aplikasi Informatika, Ashwin 
Sasongko, menyatakan bahwa 
banyaknya angka tersebut 
disebabkan oleh situs porno di 
internet yang dapat di akses oleh 
seluruh masyarakat. Berdasarkan 
survei yang dilakukan Komisi 
Nasional Perlindungan Anak tahun 
2011 di 12 kota besar Indonesia 
mengenai perilaku remaja didapatkan 
sebanyak 83% remaja pernah 
mengaku menonton video porno, 
93.7% pernah melakukan hubungan 
seksual, dan 21% atau satu diantara 
lima remaja di Indonesia pernah 
melakukan aborsi (Shintami et al, 
2015).

[5]
 Sementara itu penelitian 

yang dilakukan oleh Komunitas Anak 
Jabodetabek menunjukkan sebanyak 
85% anak usia 9-15 tahun pernah 
mengakses pornografi. Pernyataan 
yang sama disampaikan oleh pihak 
PornoHub, yang merupakan situs 
porno terlaris dan di kunjungi hingga 
mencapai 64 juta orang. Data terbaru 
tingkat pengunjung PornoHub 
mencapai 72% yang menggunakan 
smartphone dan tablet untuk 
mengunjungi situsnya (BkkbN, 
2012).

[6]
 

Menurut hasil penelitian yang 
dilakukan terhadap 99 orang 
responden didapatkan hasil uji 
statistik (Chi Square) yaitu p value 
sebesar 0,000 yang berarti kecil dari α 
(0,05). Maka dapat disimpulkan ada 
hubungan yang signifikan antara 
frekuensi keterpaparan pornografi 
terhadap perilaku seksual remaja di 
Pekanbaru (H0 ditolak). Penelitian 
selanjutnya membuktikan  bahwa 
analisis uji analitic statistik dengan 
menggunakan program komputer 
diketahui bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara akses video porno 
dengan perilaku seksual remaja kelas 
X di SMA N 1 Ngaglik tahun 2015 
dengan nilai p value 0.000 (<0.05). 
(Pratama, 2015).

[7]
  

Penelitian ini dilakukan untuk 
melihat dampak negatif yang dapat di 
timbulkan oleh penggunaan gadget 
dan Internet yang berlebihan pada 
anak. Penelitian dilakukan guna 
memperluas cakupan informasi dari 
peneliti-peneliti sebelumnya yang 
telah menganalisis hubungan 
penggunaan Handphone dengan 
perubahan perilaku anak dalam 
menonton film porno di Internet. 
Dengan adanya penelitian ini, Orang 
tua dapat mengawasi anak lebih ketat 
serta orang tua lebih memperhatikan 
pergaulan anak sesuai dengan 
usianya.  

 
2. METODE PENELITIAN  
2.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif dengan desain 
studi cross-sectional yang dilakukan 
untuk mengetahui hubungan 
penggunaan gadget (Zaman NOW), 
terhadap perilaku dalam menonton 
video/film porno di internet pada SMP 
PGRI RAJEG tahun 2018.  

 
2.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Daerah 
Kabupaten Tanggerang, tepatnya di 
SMP PGRI RAJEG. Penelitian ini 
telah dilakukan pada hari kamis, 03 
Mei 2018. Dan penelitian ini dilakukan 
pada saat istirahat mata pelajaran di 
Sekolah. 
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2.3 Populasi dan Sample Penelitian 
Target populasi (population 

target) dari penelitian ini adalah 
seluruh anak SMP  Kelas VII & VIII di 
SMP PGRI RAJEG Tahun 2018  
Kelompok ini juga dipilih untuk 
kemudian menjadi populasi studi dari 
penelitian ini melihat kondisi 
persebaran anak SMP kelas VII & VIII 
di SMP PGRI RAJEG Tahun 2018 
tidak memiliki perbandingan yang 
terlampau jauh. Sampel dalam 
penelitian ini adalah seluruh anak 
SMP kelas VII & VIII yang berjumlah 
50 orang di SMP PGRI RAJEG Tahun 
2018. 

  
2.4 Tehnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data 
merupakan cara yang digunakan 
peneliti untuk mendapatkan data 
dalam suatu penelitian. Pengambilan 
data primer dilakukan dengan 
kegiatan pengumpulan data pada 
setiap siswa dan siswi di SMP PGRI 
RAJEG tahun 2018. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan kuesioner. Angket atau 
Kuesioner adalah merupakan 
sejumlah pertanyaan atau pernyataan 
tertulis dengan data faktual atau opini 
yang berkaitan dengan diri reponden 
yang dianggap fakta atau kebenaran 
yang diketahui dan perlu dijawab oleh 
responden (Anwar, 2009).

[8]
 Data 

yang akan dikumpulkan meliputi 
tingkat penggunaan gadget (ZAMAN 
NOW) pada siswa dan siswi di SMP 
PGRI RAJEG yang dikumpulkan 
dengan pengisian kuesioner oleh 
siswa dan siswi. Dan pengumpulan 
data tentang perilaku dalam 
menonton video porno di internet, 
yang dilakukan dengan pengisian 
kuesioner oleh siswa dan siswi di 
SMP PGRI RAJEG. 

 
2.5 Analisis Data 

Analisa data dalam penelitian ini 
menggunakan analisa Univariat dan 
analisa Bivariat. Analisa Univariat 
dilakukan untuk melihat persentase 
jumlah per indikator pertanyaan 
didalam kuesioner. Sedangkan 
analisis Bivariat dilakukan untuk 
melihat hubungan antara dua 

variabel, yaitu satu variabel bebas 
(Penggunaan Gadget) dan satu 
variabel terikat (Perilaku dalam 
menonton video/film porno di Internet) 
menggunakan uji statistik (uji T 
Dependen). Dasar pengambilan 
keputusan penerimaan hipotesis 
berdasarkan tingkat signifikan (nilai 
α=0.050). Jika nilai p value > 0,05, 
maka hipotesis gagal di tolak. Jika 
nilai p value < 0,05, maka hipotesis di 
tolak. 

3. HASIL PENELITIAN 
Tabel 1 Distribusi Responden Menurut 

Jenis Kelamin Di SMP PGRI RAJEG 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 
Perempuan 

21 
29 

42,0 
58,0 

Total 50 100,0 

Distribusi jenis kelamin, paling 
banyak responden perempuan yaitu 
29 orang (58,0%) dan responden laki-
laki yaitu 21 orang (42,0%).  

 
Tabel 2 Distribusi Umur Responden Di 

SMP PGRI RAJEG 

Umur Jumlah Persentase 

12 
13 
14 
15 

10 
25 
14 
1 

20,0 
50,0 
28,0 
2,0 

Total 50 100,0 

Distribusi umur responden paling 
banyak responden dengan umur 13 
tahun yaitu 25 orang (50,0%), untuk 
responden usia 14 tahun yaitu 14 
orang (28,0%), untuk responden usia 
12 tahun yaitu 10 orang (20,0%), dan 
untuk usia 15 tahun yaitu 1 orang 
(2,0%).  

 
Tabel 3 Distribusi Responden Menurut 

Tingkat Pendidikan Di SMP PGRI 
RAJEG 

Pendidikan Jumlah Persentase 

SMP Kelas 7 
SMP Kelas 8 
SMP Kelas 9 

37 
13 
- 

74,0 
26,0 

- 

Total 50 100,0 

Distribusi tingkat pendidikan 
responden tidak merata untuk 
masing-masing tingkat pendidikan. 
paling banyak responden SMP Kelas 
7 yaitu 37 orang (74,0%) dan untuk 
SMP Kelas 8 yaitu 13 orang (26,0%) 
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sedangkan responden dari SMP 
Kelas 9 tidak ada.  

 
Tabel 4 Distribusi Penggunaan 

HP/Gadget dalam seminggu Di SMP 
PGRI RAJEG 

Penggunaan 
HP dalam 
seminggu 

Jumlah Persentase 

Tidak pernah 
1-2 kali 
3-4 kali 
5-6 kali 
>= 7 kali 

5 
8 
4 

11 
22 

10,0 
16,0 
8,0 

22,0 
44,0 

Total 50 100,0 

Distribusi tingkat Penggunaan 
HP dalam seminggu responden 
merata. Untuk responden yang tidak 
pernah menggunakan HP dalam 
semingu yaitu 5 orang (10,0%), untuk 
responden yang menggunakan HP 1-
2 kali dalam seminggu yaitu 8 orang 
(16,0%), untuk responden yang 
menggunakan HP 3-4 kali dalam 
seminggu yaitu 4 orang (8,0%), untuk 
responden yang menggunakan HP 5-
6 kali dalam seminggu yaitu 11 orang 
(22,0%), dan untuk responden yang 
menggunakan HP >=7 kali dalam 
seminggu yaitu 22 orang (44,0%). 

 
Tabel 5 Distribusi Akses Internet dalam 

seminggu Di SMP PGRI RAJEG 

Mengakses 
Internet dalam 
seminggu 

Jumlah Persentase 

Tidak pernah 
1-2 kali 
3-4 kali 
5-6 kali 
>= 7 kali 

9 
11 
13 
5 

12 

18,0 
22,0 
26,0 
10,0 
24,0 

Total 50 100,0 

Distribusi tingkat Akses Internet 
dalam seminggu responden hampir 
merata. Untuk responden yang tidak 
pernah mengakses internet dalam 
semingu yaitu 9 orang (18,0%), untuk 
responden yang mengakses internet 
dalam semingu 1-2 kali yaitu 11 orang 
(22,0%), untuk responden yang 
mengakses internet dalam semingu 3-
4 kali yaitu 13 orang (26,0%), untuk 
responden yang mengakses internet 
dalam semingu 5-6 kali yaitu 5 orang 
(10,0%), dan untuk responden yang 

mengakses internet dalam semingu 
>=7 kali yaitu 12 orang (24,0%). 

 
Tabel 6 Distribusi durasi menonton 

film/video porno di Internet Di SMP PGRI 
RAJEG 

Durasi 
menonton 
film/video 
porno di 
Internet 

Jumlah Persentase 

Tidak pernah 
1-15 menit  
16-30 menit  
31-45 menit  
>45 menit 

19 
17 
9 
2 
3 

38,0 
34,0 
18,0 
4,0 
6,0 

Total 50 100,0 

Distribusi durasi menonton 
film/video porno di Internet responden 
hampir merata. Untuk responden 
yang tidak pernah menonton  
flm/video porno di internet yaitu 19 
orang (38,0%), untuk responden yang 
pernah menonton flm/video porno di 
internet  1-15 menit yaitu 17 orang 
(34,0%), untuk responden yang 
pernah menonton flm/video porno di 
internet  16-30 menit yaitu 9 orang 
(18,0%), untuk responden yang 
pernah menonton flm/video porno di 
internet  31-45 menit yaitu 2 orang 
(4,0%), dan untuk responden yang 
pernah menonton flm/video porno di 
internet  >45 menit yaitu 3 orang 
(6,0%). 

 
Tabel 7 Hubungan Penggunaan Gadget 

dengan Perilaku dalam Menonton 
Video/Film porno di Internet pada SMP 

PGRI RAJEG Tahun 2018 
Variabel  Mea

n 
SD SE P 

Val
ue 

N 

Pengguna
an Gadget  

dengan 
Perilaku 
Menonton 
Video/Film 
Porno di 
Internet 

3.00 
 
2.06 

1.42
9 

 
1.13

2 

0.20
2 

 
0.16

0 

0.00
0 

5
0 

 Berdasarkan hasil uji statistik (uji 
T Dependen) yang menggunakan 
program komputer diperoleh nilai p 
value = 0.000. nilai p ini lebih kecil 
dari nilai α (α=0.05), maka nilai 
tersebut menunjukkan bahwa 
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terdapat Hubungan Penggunaan 
Gadget dengan Perilaku dalam 
Menonton Video/Film Porno di 
Internet pada  SMP PGRI RAJEG 
Tahun 2018, dan dapat disimpulkan 
(Ho) ditolak dan (Ha) diterima. 

