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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 dengan ukuran kertas A4, dua (2) spasi, 

kecuali untuk abstrak satu (1) spasi, dengan batas margin atas, bawah, kiri dan kanan 

setiap halaman adalah 2,5 cm. 

c. Ketikan diberi nomor halaman mulai dari halaman judul.  

d. Naskah terdiri dari minimal 3 halaman dan maksimal 15 halaman. 

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

identitas penulis beserta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi. 

 

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).  

PETUNJUK PENULISAN 
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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 

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. Kesimpulan 

vi. Saran 

vii. Ucapan terima kasih 

e. Daftar Rujukan (Reference) 

2. Untuk keseragaman penulisan, khusus naskah Tinjauan pustaka harus mengikuti sistematika 

sebagai berikut: 

a. Judul 

b. Nama penulis dan lembaga pengarang 
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c. Abstrak 

d. Isi (Text), yang terdiri atas: 

i. Pendahuluan (termasuk masalah yang akan dibahas) 

ii. Pembahasan 

iii. Kesimpulan 

iv. Saran 

e. Daftar Rujukan (Reference) 

3. 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. 

4. 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. 

5. Abstrak harus ditulis dalam bahasa Inggris serta bahasa Indonesia. Panjang abstrak tidak 

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

6. 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. 

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

8. 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. 

9. Daftar rujukan 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. 

 



vii 

BIMKMI Volume 3 No.2 | Juli-Desember 2015 

 

 

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 

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. 
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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 

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

1995. 
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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: HYPERLINK 

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. 2nd 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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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

 

Salam Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia!!! 

Ilmiah bukanlah merupakan suatu hal yang menjadi momok bagi mahasiswa. Ilmiah haruslah 

menjadi karakter dari seorang mahasiswa. Menulis ilmiah perlu dilakukan dengan banyak  melalui 

beberapa proses belajar. Oleh sebab itu, belajar menulis ilmiah harus dilakukan dengan konsisten. 

BIMKMI di tahun ketiga ini menerbitkan BIMKMI Volume 3 edisi 2, kami berharap dapat memacu 

minat mahasiswa kesehatan masyarakat Indonesia untuk menulis ilmiah dan publikasi ilmiah. 

Dengan adanya peningkatan artikel yang terpublikasi, diharapkan juga dapat memberikan 

sumbangsih untuk kemajuan keilmuan kesehatan masyarakat di Indonesia. 

BIMKMI pada edisi ini menerbitkan 7 artikel ilmiah yang terdiri dari 4 artikel penelitian asli, 2 

artikel tinjauan pustaka dan 1 artikel editorial. Semua artikel telah melalui beberapa proses tahapan 

seleksi oleh dewan redaksi dan mitra bestari. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf 

apabila ada kesalahan yang telah penyusun lakukan. Semoga semua yang telah dikerjakan membawa 

manfaat bagi dunia pendidikan kesehatan masyarakat di Indonesia. 

Wassalammu’alaikum Warahmatullahhi Wabarakatuh 
 

 

 

 

 

Bandung, Juli 2015 

Pimpinan Umum BIMKMI 2014-2015 
 
 

 

 

Deni Frayoga 

SAMBUTAN PIMPINAN UMUM 
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Editorial 
 

 

 

 
 
Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia 

mengalami peningkatan. Pada SDKI 2007  AKI  

sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup dan pada 

SDKI 2012 sebesar 359 per 100.000 kelahiran 

hidup.  Sementara itu, MDGs telah menargetkan di 

tahun 2015 AKI hanya mencapai angka 102 per 

100.000 kelahiran hidup. Hal ini menjadi rapor 

merah dunia kesehatan Indonesia. 

Meningkatnya AKI di Indonesia secara 

umum disebabkan oleh kondisi ibu dan fasilitas 

pelayanan kesehatan. Kematian maternal 

sebagian besar  disebabkan oleh komplikasi pada 

ibu hamil maupun ibu nifas. Faktor lainnya adalah 

akses pelayanan kesehatan yang masih sulit.  

Selain itu hambatan budaya seperti misalnya 

persepsi negatif terhadap KB dan keterlambatan 

memutuskan persetujuan tindakan kesehatan juga 

dapat menjadi faktor penyebab kematian ibu.
[1]

 

Pemerintah telah mencanangkan program 

P4K (Program Perencanaan Persalinan dan 

Pencegahan Komplikasi) sebagai upaya 

meningkatkan kesehatan ibu dan mengurangi 

risiko kematian ibu, dengan  pelayanan KB 

pascapersalinan dan keguguran tercakup di 

dalamnya.  Pelayanan KB pascapersalinan dan 

keguguran saat ini difokuskan pada metode 

kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti 

implant, IUD, dan metode operasi wanita (MOW). 

MKJP KB pascapersalinan dan keguguran 

berguna mengurangi beberapa dari faktor risiko 

4T; yaitu terlalu dekat, terlalu sering, terlalu muda, 

dan terlalu tua. 

Peningkatan KB pascapersalinan adalah 

upaya terobosan guna percepatan penurunan AKI. 

KB pascapersalinan adalah penggunaan alat/obat 

kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai 42 

hari/6 minggu usai melahirkan. Melalui program ini 

juga dapat  dilakukan pencegahan kehilangan 

kesempatan ber-KB (missed opportunity).  Upaya 

peningkatan KB pascapersalinan diperlukan 

mengingat kembalinya kesuburan perempuan 

pada keadaan pascapersalinan tidak terduga dan 

kadang dapat terjadi sebelum datangnya 

menstruasi. Rata-rata, pada ibu yang tidak 

menyusui, ovulasi terjadi pada 45 hari 

pascapersalinan atau lebih awal. Dua dari tiga ibu 

yang tidak menyusui akan mengalami ovulasi 

sebelum datangnya menstruasi.
[2]

 Pasca 

persalinan, ovulasi dapat terjadi dalam waktu 21 

hari, sedangkan jika pascakeguguran ovulasi 

dapat terjadi dalam waktu 11 hari.
[2]

  

Cakupan rendah MKJP KB pascapersalinan 

dan keguguran akan menimbulkan dampak pada 

kesehatan ibu seperti misalnya komplikasi obstetri. 

Komplikasi obstetri antara lain disebabkan oleh 

satu atau lebih keadaan 4T. Komplikasi obstetri 

yang ditimbulkan akibat kondisi 4T dapat 

mengakibatkan kematian.
[2] 

MKJP KB pascapersalinan dan keguguran 

dapat  diterapkan pada beberapa jenis metode 

kontrasepsi. Metode kontrasepsi tersebut di 

antaranya MOW, implant, dan IUD. MOW dapat 

dilakukan pada akseptor yang tidak ingin hamil 

lagi. IUD dapat menunda kehamilan selama 10 

tahun, sedangkan implant dapat menunda 

kehamilan selama 3 tahun. Lama penundaan 

waktu kehamilan tersebut merupakan jarak yang 

aman untuk hamil kembali. Jarak antarkehamilan 

yang ideal dan tidak berisiko adalah 2 tahun. Jika  

jarak kurang dari 2 tahun, ibu akan berisiko  

UPAYA MENEKAN ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) MELALUI 

PROGRAM MKJP KB PASCA PERSALINAN DAN KEGUGURAN 

 
Deni Frayoga
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1Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitass Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 
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mengalami komplikasi kehamilan yang berpotensi 

menyebabkan kematian.
[2] 

Dengan demikian, program MKJP KB 

pascapersalinan dan keguguran penting untuk 

mencegah terjadinya komplikasi pada ibu 

pascapersalinan dan keguguran yang berpotensi 

mengakibatkan kematian maternal dan diharapkan 

AKI dapat ditekan melalui program tersebut.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Trihono. Kolaborasi pemerintah, akademisi, 

dan masyarakat dalam Litbang kesehatan 

untuk Percepatan Pencapaian MDGs. 

Jakarta. Balitbangkes, 2013. 

2. Affandi B. Strategi peningkatan pelayanan 

kontrasepsi jangka panjang pascapersalinan 
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Penelitian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK  
 
Pendahuluan: Salah satu tujuan penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) adalah memberikan 
perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan perokok terhadap kebijakan KTR di 
Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.  
Metode: Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi adalah 
seluruh pengunjung/penumpang. Teknik pengambilan sampel yaitu nonprobability sampling  dengan 
metode accidental sampling menghasilkan sampel sejumlah 43 responden. Analisis inferensial 
menggunakan uji Chi-square dengan α= 0,05.  
Hasil: Keseluruhan responden adalah laki-laki dengan kepatuhan 55,8%. Terdapat hubungan yang 
bermakna antara perilaku merokok dengan kepatuhan terhadap kebijakan KTR di Bandara Internasional 
Sultan Hasanuddin (p <0,05 [0,027]). Tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan perokok, 
sikap perokok, kondisi smoking room menurut perokok, dan keterlibatan petugas bandara menurut 
perokok dengan kepatuhan terhadap kebijakan KTR di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. 
Kesimpulan: Dari 5 variabel independen yang diteliti hanya variabel perilaku merokok memiliki 
hubungan yang signifikan secara statistik dengan kepatuhan terhadap kebijakan KTR di Bandara 
Internasional Sultan Hasanuddin. 
 
Kata Kunci: Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Kepatuhan, Perokok. 

 

 
ABSTRACT 
 
Introduction: One of the purpose of implementation of non-smoking area (NSA) is provide protection 
from the dangers of cigarette smoke for active smokers and/or passive smokers. The research aims to 
determine the factors related with smoker's obidience to the policy of NSA in Sultan Hasanuddin 
International Airport.  
Methods: The type of the research was quantitative with cross sectional approach. Pupulation are all of 
visitor. Sampling technique was nonprobability sampling with accidental sampling method for 43 
respondents. Data analysis using chi square statistical test.  
Results: The results showed all of respondents were male (100%) with obedience (55,8%). There is a 
significant relationship between smoking behavior with obidience to the policy of NSA in Sultan 
Hasanuddin International Airport(p=0,027<0,05). But there are no significant relationship between 
smoker's knowledge (p=1,000 > 0,05), smoker's attitude (p=0,575 > 0,05), condition of smoking room 
(p=0,653>0,05), and involvement of airport's officer (p=0,495>0,05) with the obidience to the policy of 
NSA in Sultan Hasanuddin International Airport. 

Conclusion: one of five variables studied has showed that smoking behavior variable has a 

significant relationship with obidience to the policy of non-smoking area (NSA) in Sultan 
Hasanuddin International Airport. 
 
 
Keywords: The policy of Non-Smoking Area (NSA), Obedience, Smoker. 
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1. PENDAHULUAN 

WHO menyebutkan bahwa angka kematian 

berkaitan dengan akibat asap rokok berjumlah 5,4 

juta pada tahun 2004 dan diperkirakan meningkat 

hingga mencapai 8,3 juta pada tahun 2030 (hampir 

10% dari semua kematian di dunia). Lebih dari 

70% kematian tersebut terjadi di negara-negara 

berkembang.
[1]

 

Indonesia merupakan salah satu negara 

konsumen tembakau terbesar di dunia. Pada 

tahun 2005 Indonesia menempati peringkat kelima 

konsumen rokok terbesar setelah China, Amerika 

Serikat, Rusia, dan Jepang. Pada tahun 2008 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan 

Indonesia sebagai negara terbesar ketiga sebagai 

konsumen rokok setelah China dan India.  

Perilaku merokok penduduk Indonesia usia 

10 tahun ke atas masih belum mengalami 

penurunan dari tahun 2007 ke 2013, dan 

cenderung meningkat dari 23,7 persen menjadi 

24,3 persen. Empat puluh tujuh koma lima persen 

laki-laki dan 1,1 persen perempuan menghisap 

rokok di tahun 2013. Proporsi terbesar perokok-

aktif-setiap-hari adalah kelompok umur 30—34 

tahun sebesar 33,4 persen. Berdasarkan jenis 

pekerjaan, proporsi terbesar perokok-aktif-setiap-

hari adalah kelompok petani/nelayan/buruh 

dengan angka 44,5%. Proporsi perokok-setiap-hari 

tampak cenderung menurun pada kuintil indeks 

kepemilikan yang lebih tinggi. Rerata jumlah 

batang rokok yang dihisap adalah sekitar 12,3 

batang, bervariasi dari yang terendah 9,9 batang di 

DI Yogyakarta hingga tertinggi di Bangka Belitung 

sebanyak 18 batang.
[2,3]

 

Pada tahun 2010, secara nasional 

prevalensi merokok di dalam rumah oleh 

penduduk umur 15 tahun ke atas sebesar 76,6 

persen. Terdapat 23 provinsi dengan prevalensi di 

atas angka rata-rata nasional. Prevalensi tertinggi 

di Provinsi Sulawesi Tengah dan Jambi dengan 

angka 90,3 persen, diikuti Sulawesi Selatan 

(87,4%), Kalimantan Barat (86,4%), dan Sulawesi 

Tenggara (86,2%). Di Provinsi Sulawesi Selatan 

terjadi peningkatan prevalensi perokok dari 25,5% 

pada tahun 2007 menjadi 31,6% pada tahun 

2010.
[2,4]

 

Kota Makassar telah memiliki Peraturan 

Walikota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 yang 

mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok. 

Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR 

meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat 

proses belajar mengajar, tempat anak bermain, 

tempat ibadah, fasilitas olahraga, angkutan umum, 

tempat kerja, dan tempat-tempat umum.
[5]

 

 Salah satu tempat umum yang perlu dimana 

KTR perlu diberlakukan adalah bandara, termasuk 

Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, 

Makassar.  

Dari hasil observasi awal yang dilakukan 

pada hari Senin, 16 Februari 2015, terdapat 

pengunjung (penumpang) yang merokok di sekitar 

KTR. Hal tersebut merupakan salah satu 

pelanggaran karena pengunjung tidak mematuhi 

aturan untuk merokok pada tempat yang telah 

disediakan (smoking room). Selain itu, juga telah 

ada laporan adanya pelanggaran, berdasarkan 

laporan bulanan Passanger, Airline, Cargo Service 

Departement periode Januari 2015 dalam  formulir 

1.10. Salah satunya komplain yang bertanggal 30 

Desember 2014, oleh Midi (UPG-CGK JT-875), 

dengan isi laporan sebagai berikut:  

"Mohon sediakan R.merokok karena 

beberapa penumpang/pengunjung 

(wanita) merokok di toilet dekat gate 

5/shower room" (Sumber: kotak saran).
[6]

 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh 

Putu Devhy berjudul "Pengaruh Faktor Pengelola 

terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan 

Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Hotel 

Berbintang di Kabupaten Badung Tahun 2014", 
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diketahui 70,2% pengelola adalah laki-laki dan 

sebagian besar (94,2%) berpendidikan S1/S2. 