 
4. PEMBAHASAN 

Perkembangan teknologi ponsel 
setiap tahunnya semakin pesat dan 
pada tahun belakangan ini dikenal 
dengan teknologi smartphone, yang 
berarti ponsel cerdas bila 
dibandingkan dengan ponsel biasa 
perbedaannya terletak pada 
kemampuan dan kapasitasnya 
(Winarno, 2012).

[9]
 Sedangkan 

pengertian Gadget adalah barang 
elektronik kecil yang didesain 
sedemikian rupa sehingga 
menjadikannya sebagai suatu inovasi 
terbaru. Pengaruh gadget selalu 
berhubungan dengan keterpaparan   
pornografi di media internet. 
Pornografi dikenal oleh masyarakat 
Indonesia dengan anggapan negatif 
terhadap suatu hal yang tidak 
seharusnya diperlihatkan dimuka 
umum. Pengertian pornografi sendiri 
menurut RUU Pornografi adalah 
materi seksual yang dibuat oleh 
manusia dalam bentuk gambar, 
sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, 
bunyi dan gambar bergerak, animasi, 
kartun, syair, percakapan, gerak 
tubuh, atau bentuk pesan komunikasi 
lain melalui berbagai media 
komunikasi dan/atau pertunjukkan 
umum, yang dapat membangkitkan 
hasrat seksual dan/atau melanggar 
nilai-nilai kesusilaan dalam 
masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian 
diatas dengan nilai p value = 0.000 
yang berarti terdapat hubungan yang 
signifikan  antara penggunaan gadget 
pada anak terhadap perilaku 
menonton video/film porno di Internet. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Pratama tahun 2016 
yang menunjukkan bahwa hasil 
analisis didapatkan p value sebesar 
0,004 maka Ho di tolak dan dapat 
disimpulkan ada hubungan yang 
signifikan antara penggunaan 
smartphone dan prilaku seksual 

remaja di SMA “X” (Pratama, 2016).
 

[10]
 

Dilanjutkan pada Faktor yang 
mempengaruhi remaja dalam 
menonton video/film porno dibagi 
mejadi 3 faktor, diantaranya adalah 
Faktor-faktor predisposisi 
(pengetahuan dan perilaku). Tingkat 
pengetahuan yang kurang akan 
kesehatan reproduksi dapat menjadi 
salah satu penyebab remaja dalam 
menonton video/film porno yang 
tersebar luas di internet tanpa 
pengaman sama sekali, sehingga 
anak yang mulai mengenal internet 
dapat melihat video atau gambar 
yang tidak seharusnya diakses pada 
usianya. Peningkatan terhadap 
tindakan asusila yang dilakukan oleh 
remaja juga semakin meningkat dan 
tindakan tersebut dilakukan tanpa 
mengetahui dampak kesehatan 
kedepannya. Sedangkan Perilaku 
remaja yang sering mengakses 
video/film porno dapat disebabkan 
oleh keterpaparan remaja terhadap 
video porno yang disuguhkan oleh 
teman sebaya ataupun oleh orang tua 
sendiri. Sehingga penting untuk selalu 
memperhatikan tingkah laku anak 
yang mulai mengalami perubahan 
sejalan dengan proses 
pertumbuhannya menginjak usia 
remaja, dan ketika terdapat perilaku 
yang negatif pada remaja, orang tua 
dapat menanggulanginya dengan 
melakukan pendekatan untuk selalu 
terbuka terkait masalah yang dihadapi 
remaja tersebut. 

Faktor kedua adalah faktor 
pemungkin, yang termasuk 
didalamnya adalah sarana dan 
prasarana atau fasilitas untuk 
terjadinya perilaku kesehatan. Salah 
satunya adalah akses media informasi 
diantaranya adalah handphone, 
internet, youtube dan facebook. 
Perkembangan internet di Indonesia 
sudah cukup maju, sehingga di sudut 
kota manapun masyarakat dapat 
dengan mudah menggunakan 
internet, hanya saja penggunaan 
internet tidak digunakan untuk hal 
positif dan kebanyakan pengguna 
menggunakan internet dalam hal 
negatif dengan menyebarkan 
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video/film porno yang bisa diakses 
dengan sangat cepat hanya 
sepersekian detik seluruh dunia dapat 
melihat video/film porno tersebut. 

Faktor ketiga adalah faktor-faktor 
yang mendorong atau memperkuat 
terjadinya perilaku. Faktor-faktornya 
adalah, sikap dan perilaku petugas 
kesehatan serta dukungan sosial. 
Sikap dan perilaku yang baik yang 
diberikan oleh petugas kesehatan 
akan membuat remaja mendengarkan 
anjuran ataupun informasi yang 
disampaikan terkait dampak dari 
pornografi sehingga remaja tersebut 
dapat mengurangi kebiasaan 
buruknya, hingga membuat remaja 
berhenti mengakses video/film porno 
dinternet. Pola asuh yang baik yang 
diberikan oleh keluarga akan 
menentukan karakter dan perilaku 
remaja kedepannya, sehingga orang 
tua harus memberikan didikan agama 
dan pengetahuan sejak awal untuk 
menghindari perilaku negatif yang 
dilakukan oleh remaja. 

Bahaya yang mengancam anak-
anak adalah keberadaan situs porno. 
Inke Maris dari ASA Indonesia 
mengutip hasil penelitian di Amerika 
bahwa setidaknya ada 28 ribu situs 
porno di internet pada tahun 2000 
sementara setiap pekannya hadir 
2000 situs porno baru. Pada remaja 
yang memiliki IQ tinggi, pornografi 
bisa mengakibatkan mereka kesulitan 
untuk membangkitkan konsentrasi 
belajar dan beraktivitas, karena hari-
harinya didominasi oleh kegelisahan 
dan sedikit sekali produktivitasnya 
(Mudjiran, 2012).

[11]
 Dampak lainnya, 

kehilangan nilai moral dan budaya 
anak bangsa, konsentrasi untuk 
berpikir berkurang, meningkatnya 
daya hayal, menurunnya minat belajar 
pada anak, berujung pada melakukan 
hubungan seksual dengan lawan jenis 
atau sesama jenis dan menderita 
penyakit menular seksual (Lubis, 
2013).

[12]
 

Adapun langkah-langkah untuk 
mengurangi kebiasaan anak dalam 
menonton video/film porno di internet 
dapat dilakukan dengan beberapa 
cara yang pertama adalah, 
memberikan kesibukkan terhadap 

anak misalnya seperti tugas sekolah 
dan tugas rumah yang banyak dapat 
membuat anak tidak memiliki waktu 
untuk menonton video/film porno 
tersebut. Cara kedua, mengenal 
teman sebaya anak remaja, dan 
memastikan bahwa temannya 
tersebut tidak membawa pengaruh 
atau perilaku negatif pada remaja. 
Tahap ketiga, pendekatan yang 
dilakukan oleh guru disekolah. Guru 
sebagai pengganti orang tua di 
sekolah dan termasuk orang yang 
dipatuhi oleh murid, guru dapat 
melakukan pendekatan apabila dirasa 
ada perubahan perilaku dari remaja 
tersebut. Tahap keempat, pola asuh 
dari orang tua dan keluarga selaku 
orang yang menghabiskan waktu 
lebih lama bersama remaja sangat 
berpengaruh terhadap perilaku 
remaja tersebut. Semakin baik pola 
asuh dalam menanamkan nilai agama 
dan nilai kesopanan pada remaja 
maka hal ini akan mencegah remaja 
tersebut melakukan perilaku negatif 
walaupun telah dipengaruhi oleh 
teman sebayanya (Suyatno, 2011).

[13] 

Sementara itu, Upaya 
pemerintah Indonesia dalam 
menangani peredaran video/film 
porno yang juga dikategorikan 
sebagai kejahatan cyberporn dalam 
lingkup nasional, pemerintah 
menetapkan Undang-undang Nomor 
11 tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, karena 
kejahatan cyberporn sebenarnya 
merupakan suatu perbuatan 
melanggar hukum yang secara 
khusus telah diatur dalam undang-
undang. Untuk faktor pendukung 
dalam memberlakukan Undang-
undang tersebut, dimana pihak 
POLRI yang bertugas dalam 
menegakkan hukum melakukan 
penyelidikkan dan mencari bukti-bukti 
warga Indonesia dalam kasus 
cyberporn. Pada Undang-undang ini 
pasal 27 ayat 1 dan 2 menjelaskan 
terkait dokumen elektronik yang 
merupakan alat bukti yang sah.  

Selain itu Indonesia yang 
tergabung dalam organisasi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau 
dikenal dengan PBB juga 
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menerapkan upaya penanggulangan 
dan pencegahan. Upaya yang 
diterapkan di Indonesia  diantaranya 
adalah (1) pendekatan teknologi 
dengan beberapa tahapan seperti 
penerapan proteksi internet, 
selanjutnya dengan mencari ISP yang 
aman, penggunaan pengamanan 
email, dan pengamanan dalam PC. 
(2) Pendekatan Moral, dengan tingkat 
pendidikan dan religiusitas yang baik 
maka perilaku dalam mengakses 
video/film porno dapat dikendalikan 
dengan baik. (3) pendekatan Ilmiah, 
dalam bentuk kajian terkait bahaya-
bahaya dari perilaku menonton video 
porno di internet serta perlu dilakukan 
pemberian informasi pada remaja 
sedini mungkin untuk mencegah 
perilaku tersebut. (4) kebijakan 
terakhir, dimana pemerintah dapat 
melakukan kerjasama dengan instansi 
pendidikan, penyedia wifi dan juga 
instansi kesehatan dalam mencegah 
remaja untuk mengakses video/film 
porno maupun melakukan seks 
bebas. 

Keterbatasan dalam penelitian ini 
adalah tidak dilakukannya wawancara 
pada setiap anak yang dijadikan 
responden penelitian sehingga data 
yang peneliti dapatkan hanya 
berbentuk numerik dan diolah menjadi 
hasil dalam penelitian. Pada 
penelitian selanjutnya diharapkan 
untuk melakukan wawancara pada 
setiap responden untuk menguji 
keakuratan data. 

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 KESIMPULAN 

 Peningkatan penggunaan gadget 
dikalangan anak dan remaja yang 
tidak mendapatkan dampingan dari 
orang tua akan membuka peluang 
besar bagi anak dalam mengakses 
atau menonton video/film porno yang 
tersebar luas di Internet, terbukti 
berdasarkan Hasil penelitian ini 
menyatakan terdapat hubungan yang 
signifikan antara penggunaan gadget 
terhadap Perilaku dalam Menonton 
Video/Film Porno di Internet pada 
SMP PGRI RAJEG Tahun 2018. Oleh 
karena itu, diharapkan langkah-
langkah dalam penelitian ini dapat 

diterapkan oleh keluarga dan orang 
tua, serta diharapkan penelitian ini 
akan menjadi acuan untuk peneliti 
selanjutnya. 