Dinyatakan bahwa tingkat kepatuhan hotel 

berbintang terhadap Perda KTR masih rendah 

(15,4%).
[7]

 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

kepatuhan di tempat umum masih kurang dan 

perlu ditingkatkan, mengingat salah satu indikator 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan KTR adalah 

meningkatnya perilaku kepatuhan terhadap KTR di 

berbagai tatanan.
[8]

  

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

peneliti tertarik untuk meneliti faktor yang 

berhubungan dengan kepatuhan perokok terhadap 

kebijakan KTR di Bandara Internasional Sultan 

Hasanuddin tahun 2015. 

 
2. METODE 

 Metode penelitian yang digunakan adalah 

kuantitatif dengan pendekatan cross sectional 

untuk mengetahui hubungan variabel bebas 

dengan variabel terikat. Penelitian dilakukan di 

Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada 

bulan Maret 2015. Populasi pada penelitian ini 

adalah seluruh pengunjung. Sampel diambil 

dengan menggunakan teknik nonprobabilty 

sampling dengan penggunaan metode aksidental 

(accidental sampling) yaitu teknik penentuan 

sampel berdasarkan kriteria kebetulan, artinya 

siapa saja yang secara kebetulan/insidental 

bertemu dengan peneliti dapat ditetapkan sebagai 

sampel, bila dipandang cocok menjadi sumber 

data.
[9]

 

 Sampel ditentukan dalam jangka waktu 

yang ditetapkan peneliti selama melakukan 

penelitian yaitu 1 (satu) bulan, dengan kriteria 

inklusi sebagai berikut: 

1. Perokok aktif 

2. Berada pada kawasan tanpa rokok lantai 2 

(ruang tunggu) Bandara Internasional Sultan 

Hasanuddin. 

 Analisis data yang dilakukan adalah analisis 

univariat dalam bentuk distribusi frekuensi tiap 

variabel dan analisis bivariat memakai tabulasi 

silang (crosstab) dengan Chi-square test. 

 

 
3. HASIL 

3.1 Analisis Univariat 

Tabel 1.  Distribusi Responden Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan, Kepatuhan, 
Pengetahuan, Sikap, Perilaku Merokok, Kondisi Smoking Room menurut responden, serta  eterlibatan 

Petugas Bandara menurut responden di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Tahun 2015 
 

No. Variabel Kategori Frekuensi  Persentase 
Total 

n %  

1. Kelompok Umur ≤20 th 4 9,3 43 100 

21—30 th 18 41,9 

31—40 th 11 25,6 

41—49 th 6 13,9 

≥50 th 4 9,3 
        

  
2. Jenis Kelamin Laki-laki 43 100 43 100 

Perempuan 0 0 
    

    
3. Tingkat 

Pendidikan 
SMU/SLTA/STM 21 48,84 43 100 

S1 16 37,21 
S2 5 11,63 

  
Lainnya (D3 Teknik) 1 2,32 

  

       
4. Kepatuhan Tidak Patuh 19 44,2 43 100 
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No. Variabel Kategori Frekuensi  Persentase 
Total 

n %  

Patuh 24 55,8 
        

  
5. Tingkat 

Pengetahuan 
Kurang 18 41,9 43 100 
Cukup 25 58,1 

        
  

6. Sikap Negatif 3 7 43 100 
Positif 40 93 

        
  

7. Perilaku Merokok Berat 6 14 43 100 
Sedang 37 86 

        
  

8. Kondisi Smoking 
Room menurut 
responden 

Kurang 14 32,6 43 100 

Cukup 29 67,4 

        
  

9. Keterlibatan 
Petugas Bandara 
menurut 
responden 

Kurang 2 4,7 43 100 

Cukup 41 95,3 

Data Primer  
 

3.1.1 Kelompok Umur 

Distribusi responden berdasarkan kelompok 

umur menunjukkan bahwa jumlah perokok tertinggi 

terdapat pada kelompok umur 21—30 tahun 

sebanyak 18 orang, sedangkan jumlah terendah 

terdapat pada kelompok umur  ≤20 tahun dan ≥50 

tahun masing-masing sebanyak 4 orang. 

 
3.1.2  Jenis Kelamin 

Distribusi responden berdasarkan jenis 

kelamin menunjukkan bahwa keseluruhan perokok 

berjenis kelamin laki-laki. 

 
3.1.3  Tingkat Pendidikan 

Distribusi responden berdasarkan tingkat 

pendidikan menunjukkan bahwa yang memiliki 

jumlah perokok tertinggi terdapat pada kelompok 

SMU/SLTA/STM sebanyak 21 orang, sedangkan 

jumlah terendah terdapat pada kelompok yaitu 

lainnya (D3 teknik) sebanyak 1 orang. 

 
 
 

3.1.4  Kepatuhan  

Distribusi responden berdasarkan 

kepatuhan menunjukkan bahwa 24 orang masuk 

kategori perokok patuh sedangkan 19 orang 

terkategori tidak patuh. 

 
3.1.5 Pengetahuan 

Distribusi responden berdasarkan 

pengetahuan menunjukkan bahwa jumlah perokok 

dengan pengetahuan tentang KTR yang kurang 

sebanyak 18 orang dan perokok dengan tingkat 

pengetahuan tentang KTR yang cukup berjumlah 

25 orang. Kriteria pengetahuan cukup adalah jika 

skor jawaban benar responden  ≥50%. Kriteria 

pengetahuan kurang jika  skor jawaban benar 

responden <50%. 

 
3.1.6 Sikap 

Distribusi responden berdasarkan sikap 

menunjukkan bahwa jumlah perokok dengan sikap 

negatif terhadap KTR yaitu 3 orang dan jumlah 

perokok dengan sikap positif terhadap KTR adalah 

sebanyak 40 orang. Sikap digolongkan positif jika 

skor jawaban responden ≥62%, dan negatif jika 

<62%. 

 
3.1.7 Perilaku Merokok 

Distribusi responden berdasarkan perilaku 

merokok menunjukkan bahwa jumlah perokok 
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sedang  lebih tinggi (37 orang) daripada perokok 

berat (6 orang). Responden dikelompokkan 

perokok sedang jika menghisap <20 batang per 

hari dan berat jika menghisap ≥20 batang per 

hari.
[10]

  

 
3.1.8 Kondisi Smoking Room Menurut 

Responden 
 
Distribusi responden berdasarkan kondisi 

smoking room menunjukkan bahwa jumlah 

reponden yang menyatakan bahwa kondisi 

smoking room cukup lebih banyak (29 orang) 

daripada yang menyatakan kondisi smoking room 

kurang (14 orang). Kriteria smoking room cukup 

jika skor jawaban responden ≥50% dan kriteria 

kurang jika skor jawaban responden <50%. 

 
3.1.9 Keterlibatan Petugas Bandara menurut 

Responden 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

responden yang menyatakan keterlibatan petugas 

bandara dalam penerapan KTR cukup lebih 

banyak (41 orang) daripada yang menyatakan 

keterlibatan petugas bandara kurang (2 orang). 

Kriteria keterlibatan petugas bandara cukup jika 

skor jawaban responden ≥62% dan kurang jika 

skor jawaban responden <62%. 

 
3.2 Analisis Bivariat 

3.2.1  Hubungan Pengetahuan Perokok dengan Kepatuhan Terhadap Kebijakan  Kawasan Tanpa 
Rokok 

 
Tabel 2.  Hubungan Pengetahuan Perokok dengan Kepatuhan Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa 

Rokok di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Tahun 2015 
 

Tingkat Pengetahuan 

Kepatuhan Perokok Terhadap 
Kebijakan KTR Total 

Chi-Square 
Tidak Patuh Patuh  

n % N % N % 

Kurang 8 18,6 10 23,2 18 41,8 

1,000 Cukup 11 25,6 14 32,6 25 58,2 

Total 19 44,2 24 55,8 43 100 

 
Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa 18 

perokok yang berpengetahuan kurang sebanyak 8 

orang tidak patuh dan 10 orang patuh. Sedangkan 

dari 25 perokok yang berpengetahuan cukup 

sebanyak 11 orang tidak patuh dan 14 orang 

patuh.  

 Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh 

nilai p>0,05 (1,000), yang menunjukkan bahwa  H0 

diterima dan H1 ditolak, artinya tidak ada hubungan 

antara pengetahuan perokok dengan kepatuhan 

terhadap kebijakan KTR di Bandara Internasional 

Sultan Hasanuddin. 

 
 
3.2.2 Hubungan Sikap Perokok dengan Kepatuhan Terhadap Kebijakan KTR 
 

Tabel 3.  Hubungan Sikap Perokok dengan Kepatuhan Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di 
Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Tahun 2015 

 

Sikap 

Kepatuhan Perokok terhadap Kebijakan KTR 
Total 

Chi-Square 
Tidak Patuh Patuh 

n % n % n % 

Negatif 2 4,7 1 2,3 3 7 
0,575 Positif 17 39,5 23 53,5 40 93 

Total 19 44,2 24 55,8 43 100 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 3 perokok 

yang memiliki sikap negatif, sebanyak 2 orang 

tidak patuh dan 1 orang patuh terhadap kebijakan 

KTR. Sedangkan dari 40 perokok yang memiliki 

sikap positif sebanyak 17 orang tidak patuh dan 23 

orang patuh.  

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai 

p>0,05 (0,575), sehingga H0 diterima dan H1 

ditolak—artinya tidak ada hubungan antara sikap 

perokok dengan kepatuhan terhadap kebijakan 

KTR di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

 
3.2.3 Hubungan Perilaku Merokok dengan Kepatuhan terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 

 
Tabel 4.  Hubungan Perilaku Merokok Dengan Kepatuhan Terhadap Kebijakan Kawasan  Tanpa Rokok 

di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Tahun 2015 
 

Perilaku Merokok 

Kepatuhan Perokok Terhadap 
Kebijakan KTR Total 

Chi-Square 
Tidak Patuh Patuh 

n % n % n % 

Berat 0 0 6 14 6 14 

0,027 Sedang 19 44,2 18 41,8 37 86,0 

Total 19 44,2 24 55,8 43 100 

 

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa dari 6 

perokok berat, semuanya patuh pada kebijakan 

KTR. Sedangkan dari 37 perokok sedang 

sebanyak 19 orang tidak patuh dan 18 orang 

patuh. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai  

p<0,05 (0,027). Maka, H0 ditolak dan H1 diterima, 

artinya ada hubungan antara perilaku merokok 

dengan kepatuhan terhadap kebijakan KTR di 

Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

 
3.2.4  Hubungan Kondisi Smoking Room dengan Kepatuhan terhadap Kebijakan KTR 
 

Tabel 5.  Hubungan Kondisi Smoking Room dengan Kepatuhan terhadap Kebijakan  KTR di Bandara 
Internasional Sultan Hasanuddin Tahun 2015 

 

Kondisi Smoking Room menurut 
responden 

Kepatuhan Perokok 
terhadap Kebijakan KTR Total Chi- 

Square Tidak Patuh Patuh 

N % n % N % 

Kurang 5 11,6 9 20,9 14 32,6 

0,653 Cukup 14 32,6 15 34,9 29 67,4 

Total 19 44,2 24 55,8 43 100 

 
Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa dari 

14 perokok yang menyatakan kondisi smoking 

room kurang, sebanyak 5 orang tidak patuh dan 9 

orang patuh. Sedangkan dari 29 perokok yang 

menyatakan kondisi smoking room cukup,  

sebanyak 14 orang tidak patuh dan 15 orang 

patuh.  

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai 

p>0,05 (0,653). Maka, H0 diterima dan H1 ditolak, 

artinya tidak ada hubungan antara kondisi smoking 

room menurut responden dengan kepatuhan 

terhadap kebijakan KTR di Bandara Internasional 

Sultan Hasanuddin 
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3.2.4 Hubungan Keterlibatan Petugas Bandara dengan Kepatuhan terhadap Kebijakan KTR 
Menurut Responden 

 
Tabel 6. Hubungan Keterlibatan Petugas Bandara dengan Kepatuhan terhadap Kebijakan KTR di 

Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Tahun 2015 
 

Keterlibatan Petugas Bandara 
Menurut Responden 

Kepatuhan Perokok 
Terhadap Kebijakan KTR Total Chi-

Square Tidak Patuh Patuh 

N % N % N % 

Kurang 0 0 2 4,7 2 4,7 
0,495 Cukup 19 44,2 22 51,1 41 95,3 

Total 19 44,2 24 55,8 43 100 

 
Dari tabel 6 diketahui bahwa bahwa dari 2 

perokok yang menyatakan keterlibatan petugas 

bandara kurang, semuanya patuh. Sedangkan dari 

41 perokok yang menyatakan keterlibatan petugas 

bandara cukup, sebanyak 19 orang tidak patuh 

dan 22 orang patuh. Hasil uji statistik menunjukkan 

tidak ada hubungan yang bermakna antara 

keterlibatan petugas bandara menurut responden 

dengan kepatuhan terhadap kebijakan KTR. 

 

4. PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Responden 

Semakin cukup umur, tingkat kematangan 

dan kekuatan semakin tinggi dan seseorang akan 

lebih matang dalam berpikir dan bekerja.
[11]

 Umur 

21—30 tahun dikategorikan sebagai usia remaja 

akhir hingga dewasa awal. Pada masa ini remaja 

sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal 

dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang 

digariskan sendiri dengan keberanian. Remaja 

mulai memahami arah hidupnya dan menyadari 

tujuan hidupnya.
[12] 

 

Usia <20 tahun merupakan kategori usia 

remaja awal. Pada masa ini, kepribadian remaja 

masih kekanak-kanakan tetapi timbul unsur baru 

yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan 

badaniah sendiri. Selain itu, pada masa ini remaja 

menemukan jati dirinya.
[12]

  

Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan 

bahwa prevalensi merokok tertinggi terdapat pada 

kelompok usia 20—34 tahun dengan rentang 

antara 27,2%--33,4%. Umur >50 tahun memiliki 

prevalensi merokok yang cenderung menurun 

dengan rentang 31,4—21,7%. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil Riskesdas.
[3]

  

Berdasarkan jenis kelamin, keseluruhan 

perokok adalah laki-laki. Data Riskesdas 

menyatakan 47,5 persen laki-laki dan 1,1 persen 

perempuan menghisap rokok Tahun 2013.
[3] 

Hasil 

penelitian ini sesuai dengan temuan Riskesdas.  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil 

penelitian Monica Virly yang menyatakan bahwa 

jumlah perokok  lebih banyak laki-laki (sebesar 

96,7%) daripada perempuan. Hampir semua 

perokok menyatakan bahwa merokok dapat 

menimbulkan ketenangan dan hidup terasa tanpa 

beban.
[13]

 

Berdasarkan jenis pendidikan terakhir, 

perokok terbanyak adalah lulusan SMU/SLTA/STM 

sejumlah 21 orang. Kategori lainnya (D3 teknik) 

merupakan kelompok perokok terendah (sebanyak 

1 orang).  