 
5.2 SARAN 

 Saran dalam penelitian ini 
ditujukan kepada Orang tua selaku 
orang yang bertangungg jawab atas 
tindakan dan perilaku anak. Saran 
yang dapat diterapkan oleh orang tua 
adalah dengan membatasi kebiasaan 
anak dalam menggunakan 
Handphone/Gadget sehingga tidak 
ada waktu luang untuk anak dapat 
mengakses film porno di internet. 
Selanjutnya orang tua dapat 
mengalihkan perhatian anak dari 
internet dengan bermain bersama. 
Terakhir  orang tua dapat 
bekerjasama dengan pihak sekolah 
untuk mengontrol perilaku anak 
selama di sekolah.  
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ABSTRAK 

Pendahuluan: Sistem jaminan kesehatan nasional Indonesia menghadapi tantangan 
dalam segi keuangan dimana jumlah klaim yang harus dibayarkan lebih besar 
dibandingkan dengan pendapatan dari iuran peserta. Salah satu intervensi dalam 
mengontrol biaya klaim adalah dengan mengendalikan utilisasi pelayanan kesehatan 
dengan menerapkan kebijakan cost sharing. Hasil: Temuan pada tulisan ini adalah 
negara-negara di dunia banyak yang sudah menerapkan skema cost sharing dalam 
sistem jaminan kesehatan nasionalnya dan dilengkapi dengan berbagai kebijakan 
penunjang agar penerapannya tidak menjadi beban ekonomi bagi masyarakat. 
Kesimpulan: Penerapan cost sharing dapat mengendalikan utilisai pelayanan kesehatan 
dan biaya kesehatan dengan memperbaiki masalah moral hazard, namun di sisi lain 
penerapan ini pun dapat menjadi beban ekonomi bagi masyarakat dan menghilangkan 
fungsi perlindungan keuangan dari asuransi kesehatan itu sendiri, sehingga pembuat 
kebijakan dapat dengan cermat menganalisa populasinya agar kebijakan ini tidak 
memberatkan masyarakat.  
 
Kata Kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, Cost Sharing 

 
ABSTRACT 

Introduction: National Health Insurance in Indonesia facing financial challenges, where 
the amount of claims to be paid is greater than the revenue from participant contributions. 
One of the interventions in controlling claim costs by controlling health service utilization 
by implementing cost sharing policies. Result: The findings in this article are that many 
countries in the world have implemented cost sharing scheme in the national healthcare 
system and is equipped with a range of supporting policies so its implication does not 
become an economic burden for society. Conclusion: Implementation of cost sharing 
can control health care utilization and control costs by fixing the moral hazard problem, 
but on the other hand can also be an economic burden for society and eliminate financial 
protection functions from health insurance itself so policy makers can carefully analyze 
the population so that this policy does not burden the society.  
 
Keywords: National Health Insurance, Cost Sharing 
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1. PENDAHULUAN 
Program Jaminan Sosial 

Kesehatan Nasional (JKN) di 
Indonesia telah diimplementasikan 
sejak 1 Januari 2014. Program ini 
diselenggrakan dengan mekanisme 
asuransi kesehatan yang bersifat 
wajib dan dilakukan secara bertahap 
dengan harapan dapat mencapai 
Universal Health Coverage pada 
tahun 2019.  Badan Penyelenggaran 
Jaminan Sosial (BPJS) merupakan 
badan hukum publik yang 
bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan program JKN dan 
dalam penyelenggaraannya BPJS 
Kesehatan menerapkan beberapa 
prinsisp yaitu gotong royong, nirlaba, 
kepesertaan yang bersifat wajib, dana 
amanat, dan dana dipergunakan 
seluruhnya untuk pengembangan 
program dan kepentingan peserta.  

Selama tiga tahun terakhir 
keuangan BPJS Kesehatan selalu 
defisit, pada tahun 2014 mengalami 
defisit sebesat Rp3,3 triliun, angka 
tersebut meningkat menjadi Rp5,7 
triliun pada 2016, dan hingga tahun 
2016 kembali meningkat mencapai 
9,7 triliun. Salah satu solusi yang di 
ajukan pihak BPJS Kesehatan dalam 
pencegahan defisit adalah penerapan 
skema cost sharing seperti yang 
diterapkan di berbagai negara. Cost 
sharing memiliki beberapa bentuk 
yaitu: deductible, copayment, 
coinsurance, dan maksimum out of 
pocket. Dalam pelayanan kesehatan, 
cost sharing merupakan konsep 
pembagian biaya medis antara yang 
harus dibayarkan langsung oleh 
pasien dan yang ditanggung oleh 
perusahaan asuransi. Deductible 
merupakan besaran biaya yang harus 
dibayarkan pasien ketika mengakses 
layanan, copayment merupakan tariff 
rata yang ditetapkan untuk pasien 
setiap mengakses layanan, 
coinsurance merupakan proprosi 
biaya (dalam bentuk persentase) 
yang telah ditetapkan setiap pasien 
mengakses layanan, dan out-of-
pocket (OOP) maksimum merupakan 
batas atas untuk pengeluaran 
langsung dari pasien dalam periode 
tertentu.

[11] 

Penerapan cost sharing dapat 
dilakukan dilakukan untuk mencegah 
penggunaan layanan kesehatan yang 
berlebihan dan untuk menjaga agar 
premi asuransi tetap terkendali. 
Dengan menerapkan cost sharing, 
perusahaan asuransi dapat 
menghemat biaya dalam dua cara 
yaitu: perusahaan asuransi akan 
membayar biaya perawatan 
kesehatan lebih sedikit dikarenakan 
adanya kontribusi yang pasien 
bayarkan langsung. Kedua, 
dikarenakan pasien diharuskan 
membayar sebagain dari biaya 
perawatan medis akan mendorong 
pasien untuk mengakses pelayanan 
kesehatan ketika benar-benar 
membutuhkan.  

Skema cost sharing dapat 
mengendalikan pemanfaatan layanan 
kesehatan dan dapat mengendalikan 
biaya dengan memperbaiki masalah 
moral hazard.  Namun di sisi lain juga 
dapat menjadi beban ekonomi bagi 
masyarakat yang diasuransikan dan 
nilai cost sharing yang tinggi pun 
dapat menghilangkan fungsi 
perlindungan keuangan dari asuransi 
kesehatan.  

Berbagai negara telah 
menerapkan skema cost sharing 
dalam sistem jaminan kesehatan 
sosialnya. Qingyue, Liying, dan Beibei 
menyampaikan bahwa kebijakan cost 
sharing dapat meningkatkan utilisasi 
pelayanan kesehatan, dan 
mengendalikan moral hazard.

[14]
 

Besaran cost sharing mampu 
mempengaruhi perilaku peserta, 
peningkatan nilai cost sharing di 
Taiwan menurunkan angka kunjungan 
rawat jalan dan rumah sakit secara 
signifikan. Selain itu dalam asuransi 
kesehatan nasional, kebijakan 
copayment dalam obat-obatan yang 
diresepkan merupakan intrumen yang 
efektif dalam mengendalikan moral 
hazard dan meningkatkan 
penggunakan obat generik seperti 
yang terjadi pada Medicaid. Namun 
pada saat yang bersamaan, kebijakan 
ini pun dapat menurunkan 
penggunaan obat-obatan esensial 
dan kepatuhan minum obat pada 
populasi tertentu seperti masyrakat 
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miskin, lansia, dan pasien penyakit 
kronis. Cost sharing merupakan hal 
yang krusial dalam asuransi 
kesehatan karna dapat 
mempengaruhi utilisasi layanan dan 
beban ekonomi pada masyarakat. 
Salah satu tujuan dari asuransi 
kesehatan adalah mengurangi risiko 
keuangan akibat  biaya kesehatan 
pada masyarakat. 

Dalam sistem jaminan kesehatan 
nasional Indonesia, skema cost 
sharing di ajukan untuk penyakit 
penyakit katastropik seperti jantung, 
ginjal, kanker, stroke, thalasemia, 
leukimia, sirosis hepatitis, dan 
hemofilia. Hal tersebut dikarenakan 
20% dari total anggaran BPJS 
digunakan untuk membiayai penyakit-
penyakit katastropik tersebut. Usulan 
tersebut kurang mendapatkan 
dukungan karena dianggap akan 
berimplikasi kepada aspek lain seperti 
kepesertaan dan pelayanan. 
Koordinator Nasional Masyarakat 
Peduli Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS), 
Hery Susanto mendesak agar usulan 
tersebut dicabut. Hery menilai bahwa 
penerapan cost sharing merupakan 
bentuk ketidakmampuan direksi BPJS 
Kesehatan dalam mengelola Jaminan 
Kesehatan Nasional.

[2] 

Studi literatur ini diharapkan 
dapat memberikan gambaran 
mengenai penerapan skema cost 
sharing yang terjadi di negara lain 
sehingga dapat membantu untuk 
meningkatkan skema jaminan sosial 
kesehatan yang ada dengan 
mengembangkan mekanisme cost 
sharing yang layak. Dalam telaah 
jurnal ini, akan melihat bagaimana 
negara-negara dalam menerapkan 
kebijakan cost sharing termasuk 
coinsurance, copayment, deductible, 
ceiling (nilai batas maksimum) dan 
pengecualian yang diterapkannya. 
Berdasarkan latar belakang  di atas 
penulis tertarik untuk membahas 
“Penerapan Skema Cost Sharing 
dalam Sistem Jaminan Kesehatan 
Nasional”. 

 
 
 

2. METODE 
Penulisan artikel ini 

menggunakan teknik literature review. 
Pencarian literatur dilakukan dengan 
menggunakan database google 
scholar, EBSCO, dan Proquest 
dengan memasukkan kata kunci cost 
sharing dan national health insurance 
dengan kriteria jurnal teks lengkap 
berbahasa ingriss yang diterbitkan 
antara tahun 2011-2018. Pada tulisan 
ini berisi tentang penerapan cost 
sharing di berbagai negara. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1 Jerman 

Pada tahun 2014, total 
pengeluaran Jerman untuk kesehatan 
mencapai 11,2% dari Gross Domestic 
Product (GDP), dimana 74% dibiayai 
oleh pemerintah dan pengeluaran 
terbesar merupakan Jaminan 
Kesehatan Sosial sebesar 58%. 
Jaminan Kesehatan Sosial diwajibkan 
bagi masyarakat yang berpenghasilan 
EUR56,250 per tahun dan untuk 
pasangannya yang tidak bekerja tidak 
dikenakan kontribusi tambahan. 
Sekitar 86% dari masyrakat tercakup 
oleh Jaminan Sosial Kesehatan, 11% 
lainnya dicakup oleh asuransi 
kesehatan swasta dan untuk anggota 
militer, polisi, dan untuk pegawai 
pemerintahan dicakup oleh program 
khusus. Kontribusi yang ditetapkan 
per tahun 2016 adalah 14,6% dari 
total pendapatan yang dibagi rata 
antara pekerja dan perusahaan, 
kontribusi tersebut telah mencakup 
pasangan yang tidak bekerja dan 
anak. Kontribusi tersebut diberikan 
kepada sickness fund/pengelola dana 
yang berwenang dengan sistem 
kapitasi berbasis risiko, yang 
mempertimbangkan umur, jenis 
kelamin, dan penyakit kronis. 

[3,6,7] 

Manfaat layanan yang diberikan 
adalah rawat inap dan rawat jalan 
perawatan rumah sakit, layanan 
dokter, perawatan kesehatan mental, 
perawatan gigi, terapi fisik, obat resep, 
bantuan medis, rehabilitasi, 
perawatan rumah sakit dan 
perawatan paliatif, dan kompensasi 
cuti sakit. Program ini pun mencakup 
layanan pencegahan seperti 
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pemeriksaan gigi rutin, pemeriksaan 
anak, imunisasi dasar, pemeriksaan 
untuk penyakit kronis, dan skrining 
kanker pada usia tertentu. Semua 
obat resep tercakup kecuali yang 
secara eksplisit dikeluarkan oleh 
hukum.  