Hal ini sesuai dengan hasil Riskesdas tahun 

2013 yang menemukan bahwa persentase 

perokok tertinggi terdapat pada perokok yang 

tamat SMA (28,7%), dan terendah terdapat pada 

kelompok tamat D1-D3/PT sebesar 18,9%.
[3] 

 

Pendidikan seseorang berpengaruh 

terhadap tingkat pengetahuannya. Makin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang, makin mudah ia 

menerima informasi, sehingga makin banyak pula 

pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya pendidikan 
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yang kurang akan menghambat perkembangan 

sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru 

dikenal.
[11] 

 

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian 

Monica Virly, bahwa berdasarkan pendidikan, 

jumlah responden perokok dari tertinggi ke 

terendah terdistribusi secara berturut-turut pada 

responden dengan pendidikan rendah, tinggi, dan 

menengah.
[13]

 

Seseorang dengan pendidkan tinggi 

umumnya tanggap pada bahaya merokok, serta 

mempunyai minat dan kepedulian terhadap 

kesehatan dan tanggap dalam memecahkan 

masalah serta memiliki keinginan untuk menggali 

ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. 

Sedangkan seseorang dengan pendidikan rendah, 

memiliki informasi yang kurang tentang bahaya 

merokok, baik yang diperoleh dari media cetak 

maupun elektronik.
[13]

 

 
4.2 Hubungan Pengetahuan Perokok dengan 

Kepatuhan terhadap Kebijakan KTR 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 

ada hubungan antara pengetahuan perokok 

dengan kepatuhan p >0,05 (1,000). Perokok yang 

berpengetahuan cukup maupun kurang sama-

sama memiliki kecenderungan untuk patuh. 

Hal ini dapat disebabkan oleh faktor 

pengetahuan faktual pada kelompok responden 

berpengetahuan kurang dan cukup. Pengetahuan 

faktual merupakan pengetahuan tentang 

terminologi (knowledge of terminology)
[14] 

mencakup pengetahuan tentang label atau simbol 

tertentu baik yang bersifat verbal maupun non 

verbal. Pengetahuan faktual tentang kebijakan 

KTR didapat dari tanda larangan merokok berupa 

stiker yang ada di beberapa titik di Bandara 

Internasional Sultan Hasanuddin. Oleh karena itu, 

baik responden berpengetahuan cukup maupun 

kurang cenderung patuh terhadap kebijakan KTR 

di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Amalia Puswitasari 

(2012) berjudul "Faktor Kepatuhan Mahasiswa dan 

Karyawan terhadap Peraturan Kawasan Tanpa 

Rokok di lingkungan kampus Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro" yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan peraturan Kawasan Tanpa Rokok 

(p=0,007) dengan tingkat kepatuhan.
[15]

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu 

Devhy (2014) tentang "Pengaruh Faktor Pengelola 

terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan 

Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Hotel 

Berbintang di Kabupaten Badung",  menyatakan 

bahwa pada pengelola dengan tingkat 

pengetahuan baik terdapat kepatuhan sebesar 

22,0%, sedangkan pada pengelola dengan 

pengetahuan kurang kepatuhan sebesar 11,1%. 

Walaupun demikian secara statistik hasil tersebut 

tidak bermakna.
[7]

 

 
4.3 Hubungan Sikap Perokok dengan 

Kepatuhan terhadap Kebijakan KTR 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 

kecenderungan responden dengan sikap positif 

untuk patuh pada kebijakan KTR, namun hasil 

tersebut tidak memiliki kemaknaan statistik.  

Sikap negatif responden menunjukkan 

penolakan atau ketidaksetujuan terhadap norma 

yang berlaku dimana individu berada. Sedangkan 

sikap positif responden menunjukkan penerimaan 

terhadap norma yang berlaku dimana individu 

berada.
[16]

 

Sikap positif responden menunjukkan 

kesadaran responden akan bahaya yang 

ditimbulkan asap rokok, bukan hanya bagi dirinya 

tetapi juga bagi orang di sekelilingnya sehingga 

responden cenderung patuh terhadap kebijakan 

KTR. Pada sikap negatif dimana responden 

menunjukkan kesadaran yang kurang akan akan 

bahaya yang ditimbulkan asap rokok bagi dirinya 
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maupun orang di sekelilingnya, terdapat 

kecenderungan untuk tidak patuh terhadap 

kebijakan KTR. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Hudriani Jamal (2014) tentang "Kepatuhan 

Mahasiswa terhadap Penerapan Kawasan Bebas 

Asap Rokok di Kampus Universitas Hasanuddin", 

kepatuhan terhadap penerapan kawasan bebas 

asap rokok berdasarkan sikap adalah sebesar 

52,7% dari 55 responden. Sedangkan dari 72 

responden yang sikapnya negatif, sebagian besar 

responden (69,4%) tidak patuh terhadap 

penerapan kawasan bebas asap rokok. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

sikap positif, cenderung akan lebih patuh. 

Sedangkan responden yang memiliki sikap negatif, 

lebih besar kemungkinannya untuk tidak patuh.
[17] 

 
4.4 Hubungan Perilaku Merokok dengan 

Kepatuhan terhadap Kebijakan KTR 
 
Perilaku merokok diukur dari intensitas 

merokok, tempat merokok, waktu merokok, dan 

fungsi merokok dalam kehidupan sehari-hari, yang 

diungkap melalui Skala Perilaku Merokok.
[18]

 

Perilaku merokok responden dinilai melalui 

jawaban jumlah batang rokok yang dihabiskan 

dalam sehari. Kategorinya ada 2; perokok sedang 

jika menghisap 10—20 batang per hari dan 

perokok berat jika menghisap lebih dari 20 batang 

per hari.
[10]

 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, 

diperoleh nilai p <0,05 (0,027) yang menunjukkan 

adanya hubungan antara perilaku merokok dengan 

kepatuhan terhadap kebijakan KTR di Bandara 

Internasional Sultan Hasanuddin. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perokok berat cenderung 

lebih patuh dibandingkan dengan perokok ringan. 

Perilaku merokok seseorang berkaitan dengan 

lingkungan sosial dan faktor sosial-kultural dimana 

kebiasaan budaya, kelas sosial, tingkat 

pendidikan, dan gengsi pekerjaan akan 

mempengaruhi perilaku merokok pada individu.
[19]

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu 

Devhy (2014) menyimpulkan bahwa perbedaan 

kepatuhan berdasarkan perilaku merokok 

pengelola dinyatakan bermakna dengan nilai p = 

0,021. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh di Bandara 

Internasional Sultan Hasanuddin.
[7] 

 
4.5 Hubungan Kondisi Smoking Room 

Menurut Responden dengan Kepatuhan 
terhadap Kebijakan KTR 
 

Berdasarkan hasil penelitian secara statistik 

diperoleh nilai p >0,05 (0,653) yang artinya tidak 

terdapat hubungan antara kondisi smoking room 

menurut responden dengan kepatuhan terhadap 

kebijakan KTR di Bandara Internasional Sultan 

Hasanuddin. Responden yang menyatakan kondisi 

smoking room cukup maupun kurang cenderung 

patuh terhadap kebijakan KTR di Bandara 

Internasional Sultan Hasanuddin. 

Hal ini dapat disebabkan oleh adanya 

kelengkapan fasilitas di smoking room berupa 

automatic vending machine yang membuat 

nyaman perokok untuk merokok di sana.  

 
4.6 Hubungan Keterlibatan Petugas Bandara 

Menurut Responden dengan Kepatuhan 
terhadap Kebijakan KTR 
 

Penanggung jawab Perwali KTR pada 

masing-masing kawasan adalah pengelola, 

pimpinan dan/atau penanggung jawab gedung. 

Dalam pelaksanaan KTR pembinaan dan 

pengawasan perlu dilakukan. Pengawasan dalam 

hal ini berupa pemantauan ketaatan terhadap 

ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa 

Rokok.
[5]

 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan 

bahwa tidak terdapat hubungan antara keterlibatan 

petugas bandara menurut responden dengan 

kepatuhan terhadap kebijakan KTR di Bandara 
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Internasional Sultan Hasanuddin. Responden baik 

yang menyatakan keterlibatan petugas bandara 

cukup maupun yang menyatakan kurang 

cenderung patuh terhadap kebijakan KTR di 

Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. 

Hal ini disebabkan oleh kesadaran 

responden untuk mematuhi kebijakan kawasan 

tanpa rokok dimana responden berada, sehingga 

responden yang menyatakan keterlibatan petugas 

bandara cukup maupun kurang cenderung patuh 

terhadap kebijakan KTR di Bandara Internasional 

Sultan Hasanuddin. 

 
5.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Ada hubungan bermakna secara statistik 

antara perilaku merokok dengan 

kepatuhan terhadap kebijakan KTR.  

2. Tidak ada hubungan bermakna secara 

statistik antara pengetahuan perokok, 

sikap perokok, kondisi smoking room 

menurut perokok, dan keterlibatan 

petugas bandara menurut perokok 

dengan kepatuhan terhadap kebijakan 

KTR.  

  
5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

dirumuskan saran yaitu perlu dilakukannya 

peningkatan sosialisasi penerapan KTR di 

Bandara Internasional Sultan Hasanuddin untuk 

meningkatkan tingkat kepatuhan pengunjung. 
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ABSTRAK  
 
Pendahuluan: Sick Building Syndrome (SBS) merupakan sekumpulan gejala yang dialami oleh penghuni 
gedung dihubungkan dengan waktu yang dihabiskan di dalam gedung terkait. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui hubungan antara umur, status gizi, suhu, kelembaban, dan kecepatan aliran udara dalam 
ruangan dengan SBS pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan ―X‖.  
Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan observasional-analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan systematic sampling, dengan jumlah sampel 
sebanyak 140 orang berdasarkan kriteria inklusi. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan data 
dianalisis menggunakan uji chi-square dan Fisher exact test (α=0,05).  
Hasil: Hasil menunjukkan sebagian besar responden (97,1%) berumur >21 tahun, 70% responden 
memiliki Indeks Massa Tubuh (IMT) normal (18,5—25,0), dan 63,6% responden tidak merasakan gejala 
SBS. Sebagian besar (81,25%) kamar ruang tahanan responden memiliki suhu tidak nyaman yaitu 
>30

o
C; semua kamar memiliki kelembaban tidak nyaman (>60% Rh) dan kecepatan aliran udara yang 

tidak memenuhi syarat (>0,25 meter/detik). Tidak terdapat hubungan yang bermakna secara statistik 
antara umur, status gizi, dan suhu kamar tahanan  dengan kejadian SBS di Lembaga Pemasyarakatan 
―X‖.  
Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara faktor individu dan faktor fisik kualitas udara dalam ruangan 
dengan kejadian SBS pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan ―X‖. 

 
 

Kata Kunci:  Sick Building Syndrome, Faktor individu, Faktor fisik kualitas udara dalam ruangan, 
Narapidana wanita, Lembaga pemasyarakatan ―X‖ 

 
 
ABSTRACT 
 
Introduction:  Sick Building Syndrome (SBS) is a collection of symptoms experienced by the occupants 
of the building with the time spent in building. This study aimed to determine the correlation between age, 
nutritional status, temperature, humidity, and airflow speed in the room with SBS on female inmates in “X” 
Penitentiary.  
Method: This study used observational analytic design with cross sectional approach. The sampling used 
systematic sampling technique with 140 samples with predetermined inclusion criteria. The instrument 
research used a questionnaire and analyzed using the chi-square test and fisher exact test (α=0,05).  
Result: The results showed the majority of respondents (97,1%) aged >21 years, with body mass index 
(BMI) were in range from 18,5 to 25,0 (70%), and did not feel the symptoms of SBS 63,6%. Most of 
respondents’s room (81,25%) had an uncomfortable temperature was >30

o
C; all had uncomfortable 

humidity (>60% Rh), and bad airflow speed (>0.25 meters/sec). The analysis showed there was not 
significant correlation between age, nutritional status of respondents, and the temperature with SBS in “X” 
Penitentiary.  
Conclusion: There were not correlation between individual factors and physical factors indoor air quality 
with incidence of SBS on female inmates in “X” Penitentiary. 

 
 
Keywords: Sick Building Syndrome, Individual factors, Physical factors indoor air quality, Female 

inmates, “X” Penitentiary 
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1. PENDAHULUAN  

Perkembangan penduduk dan teknologi 

mendorong pembangunan gedung-gedung 

direncanakan tertutup dan memiliki sistem sirkulasi 

udara tersendiri. Gedung semacam itu dapat 

memicu masalah kesehatan yang dikenal sebagai 

Sick Building Syndrome.
[1,2]

 Sick Building 

Syndrome (SBS) adalah sekumpulan gejala yang 

dialami oleh penghuni gedung atau bangunan, 

yang dihubungkan dengan waktu yang dihabiskan 

di dalam gedung tersebut, sementara tidak 

terdapat penyakit atau penyebab khusus yang 

dapat diidentifikasi atas penyakit ini.
[2,3]

 Gejala 

yang dialami oleh penghuni gedung cenderung 

meningkat apabila makin lama berada di dalam 

gedung dan akan berkurang atau hilang apabila 

tidak berada di dalam gedung tersebut.
[3,4] 

Gejala SBS lebih sering dilaporkan dialami 

perempuan. Sebuah studi di Swedia menemukan 

prevalensi SBS pada perempuan sekitar tiga kali 

lipat daripada laki-laki. Wanita memiliki risiko 

mengalami gejala SBS lebih besar (35%) 

dibanding laki-laki.
[2,5]

 National Institute of 

Occupational Safety and Health (NIOSH) dan 

Occupational Safety and Healthy Act (OSHA) 

menemukan bahwa sebesar 52% penyakit 

pernapasan akibat buruknya ventilasi gedung 

berkaitan dengan SBS.
[2]

  

Ventilasi yang tidak memadai dapat 

mengakibatkan iritasi pada mata, sakit kepala, 

pusing, dan kulit kering serta mempengaruhi 

tingkat suhu dan kelembaban udara. Suhu dan 

kelembaban merupakan faktor penting dalam 

ruangan yang dapat mempengaruhi prevalensi 

SBS.
[6]

 Peningkatan suhu di atas 23
o
C dengan 

gejala SBS merupakan penemuan yang konsisten; 

kelembaban udara yang rendah serta kecepatan 

aliran udara yang tidak baik dapat memperburuk 

kualitas udara.
[3] 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh NIOSH 

menyatakan bahwa umur seseorang berkaitan 

dengan daya tahan tubuhnya. Selain itu, status gizi 

yang tidak adekuat dapat memperparah kejadian 

SBS.
[3,7]

 Apabila seseorang rentan terhadap suatu 

paparan, maka akan menyebabkan ia mudah 

sakit.
[7]

 Hal tersebut juga bisa terjadi pada 

narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan 

―X‖.  