[3.14] 

Pengeluaran biaya langsung dari 
pasien (OOP) pada tahun 2014 
mencapai 13,2% terutama untuk panti 
jompo, obat-obatan, dan peralatan 
medis. Jerman telah menerapkan 
sistem cost sharing dalam sistem 
pembiayan kesehatannya sejak tahun 
1923, cost sharing yang diterapkan 
adalah copayment dan coinsurance. 
Terdapat copayment sebesar 
EUR10.00 pada setiap awal 
kunjungan dokter dalam sutu rujukan 
dan juga berlaku jika peserta 
menemui dokter lain di luar rujukan 
tersebut, coinsurance sebesar 10% 
untuk obat yang diresepkan (min 
EUR5.00 dan maks EUR10.00 dan 
tidak melebihi harga produk), 
copayment sebesar EUR10.00 untuk 
awal kunjungan dokter gigi dalam 
satu periode, copayment sebesar 
EUR10.00 untuk perawatan rawat 
jalan rehabilitasi, dan coinsurance 
sebesar 10% untuk perawatan non-
dokter, perawatan mata, alat bantu 
dengar, ortopedi, dan transportasi, 
dan dikenakan copayment sebesar 
EUR5.00 – EUR10.00 untuk peralatan 
medis seperti alat bantu pengelihatan, 
namun hal tersebut masih tercakup 
untuk anak hingga usia 18 tahun dan 
peserta gangguan pengelihatan berat. 
Perawatan gigi pun dikenakan 
copayment EUR10.00 untuk 
kunjungan pertama dalam satu 
periode, 50% coinsurance untuk 
perawatan gigi rutin dan perawatan 
ortodonti pun dikenakan coinsurance 
sebesar 20% dan 10% untuk anak 
dari keluarga yang memiliki lebih dari 
satu anak yang membutuhkan 
perawatan ortodontik. Cost sharing 
pun diberlakukan dalam biaya 
transportasi, untuk layanan gawat 
darurat dan rawat inap dikenakan 
coinsurance sebesar 10% dengan 
minimum EUR5 dan maksimum 
EUR10 per trip dan tidak melebihi 
biaya sesungguhnya, dan untuk 

layanan rawat jalan dikenakan 100% 
coinsurance

. [14]
 

Agar tidak membebani 
masyarakatnya pemerintah Jerman 
menetapkan batasan pengeluaran 
cost-sharing yaitu maksimal 2% per 
tahun dari pendapatan rumah tangga 
dan untuk masyarakat yang memiliki 
penyakit kronis nilai maksimum untuk 
cost-sharingnya sebesar 1% dari 
pendapatan rumah tangga, 
masyarakat tersebut harus memenuhi 
syarat yang ditetapkan oleh 
pemerintah dan harus menghadiri 
konseling atau screening. Selain itu 
pemerintah membedakan biaya cost 
sharing bagi anak di bawah 18 tahun 
dan ibu hamil, terkecuali untuk 
perawatan ordodonti, crown gigi, dan 
transportasi. Peserta bertanggung 
jawab untuk pembayaran langsung 
untuk barang dan jasa yang tidak 
tercakup oleh segala bentuk asuransi, 
termasuk sebagian besar obat-obatan 
yang dijual bebas (misalnya, untuk 
“penyakit kecil” seperti flu biasa dan 
penyakit terkait perjalanan), teknologi 
dan farmasi bertekad untuk memiliki 
manfaat medis yang terbatas atau 
tidak terbukti, layanan yang terkait 
dengan sterilisasi, kacamata kecuali 
untuk anak di bawah usia 18 tahun 
dan inseminasi buatan yang sangat 
terganggu, dan biaya perjalanan 
untuk taksi dan mobil sewaan untuk 
pengobatan rawat jalan. Cost sharing 
pun memiliki batas bagi masyarakat 
yang menerima bantuan sosial, 
seperti penerima tunjangan 
kesejahteraan, korban perang,  
pensiunan. Batas cost sharing adalah 
2% dari pendapatan rumah tangga 
atau EUR82.80 bagi yang tidak 
memiliki penyakit kronis dan 1% bagi 
yang memiliki penyakit kronis atau 
setara EUR 41.40. Hal tersebut pun 
berlaku untuk rumah tangga dengan 
pendapatan EUR345 per bulan atau 
EUR 4.140 per tahun. 

[3]
 

Penetapan pasien kronis 
berdasarkan: membutuhkan 
perawatan pada tingkan sekunder 
dan tersier, memiliki tingkat disabilitas 
sebesar 60% atau 60% 
ketidakmampuan untuk bekerja, atau 
membutuhkan perawatan 
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berkelanjutan (perawatan medis atau 
psikoterapi, perawatan obat, 
keperawatan teknis, dan penyediaan 
dengan terapi dan bantuan). Besaran 
copayment pun dikurangi pada 
masyarakat yang melihat dokter 
keluarga terlebih dahulu dan untuk 
wanita yang berusia kurang dari 35 
tahun dan pria yang berusia kurang 
dari 45 tahun besaran copaymentnya 
dapat dikurangi hingga 1% jika 
melakukan pencegahan dan deteksi 
dini yang disarankan secara teratur. 

[7]
 

 
3.2 Prancis 

Selama dua dekade terakhir, 
pemerintahan Prancis semakin terlibat 
dalam pengendalian belanja 
kesehatan yang didanai oleh asuransi 
kesehatan wajib. Belanja kesehatan 
yang mencapai 12% dari GDP atau 
setara dengan EUR257 pada tahun 
2014 ini, sebesar 76.6% didanai oleh 
pemerintah. Pembiayan jaminan 
kesehatan sosial ini berasal dari 
pembayaran pajak perusaan dan 
pekerja (50%), pajak penghasilan 
negara yang telah disisihkan (35%), 
pajak dari alkohol, tembakau, industri 
farmasi, dan asuransi kesehatan 
swasta (13%), dan subsisi negara 
(2%). 

[5]
 

Jaminan Kesehatan Sosial ini 
mencakup perawatan rumah sakit 
baik pada tingkat pemerintah atau 
pusat rehabilitasi atau institusi 
phisioterapi, layanan rawat jalan yang 
disediakan oleh dokter umum, 
spesialis, dokter gigi, dan bidan, 
layanan diagnostik yang dirujuk oleh 
dokter, obat yang diresepkan, 
peralatan medis dan protesis, dan 
layanan homecare. Untuk layanan 
jangka panjang dan kejiwaan tidak 
seluruhnya dicakup oleh program ini, 
begitupun untuk layanan rawat jalan 
untuk kesehatan mata dan gigi. 
Layanan pencegahan juga memiliki 
cakupan yang terbatas, namun untuk 
imunisasi, mamograpi, dan deteksi 
dini kanker colorectal mendapatkan 
penggantian penuh. 

[5]
 

Prancis menerapkan 3` model 
dalam cost sharing, yaitu coinsurance, 
copayment, dan balance billing dalam 
layanan primer dan spesialis. Pada 

tahun 2014, pengeluaran OOP 
mencapai 8,5% dan paling banyak 
dikeluaran pada layanan kesehatan 
mata dan gigi. Model coinsurance 
diterapkan pada layanan rawat inap 
(20%), kunjungan dokter (30%), dan 
perawatan gigi (30%). Pada obat 
obatan yang direspkan, nilai 
coinsurance bervariasi dari 15% 
hingga 100% berdasarkan efektifitas 
obatnya (untuk obat dengan efektifitas 
tinggi seperti insulin tidak terdapat 
coinsurance). Pada layanan rawat 
inap terdapat copayment harian 
sebesar EUR16 (EUR12 pada unit 
psikiater) dalam 30 hari pertama, 
layanan rawat jalan terdapat 
copayment sebesar EUR1 pada 
setiap konsluntasi dan maksmimum 
EUR50 per tahun, copayment sebesar 
EUR18 untuk intervensi medis yang 
serius (dengan minimum rate EUR91), 
terdapat EUR2.00 copayment untuk 
layanan ambulan, dan 35% 
coinsurance layanan perawatan mata, 
alat bantu dengar, dan ortopedi, dan 
untuk layanan lab dikenakan 
coinsurance 40% dan copayment flat 
EUR1. Copayment untuk operasi 
yang setara dengan EUR91 atau lebih 
diberlakukan tariff flat yaitu EUR18 
dan maksimum EUR50 per tahun. 
Untuk layanan paramedic seperti 
fisioterapi dikenakan copayment 
EUR.50 untuk setiap treatment (tidak 
melebihi EUR2 per hari) dan 
maksimum EUR50 pertahunnya. 
Layanan transportasi dikenakan 
coinsurance sebesar 35% kecuali 
untuk layanan emergensi dan EUR2 
per trip dengan maksimum 2 trip per 
hari dengan maksimum EUR50 per 
tahun. 

[8]
 

Terdapat 8,5% populasi yang 
dikecualikan dari pembayaran cost 
sharing, 6.8% karena penyakit serius 
dan 1,7% lainnya berdasarkan alasan 
lain yang ditetapkan oleh sistem. 
Beberapa pengecualian dalam 
penerapan cost sharing dilakukan 
pada masyarakat dengan salah satu 
dari 32 penyakit kronis yang telah 
ditetapkan, selain itu cost sharing 
dalam layanan rawat inap hanya 
berlaku untuk 31 hari pertama 
perawatan. Anak anak dan 
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masyarakat dengan pendapatan yang 
rendah pun dikecualikan dari 
pembayaran copayment yang dapat 
di reimburse. Bagi masyarakat miskin 
pun berhak mendapatkan asuransi 
kesehatan swasta yang diberikan oleh 
pemerintah serta mendapatkan 
layanan perawatan mata dan gigi 
secara gratis. Coinsurance pun tidak 
diberlakukan pada wanita hamil yang 
dirawat pada 4 bulan menjelang 
persalinan dan 12 hari setelah 
persalinan, dan juga untuk layanan 
rawat inap bagi bayi berusia hingga 
30 hari

.[5]
 

 
3.3 Swiss  

Pendanaan jaminan kesehatan 
nasional yang diwajibkan pemerintah 
terdiri dari tiga alur yaitu: melalui  
pajak yang mendanai langsung 
penyedia layanan kesehatan terutama 
rumah sakit dengan layanan rawat 
inap akut, premi dari asuransi 
kesehatan yang diwajibkan, dan 
kontribusi dari asuransi sosial. Pada 
tahun 2014 pengeluaran pemerintah 
Swiss dalam bidang kesehatan 
mencapai CHF71.2 milyar atau sekitar 
20.1% dari pengeluaran total. 

[16]
 

Asuransi kesehatan yang di 
wajibkan pemerintah bersifat universal, 
masyarakat diwajibkan untuk membeli 
asuransi ini dalam waktu tiga bulan 
setelah kedatangan di Swiss dan 
asuransi ini berlaku secara individu 
tidak didanai oleh perusahan. Manfaat 
yang diberikan dari asuransi 
kesehatan wajib ini berdasarkan tiga 
aspek yaitu efektifitas, kecocockan, 
dan cost effective. Mencakup seluruh 
layanan dengan dokter umum dan 
dokter spesialis beserta obat-obatan 
dan alat medis, layanan homecare, 
phisioterapi (jika direpsepkan), dan 
juga layanan pencegahan seperti 
vaksin, deketsi dini untuk masyarakat 
yang beresiko (contoh satu kali 
mammogram untuk wanita yang 
memiliki riwayat kanker payudara 
dalam keluarga). Layanan rumah sakit 
pun termasuk dalam program ini 
namun lebih besar disubsidi oleh 
kantor. Perawatan untuk kejiwaan pun 
tercakup apabila dilakukan oleh 
dokter yang bersertifikat dan layanan 

diluar kedokteran seperti phsycoterapi 
oleh psikolog pun dicakup jika dirujuk 
oleh dokter yang bersertifikat. 
Perawatan gigi, kacamata dan lensa 
kontak hanya tercakup untuk anak- 
anak hingga usia 18 tahun. 

[16]
 

Cost sharing yang diberlakukan 
di Swiss adalah deductible tahunan, 
coinsurance dengan limit maksimum 
tahunan, dan copayment pada 
layanan rawat inap. Deductible 
tahunan untuk orang dewasa adalah 
CHF 300 dan tidak ada deductible 
untuk anak di bawah 18 tahun. 
Masyarakat dapat mengurangi nilai 
preminya dengan memilih nilai 
deductible yang lebih besar. Jika 
sudah mencapai nilai deductible 
maksimum, peserta harus membayar 
coinsurance sebesar 10% untuk 
seluruh layanan (dengan niali 
maksimum pertahun CHF700 untuk 
orang dewasa dan CHF350 untuk 
anak hingga usia 18tahun). Jika telah 
melampaui nilai deductible maksimal, 
peserta harus membayarkan 
copayment sebesar 10% untuk 
seluruh layanan dengan nilai 
maksimum CHF700 per tahun untuk 
dewasa dan CHF350 per tahun untuk 
anak berusia hingga 18 tahun. Untuk 
obat paten dikenakan coinsurance 
sebesar 20% sedangkan untuk obat 
generic sebesar 10%. Untuk layanan 
rawat inap dikenakan biaya 
tambawahan sebesar CHF15 per hari 
rawat. 