Berdasarkan survei pendahuluan, terdapat 

216 orang narapidana wanita di Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) ―X‖. Satu ruang tahanan 

berukuran 3x5 m.  Menurut standar, satu ruang 

tahanan ditempati 8 narapidana. Namun, ruang 

tahanan di lapas tersebut ditempati 12—15 orang. 

Sementara itu, tiap ruang tahanan hanya memiliki 

satu ventilasi. 

Jumlah ventilasi yang minim mengakibatkan 

pertukaran udara terbatas sehingga suhu ruangan 

terasa panas dan lembab yang selanjutnya 

mempengaruhi perkembangbiakan mikro 

organisme dalam ruangan (bioaerosol). Penyakit 

yang berhubungan dengan bioaerosol dapat 

berupa penyakit infeksi seperti flu, hipersensitivitas 

(asma, alergi) dan toxicoses, yaitu toksin dalam 

udara di ruangan yang terkontaminasi yang 

menjadi penyebab SBS (Sick Building 

Syndrome).
[8]

  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

hubungan antara faktor individu dan faktor fisik 

kualitas udara dalam ruangan dengan kejadian 

Sick Building Syndrome (SBS) pada narapidana 

wanita di Lembaga Pemasyarakatan ―X‖. 

 
2. METODE 

Penelitian ini menggunakan rancangan 

observasional analitik dengan pendekatan cross 

sectional.
[9] 

Penelitian dilakukan pada bulan 

Februari sampai dengan November 2013. Populasi 

penelitian adalah seluruh narapidana wanita di 
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Lembaga Pemasyarakatan ―X‖ berjumlah 260 

orang. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik 

systematic sampling.
[10,11]

 Kriteria inklusi yang 

digunakan yaitu  narapidana berstatus sehat, tidak 

merokok dalam ruangan, tidak sedang 

mengkonsumsi obat-obatan dan minuman keras, 

masa tahanan minimal 2 minggu, dan bersedia 

menjadi responden. Total sampel sebesar 140 

responden diperoleh dengan rumus sebagai 

berikut:
[11] 

   

 

 

 

 

 

 

 

Data penelitian diperoleh melalui pengisian 

lembar kuesioner dan lembar observasi serta 

pengukuran tinggi badan dan berat badan 

responden. 

Variabel bebas penelitian ini yaitu faktor 

individu (umur dan status gizi narapidana wanita) 

dan faktor fisik kualitas udara dalam ruangan 

(suhu, kelembaban, dan kecepatan aliran udara 

dalam ruangan) dengan variabel terikat yaitu 

kejadian SBS. 

Data dianalisis dengan analisis univariat 

untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi 

karakteristik subjek penelitian. Analisis bivariat 

memakai chi-square test dan Fisher exact test 

dengan derajat kepercayaan 95% dilakukan untuk 

mengetahui variabel yang berhubungan dengan 

kejadian SBS. 

 
3. HASIL 

3.1 Analisis Univariat  

Dari penelitian pada 140 responden 

diperoleh hasil bahwa sebagian besar subjek (136 

orang [97,1%]) berumur >21 tahun dan 

dikategorikan sebagai kelompok umur berisiko, 

dengan 98 (70%) subjek memiliki Indeks Massa 

Tubuh (IMT) berkategori normal (18,5—25,0).   

Berdasarkan pengukuran kualitas fisik udara 

dalam ruangan diperoleh hasil bahwa dari 16 

kamar/ruang tahanan responden di Lembaga 

Pemasyarakatan ―X‖ terdapat tiga (18,75%) kamar 

tahanan yang memiliki suhu nyaman yaitu 18—

30
o
C. Sedangkan 13 (81,25%) kamar lainnya 

memiliki suhu tidak nyaman yaitu >30
o
C. Semua 

kamar (16 kamar) memiliki kelembaban yang tidak 

nyaman yaitu >60% Rh dan memiliki kecepatan 

aliran udara yang tidak memenuhi syarat yaitu 

>0,25 meter/detik. 

Dari 140 responden diperoleh hasil bahwa 

terdapat 51 (36,4%) orang yang merasakan 

merasakan tiga gejala utama Sick Building 

Syndrome (SBS) saat berada di kamar tahanan 

narapidana wanita dan gejala tersebut hilang saat 

keluar dari kamar sehingga dikategorikan sebagai 

kasus SBS. Sedangkan 89 (63,6%)  orang lainnya 

tidak merasakan gejala SBS dan dikategorikan 

sebagai bukan kasus SBS.  

 
3.2 Analisis Bivariat 

3.2.1 Hubungan antara Umur dengan Kejadian SBS 
 

Tabel 1. Hubungan antara Umur Responden dengan Kejadian Sick Building Syndrome (SBS) di 
Lembaga Pemasyarakatan ―X‖ 

 

No Umur Responden 

SBS 
Total 

p-value Kasus Bukan Kasus 

N % N % N % 

1.  Berisiko 51 36,4 85 60,7 136 97,1 

0,296 2.  Tidak Berisiko 0 0 4 2,9 4 2,9 

Total 51 36,4 89 63,6 140 100 

n =           N                                       

1 + N (d)
2 

   =     216 

 1 + 216 (0,05)
2 

    
=  140,25 
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p-value >0,05; berisiko: >21 tahun; tidak berisiko: <21 tahun 

Berdasarkan hasil uji chi-square test 
(α=0,05) didapat p-value sebesar 0,296 (p>0,05) 
yang artinya Ho diterima maka tidak terdapat 

hubungan yang bermakna antara umur responden 
dengan kejadian Sick Building Syndrome (SBS) di 
Lembaga Pemasyarakatan ―X‖. 

 

3.2.2  Hubungan antara Status Gizi dengan Kejadian SBS 

 
Tabel 2. Hubungan antara Status Gizi Responden Menurut IMT dengan Kejadian Sick Building 

Syndrome (SBS) di Lembaga Pemasyarakatan ―X‖ 
 

No Status Gizi Responden 

SBS 
Total OR (CI 95%) 

p-value Kasus 
Bukan 
Kasus 

N % N % N %  

1.  
Gizi  
Tidak Normal 

18 12,9 24 17,1 42 30 
1,477 

(0,66-3,31) 
0,399 

2.  Gizi Normal 33 23,6 65 46,4 98 70 
 Total 51 36,4 89 63,6 140 100 

p-value >0,05; gizi tidak normal: IMT <18,5 dan >25,0; gizi normal: IMT 18,5-25,0 

Berdasarkan hasil uji chi-square test 
(α=0,05) didapat p-value sebesar 0,399 (p>0,05) 
yang artinya Ho diterima maka tidak terdapat 
hubungan yang bermakna antara status gizi 

responden dengan kejadian Sick Building 
Syndrome (SBS) di Lembaga Pemasyarakatan 
―X‖. 

 
3.2.3  Hubungan antara Suhu dengan Kejadian SBS 

 
Tabel 3. Hubungan antara Suhu di Kamar Tahanan Responden dengan kejadian Sick Building Syndrome 

(SBS) di Lembaga Pemasyarakatan ―X‖ 
 

No Suhu  

SBS 
Total OR (CI 

95%) 
p-value Kasus Bukan Kasus 

N % N % N % 

1.  Tidak Nyaman 46 32,9 72 51,4 118 84,3 
2,172 

(0,66-3,31) 
0,225 2.  Nyaman 5 3,6 17 12,1 22 15,7 

Total 51 36,4 89 63,6 140 100 

p-value >0,05; suhu tidak nyaman: <18
0
C dan >30

0
C ; suhu nyaman: 18

0
C-30

0
C 

Berdasarkan hasil uji fisher exact test 

(α=0,05) didapat p-value sebesar 0,225 (p>0,05); 

ini berarti tidak terdapat hubungan yang bermakna 

antara umur responden dengan kejadian Sick 

Building Syndrome (SBS) di Lembaga 

Pemasyarakatan ―X‖.  

 
4 PEMBAHASAN 

4.1 Hubungan antara Umur dengan Kejadian 
SBS  

 
Hubungan antara umur responden dengan 

kejadian Sick Building Syndrome (SBS) di 

Lembaga Pemasyarakatan ―X‖ tersaji pada tabel 1. 

Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian 

Salmani (2011) dan Joviana (2009) yang 

menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang bermakna antara umur dengan SBS pada 

pekerja di kantor cabang BRI Pangeran Samudera 

Banjarmasin dan pada tiga gedung DKI 

Jakarta.
[12,13] 

Sebagian besar responden memiliki umur 

>21 tahun dan dikategorikan sebagai kelompok 

umur berisiko. Umur berpengaruh pada daya 

tahan tubuh.  Makin tua usia, makin menurun pula 

stamina tubuh. Sel perlawanan infeksi yang 

dihasilkan kurang cepat bereaksi dan kurang 

efektif sehingga kemampuannya  menghasilkan 

limfosit berkurang. Selain itu, makin bertambah 

usia, makin berkurang kemampuan tubuh untuk 

mengidentifikasi  benda asing yang masuk.
[14,15] 
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Faktor yang mungkin menyebabkan tidak 

adanya hubungan bermakna antara umur 

responden dengan kejadian SBS di Lembaga 

Pemasyarakatan ―X‖ yaitu responden sudah lama 

tinggal di Lembaga Pemasyarakatan ―X‖ sehingga 

telah beradaptasi dengan lingkungan kamar 

tahanan responden. 

 
4.2 Hubungan antara Status Gizi dengan SBS  

 
Hasil analisis hubungan antara status gizi 

responden dengan kejadian Sick Building 

Syndrome (SBS) di Lembaga Pemasyarakatan ―X‖ 

ditunjukkan oleh tabel 2. 

Hasil penelitian ini didukung dua hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Salmani (2011) dan 

Utami (2005) yang menyimpulkan bahwa tidak 

terdapat hubungan bermakna antara status gizi 

dengan SBS pada pekerja di kantor cabang BRI 

Pangeran Samudera Banjarmasin dan di kantor 

Telkom divre IV Jateng-DIY.
[12,16] 

4.3 Hubungan antara Suhu Kamar Tahanan 
dengan SBS 
 

Berdasarkan hasil pengukuran di kamar 

tahanan responden, terdapat 13 kamar memiliki 

suhu tidak nyaman (yaitu >30
o
C). Hal ini melebihi 

batas normal yang ditetapkan pemerintah dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 1077/Menkes/Per/V/2011 tentang 

Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah 

dimana suhu udara nyaman berada di antara 18—

30
o
C.

[18]
 

Hasil analisis hubungan antara suhu di 

kamar tahanan responden dengan kejadian Sick 

Building Syndrome (SBS) di Lembaga 

Pemasyarakatan ―X‖ ditunjukkan oleh tabel 3. 

Berdasarkan hasil uji chi-square (α=0,05) 

didapat p-value sebesar 0,225 (p>0,05) yang 

menunjukkan tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara suhu di kamar tahanan 

responden dengan kejadian Sick Building 

Syndrome (SBS) di Lembaga Pemasyarakatan 

―X‖. Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan 

Nur Najmi Laila (2011) di Gedung Rektorat UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta yang menyimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan signifikan antara suhu 

dengan SBS.
[14]

  

Beberapa faktor yang berpotensi 

menyebabkan tidak adanya hubungan bermakna 

antara suhu kamar tahanan responden dengan 

kejadian Sick Building Syndrome (SBS) di 

Lembaga Pemasyarakatan ―X‖ yaitu responden 

sudah lama tinggal di Lembaga Pemasyarakatan 

―X‖ dan penyimpangan suhu masih dekat dengan 

batas normal sehingga responden masih mampu 

beradaptasi dengan lingkungan kamar/ruang 

tahanan.  

Kelembaban kamar tahanan responden di 

Lembaga Pemasyarakatan ―X‖ melebihi batas 

normal yang ditetapkan pemerintah dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 1077/Menkes/Per/V/2011 tentang 

Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang 

Rumah. Kelembaban udara yang nyaman adalah 

40—60% Rh.
[18] 

Kelembaban dapat mempengaruhi gejala 

SBS dengan prevalensi yang bervariasi; 

bergantung pada sumber polutan dalam ruangan, 

tingkat polusi udara di luar ruangan, dan faktor 

lainnya. Gedung-gedung dengan sumber 

pencemar yang tinggi dalam ruangan lebih 

potensial memicu SBS dibandingkan bangunan 

dengan polutan rendah.
[19] 

Polutan kimia dan partikel pada kelembaban 

rendah dapat menimbulkan kekeringan serta iritasi 

mata dan saluran napas; sementara kelembaban 

di atas 60% menyebabkan kelelahan dan sesak 

nafas. Perubahan tingkat kelembaban dan suhu 

mempengaruhi emisi panas. Akumulasi uap pada 

konstruksi gedung menyebabkan kelembaban 

tinggi dan menimbulkan pertumbuhan mikroba.
[20] 
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Mikroba pencemar udara dapat berupa 

fungi. Kebanyakan fungi menyukai lingkungan 

yang lembab dengan tingkat kelembaban 70% 

atau lebih; fungi dapat tumbuh pada suhu -60—

50
o
C (suhu optimal bagi kebanyakan fungi adalah 

20
o
—35

o
C). Masalah yang disebabkan fungi 

bermacam-macam, yaitu reaksi alergi berupa 

demam, asma, atau penyakit pada paru-paru 

akibat paparan spora atau sel vegetatif fungi; 

keracunan dan kanker hati akibat zat yang 

diproduksi fungi dimonal aflatoksin;  mycoses 

(histoplasmosis, candidiasis, superficial mycoses 

[rambut, kulit, kuku], intermediate mycoses 

[saluran nafas, jaringan bawah kulit], dan systemic 

mycoses [jaringan organ dalam]) yang merupakan 

hasil infeksi jamur, dan  rusaknya bahan makanan 

yang mengakibatkan kelaparan.
[21]

  

Rata-rata kecepatan aliran udara seluruh 

kamar tahanan responden adalah 0,25—1,29 

meter/detik. Angka itu melebihi batas normal 

menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1077/Menkes/Per/V/2011 

tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam 

Ruang Rumah. Kecepatan aliran udara yang 

memenuhi syarat adalah 0,15—0.25 

meter/detik.
[18] 

Kecepatan aliran udara mempengaruhi 

gerakan udara dan pergantian udara dalam 

ruangan. Kecepatan udara yang kurang dari 0,1 

meter/detik atau lebih rendah menjadikan ruangan 

tidak nyaman karena hampir tidak ada pergerakan 

udara. Sebaliknya, kecepatan udara yang terlalu 

tinggi akan menyebabkan kebisingan di dalam 

ruangan.
[14] 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Sebagian besar responden berumur >21 

tahun, memiliki IMT yang normal, dan tidak 

merasakan gejala Sick Building Syndrome (SBS). 