[16]
 

Terdapat beberapa pengecualian 
dalam penerapan cost sharing yaitu 
untuk layanan persalinan normal dan 
pencegahan, dan untuk anak hingga 
usia 25 tahun yang masih bersekolah 
tidak dikenakan biaya copayment 
untuk layanan rawat inap. Bagi 
masyarakat dengan pendapatan yang 
rendah berhak untuk subsidi premi 
yang didanai oleh pemerintah federal 
dan distrik. Masyarakat pun dapat 
membeli asuransi swasta sebagai 
tambahan untuk membayar cost 
sharing yang terdapat pada program 
asuransi wajib. Perawatan gigi pun 
tercakup hanya untuk masyarakat 
yang mengelami penyakit mulut atau 
rahang yang serius atau jika 
gangguan umum yang parah 
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menyebabkan masalah gigi. Kaca 
mata dan lensa kontak tercakup 
hanya CHF180 per tahun untuk anak 
hingga usia 18 tahun dan CHF180 per 
lima tahun untuk individu di atas 19 
tahun, namun untuk pasien dengan 
pengelihatan yang sangat rusak dan 
dengan kondisi medis tertentu, 
asuransi dasar mencakup tingkat 
biaya yang lebih tinggi. Transportasi 
medis dikenakan coinsurance sebesar 
50% (contoh ambulance) dengan nilai 
maksimum CHF500 pertahun dan 
nilai maksimum CHF 5.000 untuk 
bahaya fana (serangan jantung, 
kecelakaan pendakian gunung). 

[6, 16]
  

 
3.4 Vietnam 

Banyak negara yang berusaha 
menerapkan sistem pembiayaan 
kesehatan yang dapat menunjang 
terlaksananya universal coverge, 
dimana pelayanan kesehatan 
preventif, promotif dan kuratif harus 
terlaksana dengan biaya yang 
terjangkau sehingga dapat tercapai 
keadilan dalam mengakses 
pelayanan kesehatan serta dapat 
melindungi masyarakat dari risiko 
keungan dalam pembiayaan 
kesehatan. Hal tersebut menjadi sulit 
bagi negara berpenghasilan rendah 
seperti Vietnam karena 
ketergantungan akan pengeluaran 
OOP untuk pelayanan kesehatan. 
Pada awal tahun 1990, OOP untuk 
pembiayaan kesehatan mencapai 70% 
dan hal tersebut menjadi hambatan 
dalam mengakes pelayanan 
kesehatan.  Pada tahun 1992 
disahkan keputusan pemerintah no. 
299, berupa skema wajib untuk 
pegawai negeri, pekerja sektor formal, 
pensiunan, dan orang yang menerima 
bantuan sosial yang bertujuan untuk 
mengendalikan pengeluaran OOP. 

[12]
 

Berdasarkan hukum yang telah 
ditetapkan, nilai kontribusi per 1 Juli 
2009 adalah 4,5% dari total 
pendapatan untuk pekerja pada 
sector formal (dimana karyawan 
berkontribusi sebesar 3% dan 1,5 
merupakan kontibusi perusahaan). 
Bagi mayarakat yang miskin dan anak 
di bawah 6 tahun pemerintah 
mensubsidi 100%, subsisdi 50% bagi 

masyarakat yang mendekati miskin, 
dan subsidi sebesar 30% bagi anak 
usia sekolah dan untuk seluruh 
pekerja pada sector informal. 
Masyarakat akan menerima paket 
manfaat kesehatan yang sama untuk 
yang berkontribusi 100% ataupun 
mendapatkan subsidi dari pemerintah.  

Paket manfaat kesehatan yang 
didapatkan mencakup semua rawat 
jalan dan pelayanan rumah sakit 
dasar. Selain itu, layanan kesehatan 
kuratif diagnostik lanjutan dan 
layanan terapeutik - termasuk terapi 
penggantian ginjal, transplantasi 
organ, pengobatan kardiovaskular 
invasif, pemindaian tomografi 
terkomputerisasi, dan pencitraan 
resonansi magnetic. Paket manfaat ini 
pun mencakup biaya transportasi jika 
rujukan tercakup untuk orang miskin, 
orang yang berhak atas tunjangan 
bantuan sosial dan mereka yang 
berada di daerah terpencil. 
Sebaliknya, rehabilitasi, perawatan di 
rumah, perawatan kecanduan 
narkoba, prosthesis, gigi, kacamata, 
dan alat bantu dengar tidak dicakup, 
juga bukan perawatan penyakit dan 
kecelakaan kerja di tempat kerja. 
Hampir semua layanan medis 
berteknologi tinggi termasuk dalam 
paket manfaat. Pemilihan layanan 
teknologi tinggi baru yang mahal tidak 
memiliki prosedur penilaian teknologi 
kesehatan yang tepat. Namun, kasus-
kasus inilah yang akan menciptakan 
OOP yang sangat tinggi, karena 
penyediaan layanan dan perawatan 
terutama didasarkan pada pendapat 
klinisi dan tidak berdasarkan bukti 
maupun dirasionalisasi berdasarkan 
kebutuhan dan biaya. Perawatan 
kesehatan preventif, kecuali untuk tes 
skrining untuk diagnosis dini dari 
beberapa jenis kanker, tidak dicakup 
oleh dana asuransi kesehatan. 
Pemerintah mengalokasikan 
anggaran untuk kesehatan preventif 
sehingga perawatan pencegahan 
dasar diberikan gratis kepada semua, 
diasuransikan dan tidak berasuransi. 
[12, 15]

 
Pemerintah Vietnam pun 

menerapkan kembali copayment 
terhitung pada Januari 2010, 
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berdasarkan undang-undang asuransi 
kesehatan yang baru dan berlaku 
untuk daftar harga yang ditetapkan 
untuk layanan kesehatan pemerintah 
di tingkat distrik, sekunder dan tersier 
serta obat-obatan dari reimbursement. 
Seluruh peserta diwajibkan untuk 
membayar copayment, terkecuali 
untuk perwira polisi berpangkat tinggi; 
orang berjasa, dan anak-anak di 
bawah enam tahun. Untuk pasien 
yang dirujuk, nilai copayment pun 
bervariasi: 5% bagi pensiunan, 
masyarakat miskin dan anggota yang 
menerima tunjangan sosial, 20% 
copayment bagi peserta lainnya. 
Pasien yang melewati fasilitas 
kesehatan yang lebih rendah harus 
membayar copayment yang lebih 
besar dan tergantung pada tingkat di 
mana peserta mengakes perawatan 
kesehatan: 30% untuk rumah sakit 
tingkat kabupaten, 50% untuk rumah 
sakit provinsi, dan 70% untuk rumah 
sakit pusat dan tersier. 

[17]
 

 
3.5 Taiwan 

Jaminan Kesehatan Sosial di 
wajibkan untuk seluruh masyarakat 
dan warga asing yang telah tinggal di 
Taiwan lebih dari enam bulan. Pada 
tahun 2016 cakupan ini sudah 
mencapai 99,9% populasi. Program 
ini didanai dari pembayaaran premi 
sebesar 68%, 27% dari premi 
tambahan yang berasal dari 
pendapatan diluar gaji, dan 5% dari 
pajak tembakau dan hasil lotere. 

[14]
 

Cakupan manfaat yang diberikan 
pun komperhensif, termasuk 
perawatan rawat jalan (primer dan 
spesialis) dan rawat inap, obat yang 
diresepkan, perawatan gigi (terkecuali 
ortodonti dan prosotondi), obat-
obatan tradisional China, rehabilitasi, 
homecare, perawatan kejiwaan, dan 
paliatif care. 

[14]
 

Pemerintah pun menerapkan 
cost sharing dalam beberapa 
pelayanan, seperti copayment untuk 
kunjungan dokter dan obat yang 
diresepkan, dan coinsurance untuk 
pelayanan rawat inap. Besaran 
copaymemt berkisar NTD80 hingga 
NTD 360, tergantung pada tingkat 
rumah sakit yang dikunjungi. 

Coinsurance pun bervariasi 
tergantung pada lama hari rawat dan 
jenis kamar (akut atau kronik), 
coinsurance untuk rawat inap kurang 
dari 30 hari adalah 5% untuk ruangan 
kronik dan 10% untuk ruangan akut 
dan memiliki batas coinsurance per 
periodenya yaitu NTD33.000 dan 
NTD56.00 untuk rawat inap dengan 
kondisi yang sama. 

[1, 14]
 

Pemerintah Taiwan memberikan 
pengecualian untuk masyarakat yang 
kurang beruntung, termasuk 
masyarakat yang sangat sakit. Batas 
copayment rawat jalan bagi 
masyarakat dengan cacat fisik 
ataupun mental adalah NTD50.00. 
Copayment pun diturunkan untuk 
orang tua dengan penyakit kronis 
yang terdaftar dalam program 
Hospital Patient-Centered Integrated 
Care Plan. Copayment pun 
dikecualikan dari persalinan dan 30 
penyakit dan kondisi katastropik, 
veteran dan keluarganya, masyarakat 
dengan pendapatan rumah tangga 
yang sangat rendah, anak di bawah 3 
tahun, dan pasien tuberkulosa.

[1, 14]
 

Berbagai negara menerapkan 
skema cost sharing dalam sistem 
jaminan kesehatan nasional 
negaranya dan dapat diamati bahwa 
terdapat perbedaan dalam penerapan 
cost sharing di negaranya, terlihat 
terdapat perbedaan dalam besaran 
cost sharingnya, kebijakan 
pengecualian, dan juga kebijakan 
perlindungan untuk populasi tertentu. 
Seperti yang dilakukan oleh 
pemerintah Jerman, Perancis, dan 
Taiwan yang menerapkan 
pengecualian cost sharing untuk 
masyarakat yang kurang beruntung 
dan yang memiliki penyakit kronis 
agar tidak menjadi beban ekonomi. 
Taiwan pun melakukan pengecualian 
untuk masyarakat dengan kelainan 
fisik atau mentah dan juga orang tua 
dengan penyakit kronis. Berbeda 
dengan Swiss yang memberlakukan 
pegecualian bagi layanan persalinan 
dan layanan pencegahan sehingga 
dapat menstimulasi masyarakat untuk 
melakukan pencegahan untuk 
penyakit yang dapat mengarah pada 
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baya perawatan yang lebih mahal 
pada stadium selanjutnya.

[19] 

Kebijakan cost sharing dapat 
diterapkan di Indonesia untuk 
membantu mengendalikan biaya 
kesehatan dan tanpa menjadi beban 
ekonomi bagi masyarakat. Menjadi 
catatan penting bagi pembuat 
kebijakan untuk menyeimbangkan 
pengendalian moral hazard dan 
resiko keuangan pada masyarakat. 
Pemerintah dapat menerapkan cost 
sharing yang tinggi jika ingin 
mengendalikan utilisasi dari beberapa 
layanan, hal ini pun bermanfaat untuk 
pengendalian biaya dan juga dapat 
digunaakan untuk mengendalikan 
moral hazard namun hal tersebut 
dapat menjadi beban ekonomi pada 
populasi tertentu. Beberapa penelitian 
menunjukan adanya moral hazard 
dengan memperkirakan perubahan 
permintaan dalam perawatan 
kesehatan setelah 
dilakukanperubahan pengaturan cost 
sharing. Eksperimen yang dilakukan 
oleh RAND menemukan bahwa 
masyarakat dengan nilai cost sharing 
lebih rendah memiliki tingkat utilisasi 
layanan yang lebih tinggi.  

Dalam mengurangi beban 
ekonomi dapan diterapkan kebijakan 
cost sharing yang lebih rendah pun 
dapat meningkatkan beberapa 
layanan penting seperti pencegahan 
dan obat-obatan generik sehingga 
dapat mendorong masyarakat untuk 
menggunakan beberapa layanan 
medis atau pencegahan dan dapat 
mengurangi beban risiko 
keuangannya. Penerapan skema cost 
sharing pada obat obatan pun terbukti 
efektif, terlihat dari penghematan 
tahunan yang dilakukan oleh Jerman 
meningkat secara bertahap dari 
EUR1.2 milyar pada tahun 1996 
menjadi EUR2.1 pada tahun 2002. 

[10] 

Disebutkan bahwa hingga 
September 2017, 10 juta dari 181 juta 
peserta BPJS yang mayoritas peserta 
mandiri memiliki kepatuhan iuran 
yang rendah. Pemerintah pun dapat 
menerapkan skema cost sharing bagi 
peserta yang kerap menunggak iuran 
agar dapat meningkatkan kepatuhan 

peserta dalam membayar iuran dan 
juga meningkatkan pendapatan.

[18] 

Tujuan utama dari penerapan 
kebijakan cost sharing adalah untuk 
mengurangi penggunaan layanan 
kesehatan yang tidak diperlukan dan 
tidak efisien sehingga dapat 
mengendalikan biaya kesehatan. 
Dengan kebijkan ini menghasilkan 
penggunaan yang lebih efisien dari 
sistem perawatan kesehatan 
termasuk pengurangan waktu tunggu 
untuk pasien dengan kebutuhan 
medis yang relatif mendesak.

[8] 

Penerapan cost sharing pun 
dapat menurunkan keinginan 
masyarakat yang berpenghasilan 
rendah untuk mengakses pelayanan 
kesehatan. Penelitian yang dilakukan 
oleh Geyman menemukan bahwa nilai 
copayment yang kecil pun membuat 
masyarakat berpenghasilan rendah 
untuk menunda atau menghindari 
perawatan yang diperlukan dan 
berhemat pada obat obatan yang 
menyebabkan penggunakan layanan 
rawat inap menjadi lebih tinggi.

[20] 

Sehingga penting bagi Pemerintah 
sebagai pembuat kebijakan untuk 
memperhatikan target cost sharingnya 
agar tidak menyebabkan beban 
ekonomi pada masyarakat.  Salah 
satu strategi yang dapat dilakukan 
para pembuat kebijakan adalah 
mempertimbangkan tingkat risiko atau 
status kesehatan pada populasi: 
kebijakan cost sharing yang lebih 
rendah pada populasi yang berisiko 
tinggi dan nilai cost sharing yang 
tinggi pada masyarakat yang berisiko 
rendah. 

[14]
  

 
4. KESIMPULAN 

Berbagai negara menerapkan 
skema cost sharing yang dilengkapi 
dengan kebijakan-kebijakan 
pendukung agar tetap melindungi 
masyarakat dari risiko keuangan. 
Terlihat dampak pada perawatan 
kesehatan jelas mengarah pada 
identifikasi kelompok yang paling 
rentan serta perlu sangat diperhatikan 
dalam penerapan kebijakan cost 
sharing.  

Penerapan cost sharing memiliki 
dampak positif dan negative dalam 
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Pada satu sisi kebijakan cost sharing 
dapat mencegah penggunaan 
layanan yang berlebihan sehingga 
dapat mengendalikan biaya 
kesehatan dan juga dapat 
meningkatkan kesadaran masyarakat 
akan biaya pengobatan dan 
membatasi penggunaan layanan 
kesehatan yang tidak perlu, namun di 
lain hal juga dapat mencegah 
masyarakat yang sakit dan 
membutuhkan untuk mengakses 
layanan kesehatan yang dibutuhkan. 
Penerapannya pun memiliki implikasi 
finansial terhadap masyarakat. Cost 
sharing dapat menjadi beban 
keuangan bagi pasien dengan biaya 
perawatan kesehatan yang tinggi 
karena tidak terdapat nilai maksimum 
yang harus di bayarkan oleh peserta. 

Pada dasarnya, pembayaran 
OOP harus terjangkau untuk seluruh 
masyarakat, jika tidak sistem layanan 
kesehatan akan gagal dapat 
memenuhi kebutuhan seluruh 
populasi. Sehingga peraturan 
mengenai cost sharing harus 
diperhatikan untuk mencegah 
pengeluaran katastropik bagi 
masyarakat. Penting untuk 
mengesplorasi implikasi finansial agar 
pembayaran OOP tidak melebihi 
kapasitas rumah tangga untuk 
membayar.  

 
SARAN 

Penerapan cost sharing sangat 
erat kaitannya dengan impikasi 
finansial sehingga harus 
dipertimbangkan kebijakan lain yang 
menunjang agar hal tersebut agar 
tidak menjadi beban ekonomi bagi 
masyarakat. Pemerintah dapat 
menerapkan batas OOP maksimum 
berdasarkan pendapatan rumah 
tangga, atau status kesehatan dari 
masyarakat.  
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ABSTRAK 
Latar Belakang: Obesitas merupakan suatu masalah kesehatan yang memerlukan 
penanganan yang efisien dan komperhensif. Data Riskesdas 2013 menyatakan, satu dari 
lima laki-laki dan satu dari tiga wanita mengalami obesitas. Terlebih lagi obesitas lebih 
banyak diderita oleh orang usia produktif yang cenderung mengalami jobstress di tempat 
kerja. Pekerja yang mengalami Jobstress berisiko 4,6 atau 2,4 lebih besar terkena 
obesitas.  
Gagasan: Program kantin sehat ini akan dikombinasikan dengan sistem Traffic Food 
Labelling yang memiliki potensi untuk mengontrol gizi para pekerja kantoran dengan 
makanan yang sesuai dengan Pedoman Gizi Seimbang dan divalidasi lansung oleh ahli 
gizi. Selain itu, program ini juga secara tidak langsung akan meningkatkan kesadaran 
pekerja untuk pola makan sehat melalui informasi gizi praktis pada sistem Traffic Food 
Labelling, AKG, dan BMR.  Selanjutnya, kontrol akan dilakukan oleh ahli gizi dengan 
melakukan pemeriksaan IMT satu bulan sekali. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui 
keberhasilan program dalam mengurangi risiko obesitas pada pekerja kantoran. 
Kesimpulan: Kantin sehat diperkantoran akan dipadukan dengan sistem Traffic Food 
Labelling, AKG dan BMR yang divalidasi oleh ahli gizi. Untuk mengukur kebehasilan 
program ini, akan dilakukan pemeriksaan IMT satu bulan sekali.  

Kata Kunci: Obesitas, Pekerja, Perkantoran, Kantin, Traffic Food Labelling 

 
ABSTRACT 

Bakground:.The Obesity was a mayor health problem that needs an efficient and 
comperhensive treatments. Risekesdas 2013 has recorded that one of five mens and one 
of three womans had the obesity. Moreover, people who tend to have a job stress in the 
workplace has suffered it. Eventhough some offices in Indonesia had a canteen to 
managed dietary habit of their workers. 
Idea:The healthy canteen program will be combined with Traffic Food Labelling by Food 
Standard Agency UK that has the potential to manage the dietary habit of the workers 
based on Pedoman Gizi Seimbang and it will be validated by the nutritionist. In addition, 
the program also will indirectly increase the awareness of the dietary habit of the workers 
through the nutritional information on Traffic Food Labelling, AKG, and BMR. Furthermore, 
the control will be carried out by the nutritionist with Body Mass Index (BMI) check up 
once a month to know the program’s succsess to decrease the risk of obesity of the office 
workers. 
Conclusion: The healthy canteen in the office will be combined with Traffic Food 
Labelling, AKG, and BMR that validated by nutritionist. Body Mass Index check up will be 
held once a month to know the program’s succsess. 
 
Key Words: Obesity, Workers, Office, Canteen, Traffic Food Labelling 
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1. PENDAHULUAN 

Obesitas merupakan masalah 
kesehatan yang memerlukan 
penanganan yang efisien dan 
komprehensif. Setiap tahunnya 
prevalensi kejadian obesitas terus 
mengalami peningkatan. Obesitas 
dapat memberikan gangguan 
kesehatan yang serius dan dapat 
menyebabkan kematian dini.

[9]
 

Seiring dengan meningkatnya Indeks 
Masa Tubuh (IMT) seseorang maka 
kemungkinan seseorang tersebut 
terkena penyakit seperti, diabetes 
mellitus, penyakit kardiovaskular, dan 
beberapa penyakit kanker meningkat 
juga.

[4]
 Selain itu, Organization of 

Economic Cooperation and 
Development (OECD) menyatakan, 
setiap peningkatan berat badan 
sebanyak 15 kilogram maka akan 
meningkatkan risiko kematian 
sebanyak 30%.

[7]
 Pada tahun 2008, 

World Health Organization (WHO) 
menyatakan bahwa sebanyak 35% 
penduduk dunia beumur ≥ 20 tahun 
mengalami overweight dan 
obesitas.

[13]
 Data dari Riset 

Kesehatan Dasar 2013 menyatakan, 
satu dari lima laki-laki dewasa dan 
satu dari tiga wanita dewasa telah 
mengalami obesitas di Indonesia.

[6]
 

Penelitian yang dilakukan oleh 
Trisnawati pada tahun 2013 
menyebutkan bahwa, seseorang 
yang mengalami obesitas berisiko 
lebih besar yaitu sebanyak 7,14 kali 
terkena penyakit Diabetes Mellitus 
(DM) tipe 2 dibandingkan yang tidak 
menderita obesitas.

[12]
 Sesuai data-

data tersebut menyatakan bahwa, 
obesitas juga banyak diderita oleh 
orang-orang dewasa yang telah 
mencapai usia produktif. Oleh sebab 
itu, perlunya inovasi yang 
komprehensif dan efisien yang dapat 
memberikan dampak positif dalam 
upaya pencegahan kejadian obesitas 
pada orang-orang dewasa berusia 
produktif tersebut. 

Obesitas pada umumnya 
disebabkan oleh beberapa faktor 
seperti kurangnya kesadaran akan 
pola makan yang sehat, jarang 
berolahraga, merokok, dan minum 
minuman yang beralkohol. Namun, 
obesitas juga dapat disebabkan oleh 
kejadian jobstress pada pekerja dan 

lembur kerja hingga larut malam.
[3]

 
Hal tersebut dapat menyebabkan 
pekerja tersebut lupa akan pola 
hidup yang sehat dan jarang 
bergerak. Penelitian potong lintang 
terhadap kejadian obesitas pada 
pegawai negeri sipil (PNS) 
Sekertariat Jendral kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia yang 
dilakukan Widiantini tahun 2013 
menunjukan 48% dari 230 PNS 
tersebut mengalami obesitas.

[14]
 

Penelitian tersebut juga 
menyebutkan, pegawai yang 
mengalami jobstress sedang atau 
berat dapat berisiko 4,6 atau 2,4 kali 
lebih besar mengalami obesitas.

[14]
 

Pada dasarnya, seorang pekerja 
memiliki waktu ideal untuk berkerja 
yaitu selama 8 jam per hari. Namun, 
masih banyak pekerja yang 
mengerjakan pekerjaannya hingga 
lebih dari waktu yang ditentukan 
karena pekerjaan yang terlalu 
banyak. Oleh sebab itu, diperlukan 
strategi-strategi praktis dan mudah 
dikerjakan untuk menjamin 
kesehatan para pekerja di 
perkantoran sebagai bentuk jaminan 
kesehatan dan keselamatan kerja 
para pekerja di kantoran. 