Sebagian besar kamar tahanan responden 

memiliki suhu tidak nyaman. Kelembaban dan 

kecepatan aliran udara di semua kamar secara 

berturut-turut tidak nyaman dan tidak memenuhi 

syarat. Tidak ada hubungan yang bermakna 

antara umur,  status gizi responden, dan suhu 

kamar tahanan dengan kejadian Sick Building 

Syndrome (SBS) di Lembaga Pemasyarakatan 

―X‖. 

 
5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan yaitu pihak 

Lembaga Pemasyarakatan ―X‖ diharapkan dapat 

melakukan upaya pencegahan dengan 

memperhatikan sirkulasi udara di kamar tahanan, 

mengurangi keterpaparan terhadap pemicu SBS 

dengan menganjurkan narapidana wanita 

memanfaatkan jam istirahat dengan keluar dan 

menghirup udara luar, serta menambah jumlah 

kamar tahanan untuk mengurangi kepadatan 

narapidana wanita dan memperbaiki kualitas fisik 

udara dalam ruangan.  

Narapidana wanita diharapkan 

meningkatkan status imunitasnya dengan 

mengonsumsi vitamin dan mineral dalam jumlah 

yang cukup, dan mengikuti kegiatan 

senam/olahraga yang dilaksanakan Lembaga 

Pemasyarakatan ―X‖ serta menjaga kebersihan 

kamar tahanan.  

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

meneliti faktor-faktor lain yang menyebabkan Sick 

Building Syndrome (SBS)  seperti faktor individu 

yang meliputi status merokok, jenis kelamin, 

psikososial, lama tahanan, dan riwayat alergi serta 

faktor kualitas udara dalam ruangan yang meliputi 

faktor fisik lain (pencahayaan, kebisingan, bau), 

kimia, dan biologi. 
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ABSTRAK  
 
Pendahuluan: Remaja putri merupakan kelompok berisiko tinggi menderita anemia.  Data Dinas 
Kesehatan Kabupaten Banjar menunjukkan prevalensi anemia pada remaja putri siswi SMP/MTs tahun 
2012 sebesar 65,21%. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara pendapatan orang 
tua, tingkat konsumsi energi, dan tingkat konsumsi protein dengan kejadian anemia pada remaja putri 
siswi SMP di Kabupaten Banjar.  
Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan observasional-analitik melalui 
pendekatan cross-sectional. Populasi penelitian ini sebanyak 6.684 siswi SMP se-Kabupaten Banjar. 
Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan hasil jumlah sampel sebanyak 99 dan diambil 
dengan teknik purposive sampling. Sampel penelitian yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 99 
responden. Instrumen penelitian berupa lembar isian, formulir recall 24 jam, dan hemometer digital. 
Variabel bebas pada penelitian ini adalah pendapatan orang tua, tingkat konsumsi energi, dan tingkat 
konsumsi protein; sedangkan variabel terikat adalah kejadian anemia.  
Hasil: Remaja putri dengan pendapatan orang tua yang rendah sebanyak 63 responden (63,6%). 
Remaja putri dengan tingkat konsumsi energi yang rendah dan tingkat konsumsi protein yang cukup 
secara berturut-turut berjumlah 70 (70,7%) dan 52 (52,5%) orang.  Remaja putri dengan status tidak 
anemia sebanyak 79 (79,8%) orang. Hasil analisis dengan uji chi-square menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan antara pendapatan orang tua dengan status anemia pada remaja putri (p-value <0,1), terdapat 
hubungan antara tingkat konsumsi energi dengan status anemia pada remaja putri (p-value <0,1) dan 
terdapat hubungan antara tingkat konsumsi protein dengan status anemia pada remaja putri (p-value 
<0,1).  
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara pendapatan orang tua, tingkat konsumsi energi, dan tingkat 
konsumsi protein dengan status anemia pada remaja putri. 
 
 
Kata Kunci: Pendapatan orang tua, Konsumsi energi, Konsumsi protein, Anemia, Remaja putri. 

 
ABSTRACT 
 
Introduction: Adolescent girls are a group that at high risk level of suffering from anemia. Based on data 
from Banjar District of Health Office in 2013, the prevalence of anemia for adolescent girl in junior high 
school was 65,21%. The purpose of this research was to describe the relationship between income 
parents, the level of energy consumption and the level of protein consumption with anemia in adolescent 
girl junior high school student in Banjar Regency.  
Method: This study was analyzed using quantitative methods with observational analytic design through 
cross-sectional approach. The population of this study was 6.684 junior high school students in Banjar 
Regency. Samples was determined using the formula slovin. Total sample was 99 respondents using 
purposive sampling. Instrument of this research using spreadsheet, form recall 24 hour and digital 
hemometer.  
Result: The results showed adolescent girl with low income parents were 63 (63,6%) respondents. 
Adolescent girls with low level of energy consumption were 70 (70,7) respondents. Adolescent girls with 
sufficient level of protein consumption were 52 (52,5%) respondents. Adolescent girls with no anemia 
status were 79 (79,8%) respondents. Based on a research that calculated with chi-square technique 
showed that there was a relationship between income parents with anemia status in adolescent girl (p-
value <0,1). 
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REMAJA DENGAN KEJADIAN ANEMIA 
 

(Tinjauan pada remaja Putri Siswi SMP di Kabupaten Banjar Tahun 2014) 
 

Muhammad Fariz
1
, Atikah Rahayu

2
, Fahrini Yulidasari

2 

1
Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung 

Mangkurat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 
2
 Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat, 

Banjarbaru, Kalimantan Selatan 
Email: muhammadfariz@gmail.com 
 
Email: irmafkmsolo@yahoo.co.id 



22 

 
BIMKMI Volume 3 No.2 | Juli-Desember 2015 

 

 

 

Conclusion: there was a relationship between the level of energy consumption with anemia status in 
adolescent girl (p-value <0,1) and there was a relationship between the level of protein consumption with 
anemia status in adolescent girl (p-value <0,1).. 
 
 
Keywords: Income of parents, Energy consumption, Protein consumption, Anemia, Adolescent girl 
 
1. PENDAHULUAN 

Salah satu dari empat masalah gizi yang 

sedang dihadapi negara-negara berkembang 

termasuk Indonesia adalah masalah anemia zat 

gizi besi. Kejadian anemia lebih sering dialami 

remaja daripada pada anak-anak dan dewasa, 

terutama remaja putri. Jumlah populasi anak usia 

sekolah (usia 10—19 tahun) sekitar 40 juta dari 

230 juta penduduk Indonesia, dan sebanyak 50% 

di antaranya adalah kelompok wanita yang 

berisiko tinggi terhadap anemia.
[1,2]

  

Remaja putri memiliki risiko 10 kali lebih 

besar untuk menderita anemia dibandingkan 

remaja putra. Hal ini dikarenakan remaja putri 

mengalami peningkatan kebutuhan zat besi akibat 

percepatan pertumbuhan (growth spurt) dan 

menstruasi setiap bulannya. Selain itu, remaja 

putri biasanya sangat memperhatikan bentuk 

badan, sehingga banyak yang membatasi 

konsumsi pangan dan melakukan pantangan 

terhadap beberapa makanan sehingga 

mengakibatkan tubuh kekurangan zat gizi penting 

seperti zat besi.
[3]

  

Sebanyak 28% remaja putri di Indonesia 

mengalami anemia—berdasarkan data 

Departemen Kesehatan (Depkes) RI tahun 2006. 

Pada 2008, prevalensi anemia pada remaja wanita 

sebesar 26,5%, berdasarkan data Departemen 

Kesehatan (Depkes) RI tahun 2008. Berdasarkan 

data hasil Riskesdas tahun 2013 diketahui bahwa 

prevalensi anemia kelompok umur 5-14 tahun 

adalah sebesar 26,4%. Prevalensi anemia di 

Indonesia dalam perkembangannya mengalami 

penurunan, tetapi berdasarkan ketentuan WHO 

(2001), prevalensi tersebut  masih   menjadi   

masalah   kesehatan  

masyarakat yang berkategori sedang.
[4-7]

  

Berdasarkan hasil penilaian status anemia 

pada remaja putri siswi sekolah menengah 

pertama (SMP)/madrasah tsanawiyah (MTs) yang 

dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar 

tahun 2012, status anemia sebelum dan sesudah 

pemberian perlakuan konsumsi zat besi berturut-

turut sebesar 65,21% dan 27,29%. Prevalensi 

anemia di wilayah Kabupaten Banjar tersebut 

berdasarkan ketentuan WHO (2001) 

terkategorikan sebagai masalah kesehatan 

masyarakat berat dan sedang. Tentunya masalah 

anemia ini perlu mendapat perhatian khusus di 

wilayah Kabupaten Banjar.
[7,8]

 

Faktor sosial-ekonomi keluarga merupakan 

salah satu faktor yang dapat menyebabkan 

kejadian anemia pada remaja putri. Salah satu 

faktor sosial-ekonomi keluarga adalah pendapatan 

orang tua. Pendapatan orang tua menjadi faktor 

penentu kualitas dan kuantitas pangan yang 

dikonsumsi oleh anggota keluarga.
[9]

 

Meningkatnya pendapatan memperbesar 

peluang untuk membeli pangan dengan kualitas 

dan kuantitas yang lebih baik; sebaliknya 

penurunan pendapatan akan menyebabkan 

penurunan kualitas dan kuantitas pangan yang 

dibeli juga dikonsumsi, yang dapat membuat 

kebutuhan zat gizi tidak terpenuhi—salah satunya 

adalah tidak terpenuhinya kebutuhan zat besi 

hingga dapat terjadi anemia.
[9,10] 

Faktor konsumsi zat gizi dapat pula menjadi 

penyebab terjadinya anemia pada remaja putri. 

Kebiasaan remaja putri untuk memperhatikan 

penampilan dirinya sehingga membatasi konsumsi 

pangan dan melakukan pantangan terhadap 

berbagai makanan membuat konsumsi zat gizi 
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penting yang diperlukan tubuh tidak terpenuhi. 

Tidak terpenuhinya asupan zat gizi penting seperti 

kekurangan konsumsi energi dan protein dapat 

menimbulkan anemia.
[9]

  

Kurangnya konsumsi zat energi 

mengakibatkan pemecahan protein ditujukan untuk 

membentuk energi, sehingga fungsi protein dalam 

pembentukan sel darah merah menurun dan 

jumlah sel darah merah pun berkurang. Kurangnya 

konsumsi protein dapat mengganggu peran protein 

dalam transportasi zat-zat gizi termasuk zat besi 

dalam tubuh, hingga mengakibatkan transportasi 

zat besi terlambat dan terjadi defisiensi besi.
[9,10]

 

Apabila sejak remaja seorang wanita 

menderita masalah anemia, ia dapat mengalami 

gangguan pertumbuhan dan perkembangan, 

lemah karena sering terkena penyakit infeksi, tidak 

aktif, malas, cepat lelah, mudah mengantuk, dan 

sulit berkonsentrasi di sekolah. Lebih lanjut, 

anemia akan mempengaruhi kecerdasan dan daya 

tangkap anak.
[9]

  

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu 

dilakukan penelitian terkait hubungan antara 

pendapatan orang tua, tingkat konsumsi energi, 

dan tingkat konsumsi protein dengan kejadian 

anemia pada remaja siswi SMP   di   Kabupaten 

Banjar. 

 
2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan rancangan observasional-

analitik melalui pendekatan cross-sectional. 

Populasi penelitian ini sebanyak 6.684 siswi SMP 

se-Kabupaten Banjar. Sampel ditentukan 

menggunakan rumus Slovin dengan hasil jumlah 

minimal 99 sampel. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling dengan 

memenuhi kriteria inklusi, yaitu remaja putri yang 

menjadi siswi SMP di wilayah Kabupaten Banjar, 

berada pada kelas VII dan VIII, tidak sedang 

berpuasa, tidak sedang menstruasi, dalam 

keadaan sehat, dan bersedia menjadi subjek 

penelitian dengan mengisi lembar persetujuan 

(informed consent) dan mendapat persetujuan 

orang tua. Sampel penelitian yang memenuhi 

kriteria inklusi dengan teknik purposive sampling 

sebanyak 99 responden.  

Instrumen penelitian menggunakan lembar 

isian, formulir recall 24 jam, dan hemometer digital. 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah 

pendapatan orang tua, tingkat konsumsi energi, 

dan tingkat konsumsi protein; sedangkan variabel 

terikat adalah kejadian anemia. 

Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan analisis univariat untuk menjelaskan 

atau mendeskripsikan distribusi frekuensi dan 

persentase variabel pendapatan orang tua, tingkat 

konsumsi energi, dan tingkat konsumsi protein 

serta variabel kejadian anemia pada remaja putri 

siswi SMP di Kabupaten Banjar. Analisis bivariat 

menggunakan uji chi-square dengan derajat 

kepercayaan 90% (α= 10%) digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antara variabel bebas 

(pendapatan orang tua, tingkat konsumsi energi, 

dan tingkat konsumsi protein) dengan variabel 

terikat (kejadian anemia). 

 
3. HASIL 

3.1 Analisis Univariat 

3.1.1 Pendapatan Orang Tua Responden 

Berdasarkan hasil penelitian kepada 99 

responden diperoleh distribusi frekuensi 

pendapatan orang tua yang disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1. Distribusi dan Frekuensi Pendapatan 
Orang Tua pada Remaja Putri Siswi SMP di 

Kabupaten Banjar 
 

No. 
Pendapatan 
Orang Tua 

Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 Rendah 63 63,6 
2 Cukup 36 36,4 

Jumlah 99 100 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa pendapatan 

orang tua responden yang jumlahnya lebih besar 
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adalah pendapatan dengan kategori rendah 

(sebanyak 63 [63,6%] orang). Pendapatan orang 

tua dikategorikan rendah jika tidak mencapai upah 

minimum yang ditetapkan oleh daerah Kabupaten 

Banjar sebesar Rp1.620.000,00.
[11] 

 

3.1.2 Tingkat Konsumsi Energi Responden 

Berdasarkan hasil penelitian kepada 99 

responden diperoleh distribusi frekuensi tingkat 

konsumsi energi yang dintunjukkan oleh tabel 2. 