Sesuai dengan data di atas, 
gagasan ini bertujuan untuk 
mengetahui potensi dari strategi 
komprehensif dan efisien dalam 
mengurangi risiko obesitas pada 
pekerja kantoran dengan 
menerapkan kantin sehat yang 
dikombinasikan dengan sistem 
Traffic Food Labelling. Traffic Food 
Labelling merupakan informasi 
tambahan yang terdapat pada 
tampilan depan makanan yang dapat 
membantu konsumen untuk 
mengetahui kandungan gizi makanan 
yang dikonsumsinya. Traffic Food 
Labelling diklaim pertama kali 
ditemukan oleh Food Standard 
Agency yang terdapat di United 
Kingdom. 

2. PEMBAHASAN 

Beberapa kantor yang berada di 
Indonesia sebenarnya telah memiliki 
program untuk menjaga kesehatan 
pekerjanya, seperti senam pada hari 
Jumat. Namun, masih banyak 
pekerja yang tidak melakukan hal 
tersebut padahal senam dapat 
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membantu meningkatkan kesehatan 
dan kebugaran pekerja tersebut.

[10]
 

Selain itu, beberapa perkantoran 
yang ada di Indonesia juga sudah 
menyediakan kantin di kantor 
tersebut. Hal tersebut bertujuan 
untuk memudahkan pekerja 
diperkantoran tersebut untuk 
mengakses makanannya sehingga 
para pekerja tidak perlu keluar kantor 
untuk mencari makanan. Selain itu, 
dengan adanya kantin diperkantoran 
maka akan mengefisienkan waktu 
pekerja tersebut dalam melakukan 
pekerjaannya. Pada dasarnya, 
keberadaan kantin diperkantoran 
bertujuan untuk memberikan 
kenyamanan pekerja tersebut. 
Namun, sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Padmaningsih 
(2005) tentang kebersihan 
lingkungan pekerjaan di sebuah 
perkantoran di daerah Sukoharjo 
menunjukan, sebanyak 27% 
responden yang merupakan pekerja 
dari perusahan tersebut menyatakan 
kondisi kebersihan kantin 
diperusahan tersebut buruk. Hal ini 
disebabkan banyak pekerja di kantin 
tersebut yang kurang memerhatikan 
kebersihannya selama menyajikan 
makanan di kantin tersebut. 
Responden penelitian tersebut 
menyatakan banyak pekerja kantin 
yang mengelola makanan dengan 
kurang bersih dan banyak pekerja 
kantin yang memiliki kebiasaan buruk, 
seperti berbicara, batuk, dan bersin.

[8]
 

Selain mementingkan kebersihannya, 
kantin di perkatoran juga harus 
mengutamakan kualtitas makanan 
yang disajikan dengan baik dan 
benar. Oleh sebab itu, perlunya 
pengelolaan lebih baik tentang 
kualitas makanan yang disajikan di 
kantin di perkantoran. Menurut 
Kemenkes RI, kantin yang sehat 
merupakan suatu tempat umum 
untuk tempat makan yang memiliki 
pengolahan makanan yang tertutup 
dan memberikan pelayanan khusus 
untuk menyediakan makanan dan 
minuman yang aman untuk 
dikonsumsi.

[5]
 WHO menyarankan 

untuk lebih banyak mengonsumsi 
buah dan sayuran serta mengurangi 
konsumsi makanan yang 
mengandung lemak jenuh, 

mengandung gula sederhana, dan 
natrium.

[1]
 Bertolok ukur kepada 

peningkatan kejadian obesitas pada 
masyarakat dengan usia produktif di 
dunia khusunya di Indonesia, 
sehingga usaha-usaha preventif 
dalam penatalaksanaan faktor risiko 
obesitas perlu dilakukan secara 
menyeluruh.   

Traffic Food Labelling diklaim 
pertama kali ditemukan oleh Food 
Standard Agency yang terdapat di 
United Kingdom. Informasi tambahan 
tersebut akan memuat tentang nilai 
kandungan gizi makanan yang dapat 
memberikan dampak buruk bagi 
kesehatan berupa total lemak, kalori, 
garam, dan gula. Nilai kandungan 
gizi tersebut akan dengan 
penandaan warna yang dimiliki oleh 
European Regulation for Nutrition 
and Health Claims.

[2]
 Sebuah 

penelitian longitudinal yang dilakukan 
oleh Throndike tahun 2014 tentang 
kefektivan penggunaan Traffic Food 
Labeliing di sebuah kantin rumah 
sakit di Mussachusetts, Boston, UK 
terhadap 2285 pekerja rumah sakit 
menunjukan perubahan pola makan 
yang signifikan. Selama 2 tahun 
penelitian tersebut didapatkan 
proporsi penjualan makanan dengan 
label berwarna merah menurun dari 
24% menjadi 20% (p<0,001) dan 
proporsi penjualan makanan dengan 
label berwarna hijau meningkat dari 
41% menjadi 46% (p<0,001) selama 
24 bulan. Sedangkan, penjualan 
minuman di kantin rumah sakit 
tersebut yang menggunakan label 
merah menurun dari 26% menjadi 17%  
dan minuman berlabel hijau 
meningkat dari 52% menjadi 60% .

[11]
 

Hal ini membuktikan bahwa 
pengggunaan Traffic Food Labelling 
dalam sebuah kantin dapat 
memberikan intervensi baik terhadap 
pengaturan pola makan pembelinya. 
Selain itu, penerapan sistem Traffic 
Food Labelling dapat memudahkan 
seseorang untuk dapat mengakses 
makanan ataupun minuman yang 
sesuai dengan kebutuhan nutrisi 
hariannya. Berikut adalah tabel 
pewarnaan Traffic Food Labelling 
oleh Food Standards Agency United 
Kingdom: 
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Tabel 1. Ketentuan Pewarnaan Traffic Food Labelling

Berdasarkan Traffic Food 
Labelling dari Food Standards 
Agency U.K, Food Labelling 
ditentukan berdasarkan kandungan 
gula, lemak, garam dan kalori dalam 
makanan. Food Labelling dibedakan 
berdasarkan tiga warna, yakni: 
merah, kuning dan hijau. Warna 
merah dalam sistem Traffic Food 
Labelling digunakan sebagai 
penanda makanan dengan 
kandungan gizi yang tidak sehat 
untuk pengkonsumsinya. Warna 
kuning atau amber dalam Traffic 
Food Labelling digunakan sebagai 
penanda makanan yang memiliki 
kandungan gizi yang sifatnya boleh 
dikonsumsi namun pengonsumsinya 
masih perlu berpikir dua kali untuk 
mengkonsumsi makan tersebut, 
dengan kata lain Label kuning 
menandakan makanan tersebut 
masih kurang sehat untuk 
dikonsumsi. Warna hijau dalam 
Traffic Food Labelling digunakan 
sebagai penanda makanan dengan 
kandungan gizi yang cukup sehat 
atau aman untuk dikonsumsi. 
Sehingga melalui Traffic Food 
Labelling ini dapat membantu calon 
pengonsumen untuk memilih 
makanan mereka, bahkan untuk 
anak-anak sekalipun.  

Kantin sehat yang akan 
diterapkan di perkantoran ini lebih 
menekankan kepada pengaturan 
pola gizi yang baik dan benar untuk 
pekerja yang memiliki waktu lebih 
sedikit dalam memilih makanan yang 
sehat dibandingkan masyarakat pada 
umumnya. Jadwal shift yang padat, 
waktu kerja yang tidak menentu, dan 
jarang melakukan gerak selama 
berkerja merupakan indikator bahwa 
pekerja kantoran memerlukan 

perhatian yang lebih masalah 
pengaturan pola gizi seimbang. 

Program kantin sehat ini pada 
dasarnya memiliki konsep yang 
hampir sama dengan kantin sehat 
pada umumnya. Namun, program 
kantin sehat ini akan diterapkan 
sistem Traffic Food Labelling yang 
akan memudahkan pekerja kantoran 
tersebut mengakses informasi 
mengenai gizi yang tergantung 
dalam suatu makanan. Sistem ini 
diterapkan dengan mencantumkan 
keterangan jumlah kalori, jumlah 
lemak, jumlah gula dan jumlah garam 
yang terkandung dalam makanan 
dengan menggunakan cara rolling 
menu yang telah ditentukan oleh ahli 
gizi setiap harinya. Sistem 
pengambilan makanan dalam kantin 
sehat Traffic Food Labelling ini 
menggunakan sistem prasmanan, 
sehingga para pekerja dapat bebas 
mengambil makanan sesuai dengan 
kebutuhannya masing-masing 
karena tidak semua orang memiliki 
kebutuhan gizi yang sama. 
Walaupun kantin sehat ini akan 
menitikberatkan pada pola makan 
yang sehat, namun kantin sehat ini 
tidak akan memaksa para pekerja 
untuk mengonsumsi makanan yang 
mengandung gizi sehat setiap 
harinya. Kantin sehat tersebut akan 
memanfaatkan intervensi dan 
informasi yang terdapat pada Traffic 
Food Labelling untuk meningkatkan 
kebiasaan dan kesadaran pekerja 
kantor untuk mengatur pola makan 
sehatnya secara pribadi. 

Kantin sehat ini didesain sesuai 
dengan ketentuan dari kemenkes RI 
(2011) mengenai Pedoman 
Keamanan Pangan, bahwa kantin 
sehat harus memenuhi beberapa 

Warna Label 
Jumlah Kandungan per 100 gr

 

Gula Lemak Garam 

  
>15 gr 

 

 
> 20 gr 

 

 
> 1.5 gr 

 

 5 gr - 15 gr 3gr - 20 gr 0.3 gr - 1.5 gr 

 ≤ 5 gr ≤ 3 gr ≤ 0.3 gr 
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syarat, yakni: tempat pengolahan 
makanan yang tertutup, lantai kantin 
yang bersih, dinding yang bersih 
dengan warna yang terang dan 
mudah untuk dibersihkan, memiliki 
langit-langit yang tidak bocor, fasilitas 
sanitasi yang memadai, terdapat 
pintu, jendela serta ventilasi agar 
kelembapan udara di dalam kantin 
dapat terjaga. Selain persyaratan 
gedung, terdapat beberapa 
persyaratan mengenai pengolahan 
makanan, seperti: kebersian dan 
kerapian pengolah makanan, 
pemilihan bahan baku yang baik, 
penggunaan Bahan Tambah Pangan 
sesuai dengan Permenkes RI No. 
1168/Menkes/Per/X/1999, serta 
penyimpanan dan pengemasan 
makanan agar makanan yang diolah 
terjaga kualitasnya.

[5]
  

Kantin sehat ini akan diterapkan 
pada perkantoran yang telah memiliki 
kantin sebelumnya. Hal ini bertujuan 
untuk mengubah kantin yang sudah 
ada tersebut namun memiliki kualitas 
pengelolaan pola makan pekerjanya 
yang kurang baik. Sehingga kantin 
sehat ini dapat memiliki pengelolaan 
kualitas yang baik dan informasi gizi 
pada makanan yang disajikan 
tersebut mudah diakses oleh pekerja 
pada kantor tersebut. Dalam segi 
ekonomi, pembiayaan untuk 
pengelolaan kantin ini didapatkan 
dari uang makan pekerja setiap 
bulannya. Penyaji atau petugas 
kantin sehat memang akan sulit 
untuk menyiapkan menu-menu 
tertentu untuk memenuhi kebutuhan 
individu pekerja setiap harinya. 
Pemasangan Traffic Food Labelling 
akan membantu memudahkan 
pekerja untuk memilih makanan 
sesuai dengan kebutuhan diet 
individualnya. Traffic Food Labelling 
yang diadopsi dari Food Standard 
Agency U.K akan diberikan informasi 
tambahan berupa komposisi 
makanan yang disajikan. Hal ini 
bertujuan untuk memberikan 
peringatan bagi pekerja di kantor 
tersebut yang memiliki alergi atau 
pantangan tertentu dalam hal 
makanan sehingga mereka dapat 
memilih dan memilah makanan yang 
baik dan benar untuk mereka 
konsumsi setiap harinya selama 

berada di kantor. Berikut adalah 
ilustrasi tampilan Traffic Food 
Labelling yang akan dipasangkan 
disetiap menu yang disajikan: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Ilustrasi Informasi Traffic 
Food Labelling 

Kantin sehat ini hanya akan 
dibuka pada untuk makan siang bagi 
pekerja kantoran tersebut. Hal ini 
bertujuan untuk mencegah para 
pekerja untuk keluar kantor dan 
menghabiskan waktu lama untuk 
mencari tempat makan di luar kantor. 
Sehingga hal ini dapat memberikan 
waktu yang efisien bagi pekerja 
untuk melanjutkan pekerjaannya 
setelah makan siang di kantin 
tersebut. Untuk mencegah kejenuhan 
pekerja selama makan siang di 
kantor, kantin ini akan melakukan 
sistem rolling menu dengan 
memberikan variasi makanan yang 
berbeda setiap harinya namun tetap 
mengutamakan kualitas makanan 
yang disajikan. 