 
Tabel 2. Distribusi dan Frekuensi Tingkat 

Konsumsi Energi pada Remaja Putri Siswi SMP di 
Kabupaten Banjar 

 

No. 
Tingkat 

Konsumsi Energi 
Jumlah 

Persentase 
(%) 

1. Rendah 70 70,7 
2. Cukup 29 29,3 

Jumlah 99 100 

 
Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa tingkat 

konsumsi energi responden yang lebih banyak 

adalah tingkat konsumsi energi kategori rendah, 

sebanyak 70 (70,7%) orang. Tingkat konsumsi 

energi responden masuk kategori rendah apabila 

<80% AKG, dan masuk kategori cukup apabila jika 

≥80% AKG atau sebesar 1.640 kkal untuk usia 10-

12 tahun dan 1.880 kkal untuk usia 13-15 

tahun.
[12.13]

 

 
3.1.3 Tingkat Konsumsi Protein Responden 
 

Berdasarkan hasil penelitian kepada 99 

responden diperoleh distribusi frekuensi tingkat 

konsumsi protein yang ditunjukkan oleh tabel 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3. Distribusi dan Frekuensi Tingkat 
Konsumsi Protein pada Remaja Putri Siswi SMP di 

Kabupaten Banjar 
 

No. 
Tingkat 

Konsumsi 
Protein 

Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 Rendah 47 47,5 
2 Cukup 52 52,5 

Jumlah 99 100 

 
Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat 

konsumsi protein responden yang lebih banyak 

adalah tingkat konsumsi protein dengan kategori 

cukup sejumlah 52 (52,5%) orang. Tingkat 

konsumsi protein responden masuk kategori cukup 

apabila ≥80% AKG atau sebesar 40 g untuk usia 

10—12 tahun dan sebesar 45,6 g untuk usia 13—

15 tahun; dan masuk kategori rendah apabila 

<80% AKG.
[12,13]

 

 
3.1.4 Status Anemia Responden 
 

Berdasarkan hasil penelitian kepada 99 

responden diperoleh distribusi frekuensi status 

anemia yang disajikan pada tabel 4. 

 
Tabel 4. Distribusi dan Frekuensi Status Anemia 

pada Remaja Putri Siswi SMP di Kabupaten 
Banjar 

 

No. Status Anemia Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 Anemia 20 20,2 
2 Tidak Anemia 79 79,8 

Jumlah 99 100 

 
Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa sebagian 

besar responden (79,8%) memiliki status tidak 

anemia (yaitu sebanyak 79 orang). Responden 

berstatus tidak anemia apabila hasil pengukuran 

kadar Hb ≥12 g/dL, dan berstatus anemia jika hasil 

pengukuran kadar Hb <12 g/dL.
[7]
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3.2 Analisis Bivariat 

3.2.1 Hubungan Pendapatan Orang tua dengan Status Anemia Remaja Putri 
 

Tabel 5.  Hubungan antara Pendapatan Orang Tua dengan Status Anemia pada Remaja Putri Siswi SMP 
di Kabupaten Banjar 

 

No. Pendapatan Orang Tua 

Status Anemia 

Total 
Odds Ratio 

(CI 90%) 
p-value 

Anemia 
Tidak 

Anemia 

1. Rendah 
17 

(27,0%) 
46 

(73,0%) 
63 

(100%) 4,065 
(1,040—6,840) 

0,050* 
2. Cukup 

3 
(8,3%) 

33 
(91,7%) 

36 
(100%) 

*berhubungan pada p-value < 0,1 

 
Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa 

dari 63 remaja putri dengan pendapatan orang tua 

yang rendah,  sebanyak 17 remaja putri 

mengalami anemia; sedangkan dari 36 remaja 

putri dengan pendapatan orang tua yang cukup, 

sebanyak 3 remaja putri mengalami anemia. Pada 

tabel 5 juga dapat diketahui bahwa  

 
 
terdapat hubungan yang bermakna antara 

pendapatan orang tua dengan status anemia (p-

value <0,1). Hasil itu menunjukkan bahwa remaja 

putri dengan pendapatan orang tua yang rendah 

memiliki risiko 4,065 kali lebih besar untuk 

mengalami anemia dibandingkan remaja putri 

dengan pendapatan orang tua yang cukup. 

 
3.2.2  Hubungan Tingkat Konsumsi Energi dengan Status Anemia Remaja Putri 

 
Tabel 6. Hubungan antara Tingkat Konsumsi Energi dengan Status Anemia pada Remaja Putri Siswi 

SMP di Kabupaten Banjar 

 

No. 
Tingkat 

Konsumsi Energi 

Status Anemia 

Total 
Odds Ratio 

(CI 90%) 
p-value 

Anemia 
Tidak 

Anemia 

1. Rendah 
18 

(25,7%) 
52 

(74,3%) 
70 

(100%) 4,673 
(1,006—7,201) 

0,065* 
2. Cukup 

2 
(6,9%) 

27 
(93,1%) 

29 
(100%) 

*berhubungan pada p-value < 0,1 

 
Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa 

dari 70 remaja putri dengan tingkat konsumsi 

energi yang rendah sebanyak 18 remaja putri 

mengalami anemia; sedangkan dari 29 remaja 

putri dengan tingkat konsumsi energi yang cukup 

sebanyak 2 remaja putri mengalami anemia. Pada 

tabel 6 juga dapat diketahui bahwa terdapat 

hubungan bermakna antara tingkat konsumsi 

energi dengan status anemia remaja putri (p-value 

<0,1).  Hal tersebut menunjukkan bahwa remaja 

putri dengan tingkat konsumsi energi yang rendah 

memiliki risiko 4,673 kali lebih besar untuk 

mengalami anemia dibandingkan remaja putri 

dengan tingkat konsumsi energi yang cukup. 
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3.2.3  Hubungan Tingkat Konsumsi Protein dengan Status Anemia Remaja Putri 
 

Tabel 7. Hubungan antara Tingkat Konsumsi Protein dengan Status Anemia pada Remaja Putri Siswi 
SMP di Kabupaten Banjar 

 

No. 
Tingkat 

Konsumsi 
Protein 

Status Anemia 

Total 
Odds Ratio 

(CI 90%) 
p-value 

Anemia Tidak Anemia 

1. Rendah 
14 

(29,8%) 
33 

(70,2%) 
47 

(100%) 3,253 
(1,112—6,237) 

0,045* 
2. Cukup 

6 
(11,5%) 

46 
(88,5%) 

52 
(100%) 

*berhubungan pada p-value <0,1 

 

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa 

dari 47 remaja putri dengan tingkat konsumsi 

protein yang rendah sebanyak 14 remaja putri 

mengalami anemia, sedangkan dari 52 remaja 

putri dengan tingkat konsumsi protein yang cukup 

sebanyak 6 remaja putri mengalami anemia. Pada 

tabel 7 juga dapat diketahui bahwa terdapat 

hubungan antara tingkat konsumsi protein dengan 

status anemia remaja putri (p-value <0,1). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa remaja putri dengan 

tingkat konsumsi protein yang rendah memiliki 

risiko 3,253 kali lebih besar untuk mengalami 

anemia dibandingkan remaja putri dengan tingkat 

konsumsi protein yang cukup.  

 
4. PEMBAHASAN 

Pendapatan merupakan salah satu faktor 

sosial-ekonomi yang cukup dominan sebagai 

determinan konsumsi pangan. Pendapatan 

berhubungan dengan konsumsi pangan secara 

makro. Makin tinggi pendapatan orang tua ataupun 

keluarga, makin beraneka ragam konsumsinya. 

Keluarga yang memiliki status ekonomi cukup 

cenderung mampu memenuhi kebutuhan keluarga. 

Sebaliknya keluarga yang memiliki kondisi sosial-

ekonomi kurang cenderung kurang dapat 

memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Hal ini 

berpengaruh terhadap status kesehatan setiap 

individu dalam keluarga termasuk yang berkaitan 

dengan kebutuhan akan makanan sumber zat 

besi.
[9] 

Energi merupakan zat gizi utama yang 

diperlukan untuk memelihara fungsi dasar tubuh 

seperti mencerna makanan  dan menyerap zat 

gizi. Kekurangan suatu zat gizi juga sering diikuti 

dengan kekurangan zat gizi lainnya, begitu pula 

dengan metabolisme zat gizi, saling terkait antara 

satu zat gizi dengan zat gizi lainnya. Hal ini 

menjadikan seseorang berisiko kekurangan zat gizi 

lain termasuk zat besi ketika konsumsi energi 

kurang.
[10,14]

 

Protein merupakan zat gizi yang penting 

bagi tubuh karena berfungsi sebagai zat 

pembangun dan zat pengatur. Kurangnya 

konsumsi protein dapat mengganggu fungsinya 

sebagai zat pengatur yang membuat transportasi 

zat gizi terhambat termasuk zat besi sehingga 

memungkinkan terjadinya anemia.
[15,16]

 

 
4.1 Hubungan Pendapatan Orang tua dengan 

Status Anemia Remaja Putri 
 

Pendapatan merupakan salah satu faktor 

yang menentukan kualitas dan kuantitas pangan, 

sehingga terdapat hubungan yang erat antara 

pendapatan dan gizi. Perubahan pendapatan 

secara langsung dapat mempengaruhi perubahan 

konsumsi pangan keluarga. Meningkatnya 

pendapatan memperbesar peluang untuk membeli 

pangan dengan kualitas dan kuantitas yang lebih 

baik. Sebaliknya, penurunan pendapatan akan 

menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas 

pangan yang dibeli juga dikonsumsi, yang dapat 



27 

 
BIMKMI Volume 3 No.2 | Juli-Desember 2015 

 

 

 

mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan 

tubuh akan zat gizi. Salah satunya tidak 

terpenuhinya kebutuhan tubuh akan zat besi, 

sehingga berdampak timbulnya kejadian 

anemia.
[17,18]

 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Gunatmaningsih (2007) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan bermakna antara tingkat 

pendapatan keluarga dengan kejadian anemia (p-

value = 0,035). Penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian Adriana (2010) yang menyatakan 

terdapat hubungan bermakna antara pendapatan 

orang tua dengan kejadian anemia pada remaja 

putri (p-value = 0,042).
[19,20]

 

Berdasarkan tabel 5 juga dapat diketahui 

bahwa dari 63 remaja putri dengan pendapatan 

orang tua yang rendah sebanyak 46 remaja putri 

(73,0%) tidak mengalami anemia. Hal ini 

dikarenakan tidak hanya faktor pendapatan yang 

mempengaruhi status anemia, namun juga jumlah 

anggota keluarga. Keluarga dengan jumlah 

anggota yang lebih sedikit lebih mampu memenuhi 

kebutuhan zat gizi.
[17] 

 

4.2 Hubungan Tingkat Konsumsi Energi 
dengan Status Anemia Remaja Putri 
 

Energi diperlukan dalam pembentukkan sel 

darah merah. Kurangnya konsumsi energi 

membuat fungsi protein tidak berjalan dengan 

semestinya. Protein yang seharusnya ditujukan 

untuk pembentukan sel darah merah, dibentuk 

menjadi energi sehingga membuat jumlah sel 

darah merah rendah. Pada akhirnya, timbul risiko 

menderita anemia.
[10,21]

  

Kekurangan asupan energi dan protein 

secara bersamaan dapat menimbulkan masalah 

kurang energi dan protein (KEP). KEP dapat 

menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. 

Penyakit infeksi yang sering terjadi pada penderita 

kurang gizi adalah penyakit saluran pernafasan 

dan saluran pencernaan; penyakit ini dapat 

mengakibatkan gangguan dalam penyerapan zat 

gizi.
[15,22]

 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Permaesih (2005) dan Farida (2007) 

yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 

antara tingkat konsumsi energi dengan kejadian 

anemia pada remaja putri dengan p-value masing-

masing sebesar 0,027 dan 0,001.
[10,23]

 

Berdasarkan tabel 6 juga dapat diketahui 

bahwa dari 70 remaja putri dengan tingkat 

konsumsi energi yang rendah sebanyak 52 

(74,3%) remaja putri tidak mengalami anemia. Hal 

ini dikarenakan asupan yang mempunyai peranan 

penting dalam pembentukan haemoglobin 

terutama adalah zat besi. Walaupun asupan energi 

tidak tercukupi, tubuh masih memiliki cadangan zat 

besi di hepar sehingga tidak secara langsung 

terjadi anemia.
[24]

 

 
4.3 Hubungan Tingkat Konsumsi Protein 

dengan Status Anemia Remaja Putri 
 
Protein mempunyai peranan penting dalam 

transportasi zat besi di dalam tubuh. Oleh karena 

itu, kurangnya asupan protein akan 

mengakibatkan transportasi zat besi terhambat 

sehingga akan terjadi defisiensi besi atau berisiko 

menderita anemia.
[3,21]

  

Tingkat konsumsi protein perlu diperhatikan 

karena makin rendah tingkat konsumsi protein, 

makin tinggi risiko menderita anemia. Hal ini 

dikarenakan hemoglobin yang memiliki fungsi 

transportasi oksigen ini adalah suatu ikatan 

protein.
[16,25]

 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Kirana (2011) dan Yamin (2012) yang menyatakan 

terdapat hubungan bermakna antara asupan 

protein dengan kejadian anemia pada remaja putri 

masing-masing dengan p-value 0,001 dan 

0,032.
[3,26]

 

Berdasarkan tabel 7 juga dapat diketahui 

bahwa dari 47 remaja putri dengan tingkat 
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konsumsi protein yang rendah sebanyak 33 

remaja putri  tidak mengalami anemia. Hal ini 

dikarenakan tidak hanya asupan protein yang 

berhubungan dengan kadar hemoglobin, 

melainkan juga asupan zat besi. Apabila asupan 

protein dan zat besi kurang, proses pembentukan 

hemoglobin menjadi tidak efisien sehingga dapat 

menyebabkan anemia. Bila asupan protein kurang 

sementara masih terdapat cadangan zat besi di 

hepar, anemia tidak akan langsung terjadi.
[14]

 

 
 
 
5. KESIMPULAN  

Sebagian besar remaja putri siswi SMP di 

Kabupaten Banjar memiliki tingkat konsumsi energi 

yang rendah, tingkat konsumsi protein yang cukup, 

dan pendapatan orang tua yang rendah.  