Keberadaan kantin sehat ini 
bertujuan untuk memperbaiki pola 
makan para pekerja kantoran yang 
memiliki waktu sedikit dalam 
mengakses makanan yang sehat. 
Hal ini dikarenakan para pekerja 
kantoran sebagian besar 
menghabiskan waktunya untuk 
mengerjakan tugas kantornya. Selain 
itu, pertumbuhan usia membuat 
aktivitas fisik menjadi berkurang 
sehingga kemampuan otot dan 
massa otot dalam tubuh menurun. 
Kehilangan massa otot 
menyebabkan penurunan 
kemampuan tubuh dalam membakar 
kalori dalam tubuh, tanpa 
mengurangi jumlah asupan kalori 
terjadi penumpukan energi di dalam 
tubuh yang pada akhirnya 
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menyebabkan kegemukan dan 
obesitas  

Penerapan Traffic Food 
Labelling pada kantin sehat ini akan 
bekerja sama dengan seorang ahli 
gizi sehingga pemilihan bahan baku 
yang baik dan keberagaman dalam 
pemilihan rolling menu setiap harinya 
dapat sesuai dengan Pedoman Gizi 
Seimbang. Pedoman Gizi Seimbang 
adalah panduan konsumsi dan 
perilaku sehat berdasarkan prinsip 
konsumsi keanekaragaman pangan, 
perilaku hidup bersih, aktivitas fisik 
dan memantau berat badan secara 
teratur dalam rangka 
mempertahankan berat badan. 
Pedoman Gizi Seimbang berbeda 
dengan Prinsip 4 Sehat 5 Sempurna. 
Prinsip 4 Sehat 5 Sempurna 
menggunakan konsep yang 
menyamaratakan kebutuhan gizi 
seseorang yang berumur di atas dua 
tahun, sedangkan Pedoman Gizi 
Seimbang lebih menekankan pada 
pengonsumsian makanan sesuai 
dengan kebutuhan orang tersebut 
karena tidak semua orang memiliki 
kebutuhan gizi yang sama. Oleh 
sebab itu, dalam program ini rolling 
menu menggunakan Pedoman Gizi 
Seimbang.

[6]
 Keberadaan Pedoman 

Gizi Seimbang pada tahun 2014 
yang dicanangkan oleh Kementrian 
Kesehatan RI telah menggantikan 
paradigma masyarakat Indonesia 
terhadap Prinsip 4 Sehat 5 
Sempurna. Hal ini disebabkan 
karena Prinsip 4 Sehat 5 Sempurna 
sudah tidak sesuai lagi dengan 
kebutuhan gizi masyarakat di 
Indonesia. 

Labelling yang digunakan untuk 
membedakan makanan secara 
kandungan gizi adalah Labelling 
menggunakan standar Angka 
Kecukupan Gizi (AKG). Selain 
menggunakan Food Labelling 
berdasarkan pada  Angka 
Kecukupan Gizi (AKG), dalam kantin 
sehat ini diberikan informasi gizi 
praktis mengenai cara perhitungan 
kalori yang dibutuhkan per individu 
dengan menggunakan perhitungan 
Basal Metalic Rate (BMR). Informasi 
perhitungan Basal Metalic Rate 
(BMR) dan penghitungan diet 
perampingan (untuk pekerja yang 

merasa perlu menurunkan berat 
badan) akan dimuat pada papan 
yang akan diletakan berdekatan 
dengan tempat para pekerja 
mengambil makanan mereka. 
Dengan mencantumkan perhitungan 
Basal Metalic Rate (BMR) 
diharapkan para pekerja nantinya 
dapat menghitung kebutuhan kalori 
yang sebenarnya mereka butuhkan 
sesuai dengan seberapa berat 
pekerjaan yang kerjakan di kantor, 
sehingga gizi para pekerja tetap 
seimbang (tidak ada yang terlalu 
kurang, tidak ada yang terlalu 
berlebih).  

Penerapan Traffic Food 
Labelling dalam kantin sehat ini 
diharapkan memiliki outcome yang 
dapat meningkatkan kesadaran 
pekerja kantoran akan pentingnya 
kebiasaan makan sehat seimbang 
sesuai dengan kebutuhan. Namun 
mengubah kebiasaan seseorang 
tentunya tidak mudah dan perlu 
proses yang panjang, untuk itu 
diperlukan controling terhadap 
penerapan Traffic Food Labelling ini. 
Oleh sebab itu, dalam program ini 
akan dilakukan pengecekan jumlah 
makanan pada setiap warna serta 
pemeriksaan IMT pekerja setiap 
bulannya. Pemeriksaan Indek Masa 
Tubuh setiap bulannya merupakan 
salah satu tolok ukur keberhasilan 
dari program ini. Selain itu, dalam 
satu bulan diharapkan pekerja pada 
perkantoran yang menerapkan 
program kantin sehat ini telah 
mengalami perubahan prilaku 
terhadap pengaturan pola makan 
individualnya.  

Sesuai dengan pemaparan di 
atas, keberadaan program kantin 
sehat yang dipadukan dengan Traffic 
Food Labelling di perkantoran ini 
merupakan salah satu inovasi yang 
dapat dijadikan alternatif dalam 
menjaga kesehatan para pekerja di 
perkantoran. Selain hal tersebut, 
dengan adanya kantin sehat ini dapat 
membantu perkantoran dalam 
mengimplementasikan hak-hak 
pekerja sebagai salah satu bentuk 
dari kesehatan dan keselamatan 
dalam berkerja. Namun, disamping 
hal tersebut tersebut program ini 
tetap memiliki potensi baik dan 
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potensi yang kurang baik dalam 
kinerjanya.  Berikut adalah analisis 
mengenai kelebihan, kelemahan, 
kesempatan, dan ancaman yang 
terdapat pada program kantin sehat 
ini.  

Kelebihan yang dimiliki oleh 
kantin sehat ini adalah: 
a. Dalam kantin sehat ini terdapat 

menu sehat yang diatur dan 
divalidasi oleh ahli gizi yang 
telah berkerjasama dalam 
program ini. Sehingga pekerja 
kantoran tidak perlu memikirkan 
masalah kualitas dari makanan 
yang disajikan setiap harinya. 

b. Melalui informasi tentang gizi 
yang terkandung dalam setiap 
makan yang disajikan di kantin 
sehat ini, para pekerja dapat 
memilihi sendiri makanan yang 
mereka butuhkan sesuai 
dengan kebutuhan diet 
individualnya. 

c. Keberadaan kantin sehat di 
perkantoran ini dapat mencegah 
atau mengurangi kebiasaan 
pekerja yang mencari makanan 
di luar kantor. Hal ini bermanfaat 
untuk lebih mengefisienkan 
waktu kerjanya di dalam kantor, 
karena ketika pekerja mencari 
makan di luar area kantor 
cenderung akan menghabiskan 
waktu lama untuk memilih 
makan yang akan mereka 
makan. 

d. Sebagai upaya implementasi 
kesehatan dan keselamatan 
kerja bagi perkantoran yang 
menerapkan kantin sehat ini. 
Sehingga dapat mengurangi 
risiko-risiko yang berhubungan 
dengan penyakit akibat 
pekerjaan. 

e. Pekerja kantor dapat beristirahat 
tepat waktu dan kembali berkeja 
dengan tepat waktu juga. 

f. Menunjang pemeliharaan 
kesehatan tenaga kerja di 
tempat kerja yang nantinya akan 
berdampak pada peningkatan 
kualitas dan produktifitas kerja. 
Namun, adapun kelemahan 

yang dimiliki oleh program kantin 
sehat ini, yaitu: 
a. Kantin sehat hanya akan 

diterapkan pada perkantoran 

yang telah memiliki kantin 
sebelumnya namun tidak baik 
dalam pengelolaannya. Oleh 
sebab itu, tidak semua kantor 
dapat menerapkan program ini. 

b. Kantin sehat hanya akan 
melayani untuk istirahat makan 
siang saja. Oleh sebab itu, 
apabila ada pekerja yang 
lembur hingga malam tidak akan 
mendapatkan pelayanan dari 
kantin tersebut. 

c. Memerlukan biaya tambahan 
karena harus memperkerjakan 
seorang ahli gizi makanan yang 
akan mengartur pola makanan 
setiap harinya sekaligus sebagai 
head chef. 

d. Perasaan bosan yang dirasakan 
pekerja kantor dengan menu 
yang disajikan pada program 
kantin sehat ini. Walaupun 
terdapat sistem rolling menu 
yang akan disajikan setiap 
harinya namun pekerja biasanya 
tetap lebih suka mencari 
makanan di luar kantor. 
Kesempatan yang terdapat pada 

program kantin sehat ini adalah: 
a. Dapat meningkatkan efisiensi 

waktu kerja bagi pekerja 
kantoran karena pekerja sering 
telat ketika harus mencari 
makan di luar area kantor. 

b. Penerapan kantin sehat ini 
sesuai dengan fakta yang 
sedang berkembang, yaitu 
bahwa banyak pekerja yang 
mulai lupa dengan kesehatan 
tubuhnya akibat terlalu sibuk 
berkerja. 

c. Keberadaan Traffic Food 
Labelling disetiap makanan 
yang disajikan dapat 
mempermudah pekerja memilih 
makanan sesuai dengan diet 
individualnya. 

d. Perkantoran atau tempat kerja 
akan memiliki pekerja yang 
terjaga kesehatannya. 
Adapun ancaman yang dimiliki 

oleh program kantin sehat ini sebagai 
berikut: 
a. Adanya pengambilan jatah uang 

makan yang terdapat pada gaji 
setiap bulannya yang akan 
dialokasikan untuk program 
kantin sehat tersebut. 
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b. Tidak semua kantor memiliki 
kantin sebelumnya, sehingga 
tidak semua kantor yang ada 
dapat diaplikasikan program 
kantin sehat ini. 

c. Ditakutkan para pekerja akan 
merasa jenuh dengan program 
ini dikarenakan pekerja 
diusahakan untuk tidak kelur 
kantor selama jam istirahat 
makan siang. 
 

3. KESIMPULAN DAN SARAN 
3.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan 
gagasan penulis diatas, maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut: 
1. Kantin sehat yang akan 

diterapkan di perkantoran akan 
dipadukan dengan informasi 
Traffic Food Labelling, pedoman 
Angka Kecukupan Gizi (AKG), 
dan Basal Metabolic Rate (BMR) 
yang telah divalidasi oleh 
seorang ahli gizi. 

2. Sebagai upaya evaluasi 
keberhasilan program kantin 
sehat ini, akan dilakukan cek 
Indeks Masa Tubuh (IMT) setiap 
satu bulan sekali. 

3.2 SARAN 
Adapun saran yang dapat 

diberikan oleh penulis karya ini 
adalah: 
a. Bagi pembaca, diharapkan 

menerapkan pola hidup sehat 
untuk mencegah penyakit-
penyakit degenratif. 

b. Diterapkannya program ini tidak 
hanya di perkantoran tetapi juga 
di perguruan tinggi. 

c. Bagi peneliti, disarankan 
mengkaji kembali gagasan ini 
dengan menguji keefektivan 
program yang ditawarkan 
penulis. 
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