Terdapat hubungan bermakna antara 

pendapatan orang tua, tingkat konsumsi energi, 

dan tingkat konsumsi protein dengan status 

anemia pada remaja putri siswi SMP di Kabupaten 

Banjar. 
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ABSTRAK 
 
Pendahuluan: Wanita Pekerja Seks (WPS) merupakan salah satu populasi berisiko tinggi terinfeksi  HIV 
dan AIDS. Tingginya kasus HIV dan AIDS pada kalangan WPS salah satunya disebabkan oleh 
rendahnya tingkat kesadaran menggunakan kondom. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor yang berhubungan dengan konsistensi WPS menggunakan kondom untuk pencegahan HIV dan 
AIDS.  
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan rancangan cross sectional dengan 
sampel sebanyak 55 WPS. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, analisis data 
menggunakan analisis univariat dan bivariat berupa uji statistik uji Chi square dengan nilai α= 0,05. 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi WPS menggunakan kondom sebesar 60%. 
Terdapat hubungan bermakna antara umur, pengetahuan,  tingkat pendidikan, dan sikap dengan 
konsistensi WPS menggunakan kondom dengan nilai p masing-masing 0,007; 0,049; 0,033; dan 0,030. 
Tidak terdapat hubungan bermakna antara status perkawinan dengan konsistensi WPS menggunakan 
kondom (p= 0,391). 
Kesimpulan: Terdapat hubungan bermakna secara statistik antara  umur, pengetahuan, tingkat 
pendidikan, dan sikap WPS dengan konsistensi menggunakan kondom. 
 
 
Kata Kunci : WPS, Kondom, HIV dan AIDS 
 
 
 
ABSTRACT 

 
Introduction: Female Sex Workers (FSW) is one of high risk populations suffering from HIV and AIDS. 
The low of FSW awareness in using condom is a cause of high prevalence of HIV and AIDS among them. 
This research was aimed to know what related factors to the consistency of FSW in condom using as an 
effort for HIV and AIDS prevention.  
Methods: This research used cross-sectional design with number of sample is 55 FSW. Data collection 
using questionaries, data analysis using univariate and bivariate analysis using Chi square test (α= 0,05). 
Result: FWS consistency can be summed by 60% FSW in condom using for prevention of HIV and AIDS. 
Statistical test showed that there was a significant relationship between age, education level, knowledge, 
and also attitude  and the consistency FSW in condom using with p value 0,003; 0,049; 0,007; and 0,030, 
respectively. There was no significant relationship between marital status and consistency FSW in 
condom using for HIV and AIDS prevention..  
Conclusion: The improvement by health promotion program and the consistency of condom using will be 

more applicable effort.. 

 

  

Keywords : Female Sex Worker (FSW), Condom, HIV and AIDS 
 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu dari delapan strategi Millenium 

Development Goals (MDG‘s) mengisyaratkan 

semua negara di dunia untuk memerangi 

penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) 

dan Acquired Immunodeficiency Syndrom (AIDS). 

AIDS merupakan penyakit menular disebabkan 

oleh virus HIV. Berdasarkan data World Health 

Organization (WHO) hingga tahun 2011 penderita 

HIV mencapai 34 juta orang dan AIDS 1,7 juta 
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orang.
[1]

 HIV tidak hanya menjadi masalah 

kesehatan, tetapi sudah menjadi persoalan politik 

dan ekonomi yang sangat serius terutama pada 

negara berkembang termasuk Indonesia.
[2]

 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

melaporkan hingga Desember 2012 terdapat 

98.390 kasus HIV dan 45.499 kasus AIDS dengan 

8.235 kasus di antaranya telah meninggal dunia. 

Incidence rate AIDS di Indonesia secara nasional 

pada tahun 2012 sebesar 18,05 per 100.000 

penduduk. Provinsi Kalimantan Barat menduduki 

urutan keempat. Proporsi kasus AIDS di Indonesia 

tertinggi dilaporkan pada kelompok umur         20-

29 tahun dan cara penularan terbanyak adalah 

melalui hubungan heteroseksual.
[3]

 

Berdasarkan data KPA Provinsi Kalimantan 

Barat tahun 2013, jumlah penderita AIDS mulai 

tahun 1993 sampai bulan Maret 2013 sejumlah 

1.919 kasus. Sementara  untuk jumlah penderita 

HIV sebanyak 3926 kasus. Kabupaten Sintang 

menduduki urutan ketiga.
[4]

 

Berdasarkan data KPA Kabupaten Sintang 

tahun 2006 hingga April 2013 penderita dengan 

HIV positif sebanyak 184 orang dan jumlah 

penderita AIDS sebanyak 72 orang, penderita 

berasal dari berbagai kalangan antara lain: Wanita 

Pekerja Seks (WPS) 60 orang, swasta 92 orang, 

ibu rumah tangga 29 orang dan lainnya 3 orang 

serta 53 orang penderita berasal dari luar 

Kabupaten Sintang.
[5]

 

Menurut Hong Huang (2010) ada empat 

faktor yang menyebabkan kasus HIV dan AIDS 

terus melonjak, yaitu penyalahgunaan narkoba, 

meningkatnya industri seks, aktivitas seksual 

tanpa kondom, serta kurangnya pengetahuan HIV 

dan AIDS di kalangan kelompok berisiko tinggi.
[6]

  

Mengurangi risiko terjadinya penularan HIV 

dan AIDS salah satunya dengan penggunaan 

kondom. Menurut Kemenkes RI perilaku seks yang 

dapat mencegah terjadinya HIV dan AIDS yaitu 

model pengurangan risiko dengan menggunakan 

kondom.
[7]

 Menurut Surveilans Terpadu Biologis 

dan Perilaku (STBP) tahun 2011 pada kelompok 

berisiko tinggi di Indonesia, melihat konsistensinya 

dalam seminggu hanya 30,6% WPS langsung 

yang pelanggannya selalu menggunakan 

kondom.
[8]

 

Melihat tingginya kasus HIV dan AIDS serta 

rendahnya penggunaan kondom dalam 

pencegahan HIV dan AIDS, maka diperlukan 

penelitian untuntuk mengetahui dan membahas 

faktor-faktor yang berhubungan dengan 

konsistensi penggunaan kondom pada WPS HIV 

dan AIDS di Kompleks Merano Kabupaten Sintang 

tahun 2013.  

Penelitian ini bertujuan mengetahui 

konsistensi WPS menggunakan kondom, 

karakteristik WPS, dukungan sosial terhadap 

WPS, ketersediaan pelayanan sarana kesehatan 

dan ketersediaan kondom di Kompleks Merano; 

serta untuk menjelaskan hubungan antara  umur, 

status perkawinan, tingkat pendidikan, 

pengetahuan dan sikap dengan konsistensi WPS 

menggunakan kondom. 

 
2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif menggunakan desain cross sectional. 

Penelitian dilakukan di Merano pada bulan Juli 

2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

WPS di Komplek Merano sebanyak 90 orang. 

Jumlah sampel diperoleh 55 orang. Data primer 

diperoleh menggunakan instrumen berupa 

kuesioner. Analisis data dilakukan untuk menguji 

hipotesis alternatif  menggunakan uji Chi square 

dengan nilai α= 0,05 memakai program statistik 

komputer.
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3. HASIL PENELITIAN 

3.1  Analisis Univariat 
 

Tabel 1. Distribusi WPS di Kompleks Merano Tahun 2013 
 

Karakteristik Kategori Jumlah Persentase 

Konsistensi Rendah (≤mean) 22 40,0 

Tinggi (>mean) 33 60,0 
Umur Muda (≤27 th) 24 43,6  

Tua (≥27 th) 31 56,4 
Status Perkawinan Kawin 35 63,6 

Belum Kawin 20 36,4 
Tingkat Pendidikan Rendah  42 76,4 

Tinggi  13 23,6 
Penghasilan <Rp. 500.000 15 27,3 

Rp500.000-1.000.000 rupiah 18 32,7 

Rp1.000.000-2.000.000 rupiah 13 23,6 

Rp2.000.000-3.000.000 rupiah 9 16,4 

>Rp3.000.000 rupiah 0 0 
Lama Bekerja <6 bulan 17 30,9 

6 bulan-1 tahun 16 29,1 

1-2 tahun 10 18,2 

2-3 tahun 12 21,8 

>3 tahun 0 0 
Pengetahuan Kurang Baik (≤mean) 17 30,9 

Baik (>mean) 38 69,1 
Sikap Kurang Baik (≤mean) 24 43,6 

Baik (>mean) 31 56,4 

    

Tabel 1 menunjukkan bahwa WPS yang 

memiliki konsistensi tinggi menggunakan kondom 

(16,29) sebanyak 60%. Lima puluh enam koma 

empat persen WPS berumur tua atau lebih dari 27 

tahun. Melihat status perkawinan 63,6% WPS 

sudah kawin. Berdasarkan tingkat pendidikan 

76,4% WPS berpendidikan rendah atau tamat SD. 

Sebagian besar (32,7%) WPS berpenghasilan 

yaitu antara Rp500.000-1.000.000 rupiah perbulan 

dan 30,9% baru bekerja selama kurang dari 6 

bulan di Merano. WPS berpengetahuan baik 

(>10,49) sebanyak 69,1%, dan sebagian besar 

(56,4%) WPS bersikap baik (>32,56). 

 
Tabel 2. Distribusi WPS Berdasarkan Dukungan Sosial Menggunakan Kondom serta Ketersediaan 

Yankes dan Kondom untuk Pencegahan HIV dan AIDS di Kompleks Merano Tahun 2013 
 

Dukungan Sosial serta Ketersediaan Yankes 
dan Sarana 

Kategori 
Jumlah Persentase 

Dukungan Keluarga Ada 44 80,0 

Tidak Ada 11 20,0 
Dukungan Teman Sesama Ada 55 100,0 

Tidak Ada 0 0 
Dukungan Pengelola/Mucikari Ada 54 98,2 

Tidak Ada 1 1,8 

Dukungan Petugas Kesehatan Ada 54 98,2 

Tidak Ada 1 1,8 
Tersedianya Pelayanan Kesehatan Tersedia 55 100,0 

Tidak Tersedia 0 0 
Tersedianya Kondom Ada 55 100,0 

Tidak Ada 0 0 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa 80% WPS 

memperoleh dukungan keluarga, 100% 

memperoleh dukungan teman sesama, 98,2% 

memperoleh dukungan pengelola/mucikari, 98,2% 

memperoleh dukungan petugas kesehatan. 

Seluruh WPS memiliki akses ke pelayanan 

kesehatan dan kondom. 

 
 3.2  Analisis Bivariat 

Tabel 3. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Konsistensi WPS Menggunakan Kondom untuk 
Pencegahan HIV dan AIDS di Kompleks Merano Tahun 2013 

 

Variabel Indpenden 

Konsistensi 

Uji Statistik Rendah Tinggi 

n % n % 

Umur      
Muda 15 62,5 9 37,5 p= 0,007 
Tua 7 22,6 24 77,4  
Status Perkawinan      
Kawin 16 45,7 19 54,3 p= 0,391 
Belum Kawin 6 30,0 14 70,0  
Tingkat Pendidikan      
Rendah 13 30,9 29 69,1 p= 0,033 
Tinggi 9 69,2 4 30,8  
Pengetahuan      
Kurang Baik 14 82,3 3 17,7 p= 0,049 
Baik 19 50 19 50  
Sikap      
Kurang Baik 14 58,3 10 41,7 p= 0,030 
Baik 8 25,8 23 71,2  

 
Tabel 3 menunjukkan terdapat hubungan 

yang signifikan antara umur dengan konsistensi 

WPS menggunakan kondom untuk pencegahan 

HIV dan AIDS di Merano Kecamatan Sintang 

Tahun 2013 dengan p value= 0,007 (p<0,05). 

WPS yang berumur tua 77,4%-nya memiliki 

konsistensi tinggi  menggunakan kondom untuk 

pencegahan HIV dan AIDS.  

Tidak ada hubungan yang signifikan antara 

status perkawinan dengan konsistensi WPS 

menggunakan kondom untuk pencegahan HIV dan 

AIDS di Kompleks Merano tahun 2013. 

Ada hubungan yang signifikan antara tingkat 

pendidikan dengan konsistensi WPS 

menggunakan kondom dengan p value= 0,033 

(p<0,05). WPS yang berpendidikan rendah 69,7%-

nya memiliki konsistensi tinggi menggunakan 

kondom untuk pencegahan HIV dan AIDS. 

Ada hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan dengan konsistensi WPS 

menggunakan kondom dengan p value= 0,049 

(p<0,05). WPS yang berpengetahuan baik 50%-

nya memiliki konsistensi tinggi menggunakan 

kondom untuk pencegahan HIV dan AIDS. 

Ada hubungan yang signifikan antara sikap 

dengan konsistensi WPS menggunakan kondom 

untuk pencegahan HIV dan AIDS di Kompleks 

Merano tahun 2013 p value= 0,030 (p<0,05). WPS 

yang bersikap baik 71,2%-nya memiliki konsistensi 

tinggi menggunakan kondom untuk pencegahan 

HIV dan AIDS. 

 
4. PEMBAHASAN 

4.1 Hubungan Umur dengan Konsistensi WPS 

Menggunakan Kondom  

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan 

yang bermakna antara umur dengan konsistensi 

WPS menggunakan kondom untuk pencegahan 

HIV dan AIDS di Kompleks Merano tahun 2013.  
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Menurut teori Health Belief Model (HBM) 

ada empat faktor yang mempengaruhi seseorang 

dalam tindakan pencegahan yaitu: kerentanan, 

keparahan, hambatan dan manfaat yang 

dirasakan.
[9]

 Keempat faktor tersebut dipengaruhi 

oleh variabel demografis (umur, jenis kelamin dan 

latar belakang), variabel sosial-psikologis 

(kepribadian dan tekanan sosial) serta variabel 

struktural (pengetahuan dan pengalaman tentang 

masalah kesehatan). 

Responden yang berusia muda memiliki 

konsistensi rendah dalam pemakaian kondom 

dikarenakan beberapa faktor seperti pengetahuan 

dan pengalaman yang didapat lebih sedikit dari 

yang berumur tua. 

 
4.2 Hubungan Status Perkawinan dengan 

Konsistensi WPS menggunakan kondom 
untuk pencegahan HIV dan AIDS 
  

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada 

hubungan yang bermakna antara status 

perkawinan dengan konsistensi WPS 

menggunakan kondom untuk pencegahan HIV dan 

AIDS di Komplek Merano tahun 2013.  

 
4.3 Hubungan Tingkat Pendidikan dengan 

Konsistensi WPS Menggunakan Kondom 
  

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan 

yang bermakna antara tingkat pendidikan dengan 

konsistensi WPS menggunakan kondom untuk 

pencegahan HIV dan AIDS  di Kompleks Merano 

tahun 2013.  

Pendidikan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi perilaku kesehatan serta 

persepsi sehat dan sakit. Tingkat pendidikan 

merupakan salah satu faktor predisposisi, sebagai 

faktor yang mempermudah memberikan persepsi, 

respon atau tanggapan mengenai segala sesuatu 

dari luar. 

Pendidikan dapat menjadi sarana untuk 

membuka wawasan sehingga seseorang dengan 

pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih 

mudah menerima perubahan dan informasi.
[10]

 

Pendidikan kesehatan yang disesuaikan dengan 

tingkat pendidikan WPS diharapkan dapat 

meningkatkan konsistensi pemakaian kondom. 

 
4.4 Hubungan Pengetahuan dengan 

Konsistensi WPS Menggunakan Kondom 
  

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan 

yang bermakna antara pengetahuan dengan 

konsistensi WPS menggunakan kondom untuk 

pencegahan HIV dan AIDS di Kompleks Merano 

tahun 2013.  

Pengetahuan adalah hasil tahu dan ini 

terjadi setelah orang melakukan pengindraan 

terhadap suatu objek tertentu.
[9] 

Pengetahuan 

merupakan faktor predisposisi yang sangat penting 

dalam mempengaruhi tindakan seseorang. 

Kedalaman pengetahuan seseorang dapat 

diketahui melalui tingkatan yang mereka miliki 

mulai dari tingkatan tahu yaitu hanya mampu 

menyebut istilah-istilah saja berdasarkan apa yang 

dipelajari atau yang dialaminya. Kemudian masuk 

ke dalam tingkatan memahami, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi.  

Pengetahuan yang tinggi dapat mewujudkan 

suatu tindakan yang positif. Berdasarkan teori 

adaptasi, tingkat pengetahuan baik setidaknya 

dapat mendorong seseorang untuk mempunyai 

sikap dan perilaku yang baik pula.
[41.11]

 Dengan 

adanya pengetahuan WPS tentang penggunaan 

kondom untuk pencegahan HIV dan AIDS 

diharapkan dapat mewujudkan sikap yang baik 

yang kemudian terwujud dalam praktik berupa 

kesadaran dan niat terkait konsistensi 

menggunakan kondom. 

Perilaku yang didasari oleh pengetahuan 

akan bersifat langgeng; sebaliknya perilaku yang 

tidak didasari pengetahuan tidak akan berlangsung 

lama.
[9]
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4.5 Hubungan Sikap dengan Konsistensi WPS 
Menggunakan Kondom  
 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan 

bermakna antara sikap dengan konsistensi WPS 

menggunakan kondom untuk pencegahan HIV dan 

AIDS di Komplek Merano tahun 2013.  

Sikap adalah kesiapan seseorang untuk 

bertindak. Sikap dapat bersifat positif dan negatif. 

Dalam sikap positif, kecenderungan tindakan 

adalah mendekati, menyenangi, dan 

mengharapkan objek tertentu. Sedangkan dalam 

sikap negatif terdapat kecenderungan untuk 

menjauhi, menghindari, membenci, dan tidak 

menyukai objek tertentu.
[11]

 Objek baru yang 

didapat akan menimbulkan pengetahuan baru 

pada subjek dan akan menimbulkan respon dalam 

bentuk sikap dan tindakan. 

 
5 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan umur, tingkat pendidikan, pengetahuan, 

dan sikap dengan konsistensi WPS menggunakan 

kondom untuk pencegahan HIV dan AIDS.  

 
5.2 Saran 

Diharapkan WPS selalu konsisten 

menggunakan kondom untuk pencegahan      HIV 

dan AIDS, aktif mengikuti kegiatan yang diberikan 

oleh pemerintah, LSM seperti penyuluhan dan 

konseling, serta bersedia memeriksakan diri 

secara rutin ke klinik VCT. KPA Kabupaten 

Sintang dapat lebih meningkatkan program 

promosi kesehatan yang lebih aplikatif, seperti 

pemutaran sex education film agar masyarakat 

lebih tertarik dan mudah memahami bahaya HIV 

dan AIDS. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya 

untuk melakukan penelitian lebih mendalam 

dengan metodologi lain, seperti misalnya 

penelitian kualitatif untuk mengetahui pengalaman 

WPS mengajak pelanggan memakai kondom, 

pengalaman WPS dalam menghadapi berbagai 

karakter pelanggan, proses negosiasi pemakaian 

kondom dengan pelanggan dan kemauan WPS 

untuk melakukan tes HIV ke klinik VCT. 
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ABSTRAK  
 
Pendahuluan: Penyakit tidak menular (PTM) dikenal sebagai penyakit kronis, tidak ditularkan dari orang 
ke orang, mempunyai durasi yang panjang, dan berkembang lambat. Data WHO menunjukkan 36 juta 
dari 57 juta kematian di tahun 2008 disebabkan oleh PTM. Kematian akibat PTM meningkat di tahun 
2013 menjadi 38 juta di negara ekonomi rendah dan menengah. WHO mencatat 29% kematian di usia 
muda terjadi akibat PTM, meningkat dari tahun 2010. Banyaknya peraturan yang bertujuan 
mengendalikan PTM dan gencarnya penyuluhan atau pendidikan kesehatan guna memperbaiki pola 
hidup menunjukkan Indonesia giat melakukan pengendalian PTM. Penting untuk mengetahui 
pengendalian PTM di Indonesia karena dapat meningkatkan kesadaran pribadi untuk melakukan 
pencegahan dengan mengubah pola hidup yang buruk menjadi lebih sehat. 
Pembahasan: Di bawah arahan WHO tahun 2011 lebih dari 190 negara membuat Global Action Plan for 
The Prevention and Control of NCDs 2013-2020 untuk mengurangi kematian prematur akibat PTM 
sebesar 25% di tahun 2025 melalui sembilan target global. Sembilan target terfokus pada faktor-faktor 
risiko berupa penggunaan tembakau, diet tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan konsumsi alkohol. 
Rencana yang dibuat berupa intervensi best buy seperti peningkatan cukai rokok dan alkohol, regulasi 
penggunaan garam, dan peningkatan pengetahuan masyarakat akan diet sehat dan kebugaran fisik. 
Program pengendalian PTM yang dimiliki Indonesia berupa Triple ACS (active cities, active communities 
dan active citizenship) yang selanjutnya dijabarkan menjadi Healthy Public Policy, pengembangan 
jejaring, advokasi, pemberdayaan masyarakat, surveilans, deteksi dini serta pengendalian PTM. 
Kesimpulan: Pengendalian PTM di Indonesia dilakukan dengan advokasi, bina suasana, dan 
pemberdayaan masyarakat. Pengendalian berfokus pada faktor risiko, komitmen pemangku kebijakan, 
dan pemaksimalan deteksi dini. 

 
 

Kata Kunci: PTM, Program pengendalian, Regulasi, Pemberdayaan masyarakat, Surveilans 

 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: Non-communicable diseases (NCDs) are known as chronic disease is not transmitted from 
person to person, have a long duration and slow growing. WHO noted in 2008, 57 million people have 
NCDs and 36 million among them died. NCDs deaths increased to 38 million in 2013 in countries with low 
and middle economic. WHO noted there was 29% of deaths causing by NCDs at a young age, an 
increase from 2010. The number of regulations aimed to control the increase of NCDs, such as health 
education that aimed to change the lifestyle of Indonesian show how much this country concerned that 
issue. It is important to know the control of NCDs in Indonesia because it will increase personal 
awareness for prevention by changing the unhealhty habits into a healthier lifestyle.  
Discussion: Under the direction of WHO in 2011 more than 190 countries make the Global Action Plan 
for The Prevention and Control of NCDs 2013-2020 to reduce NCDs premature deaths by 25% in the 
year 2025 through the nine global targets. Nine targets focused on several risk factors such as tobacco 
use, unhealthy diet, small number physical activity and alcohol consumption. Intervention will be done by 
increasing cigarette and alcohol taxes, regulating the use of salt, and increasing public knowledge about 
healthy diet and physical fitness. Indonesia has a NCDs control program known as Triple ACs (active 
cities, active communities and active citizenship). The main intervention programs of The ACs are 
Healthy Public Policy, the development of networking, advocacy, community development, surveillance, 
early detection and control of NCDs.  
Conclusion: Control of NCDs is done with advocacy, community development, and community 
empowerment. The control focused on risk factors, stakeholder’s commitment and maximization of early 
detection. 
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1. PENDAHULUAN 

Penyakit tidak menular (PTM), juga dikenal 

sebagai penyakit kronis, tidak ditularkan dari orang 

ke orang. Penyakit tidak menular mempunyai 

durasi yang panjang dan umumnya berkembang 

lambat. Empat jenis utama dari penyakit tidak 

menular adalah penyakit kardiovaskular (seperti 

serangan jantung dan stroke), kanker, penyakit 

pernapasan kronis (seperti penyakit kronis paru 

dan asma) dan diabetes.
[1] 

Data WHO menunjukkan bahwa dari 57 juta 

kematian yang terjadi di dunia pada tahun 2008, 

sebanyak 36 juta atau hampir dua pertiganya 

disebabkan oleh PTM. Kematian akibat PTM 

meningkat di tahun 2013 menjadi 38 juta dan 

sepertiga di antaranya terjadi di negara negara-

negara dengan tingkat ekonomi rendah dan 

menengah.
[1]

  

Enam belas juta dari seluruh kematian 

berpenyebab PTM yang ada di dunia pada tahun 

2012 terjadi sebelum usia 70 tahun.
[1]

 Pada tahun 

2008, WHO mencatat 29% kematian di usia muda 

terjadi akibat PTM.
[2]

 Tidak ada kelompok usia 

tertentu yang erat kaitannya dengan PTM. Anak-

anak, orang dewasa, dan orang tua semua rentan 

terhadap faktor-faktor risiko PTM; seperti misalnya 

diet yang tidak sehat, aktivitas fisik yang kurang, 

paparan asap tembakau, atau penggunaan 

alkohol.
[1] 

Data distribusi penyebab kematian pada 

semua kelompok umur di Indonesia tahun 2007 

menunjukkan PTM sebagai penyebab utama 

kematian (59,5%). Jumlah tersebut merupakan 

hasil peningkatan yang terus-menerus sejak survei 

kesehatan rumah tangga pada tahun 1995.
[3]

 

Terjadi peningkatan angka PTM dari tahun 2007—

2013, di antaranya hipertensi (7,6% menjadi 

9,5%), stroke (8,3/1000 menjadi 12,1/1000), dan 

diabetes mellitus (DM).
[3,4] 

Salah satu penyebab tingginya kasus PTM 

adalah pergeseran budaya pada masyarakat 

Indonesia, yang sebelumnya merupakan 

masyarakat agraris dengan banyak pekerjaan fisik 

menjadi masyarakat industri yang cenderung 

memilih hal-hal instan dalam aktivitas sehari-hari.
[5]

 

Perubahan pola hidup dalam jangka lama akan 

mengubah fertilitas, gaya hidup, dan faktor sosial-

ekonomi yang menjadi pemicu peningkatan PTM.
[5]

  

Banyaknya peraturan yang bertujuan 

mengendalikan peningkatan PTM di Indonesia 

menunjukkan bahwa Indonesia giat melakukan 

pengendalian PTM. Makin gencarnya penyuluhan 

atau pendidikan kesehatan guna membangun pola 

hidup sehat mulai dari pemilihan jenis makanan 

hingga peningkatan aktivitas fisik juga menjadi 

bentuk nyata pengendalian PTM di Indonesia. Bagi 

individu, penting untuk mengetahui pengendalian 

PTM di Indonesia guna meningkatkan kesadaran 

pribadi dalam melakukan pencegahan dengan 

mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. 

 
2. PEMBAHASAN 

PTM merupakan penyakit yang bukan 

disebabkan oleh proses infeksi.
[6]

 Beberapa 

penelitian menunjukkan PTM tidak memberikan 

gejala signifikan dan penderita relatif dalam 

keadaan seperti kelelahan sehingga PTM sering 

diabaikan dan keluhan yang sebenarnya 

merupakan gejala awal PTM tidak ditanggulangi.
[7-

10]
 Pada umumnya masyarakat menganggap PTM 

disebabkan oleh faktor genetik dan merupakan 

penyakit orang tua atau orang kaya hingga 

pemahaman tentang faktor risiko dan 

komplikasinya pun belum banyak mereka miliki.
[6] 

Penyakit tidak menular memiliki beberapa 

karakteristik, antara lain sebagai berikut:
[5] 

a. Perkembangan penyakit tidak melalui suatu 

rantai penularan tertentu 

b. ‗Masa inkubasi‘-nya panjang dan laten 

c. Perlangsungan penyakit berlarut-larut (kronis) 
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d. Banyak menghadapi kesulitan diagnosis 

e. Memerlukan biaya yang tinggi dalam upaya 

pencegahan maupun penanggulangannya 

f. Faktor penyebabnya bermacam-macam 

(multikausal), bahkan tidak jelas 

Dalam mengamati PTM dengan 

perlangsungan kronis dan masa laten yang 

panjang, akan ditemukan kesulitan jika hanya 

melakukan observasi berdasarkan pengalaman 

pribadi dari anggota masyarakat saja.
[5,11] 

Ada 

banyak hubungan antara keterpaparan dengan 

kejadian penyakit, hingga pendapat pribadi saja 

tidak mencukupi.  

Penyakit yang sifatnya menahun sangat 

berkaitan erat dengan gangguan kesehatan akibat 

kemajuan dalam berbagai bidang terutama bidang 

industri yang banyak mempengaruhi keadaan 

lingkungan;  termasuk lingkungan fisik, biologis 

maupun sosial budaya.
[11]

 Hal di atas membuktikan 

bahwa PTM memerlukan pendekatan epidemiologi 

tersendiri, mulai dari penentuannya sebagai 

masalah kesehatan masyarakat sampai upaya 

pencegahan dan penanggulangannya. 

 
2.1 Situasi PTM di Indonesia 

Dalam beberapa dasawarsa terakhir 

Indonesia menghadapi masalah triple burden 

diseases. Di satu sisi, penyakit menular masih 

menjadi masalah dengan sering terjadinya KLB 

beberapa penyakit. Di sisi lain masih ada kasus 

sejumlah penyakit menular lama yang muncul 

kembali (re-emerging diseases). Sementara itu, 

penyakit-penyakit menular baru (new-emerging 

diseases) seperti HIV/AIDS, Avian Influenza, Flu 

Babi dan Penyakit Nipah pun muncul. Angka 

kasus PTM sendiri menunjukkan kecenderungan 

makin meningkat dari waktu ke waktu.
[12] 

Data Riskesdas 2013 menunjukkan 

beberapa PTM—berdasarkan diagnosis tenaga 

kesehatan—memiliki prevalensi sebagai berikut: 

kanker 1,4 per 1.000, DM 2,1%, hipertensi 9,5%, 

penyakit jantung koroner (PJK) 1,5%, dan stroke 

12,1 per 1.000.
[4]

 Penyakit-penyakit tersebut 

termasuk ke dalam 10 besar penyakit yang 

terbanyak diderita di Indonesia dalam beberapa 

tahun belakangan ini. Penyakit-penyakit itu 

disebabkan oleh perilaku tidak sehat seperti 

merokok, diet tidak seimbang dan aktivitas fisik 

yang tidak menunjang.
[4]

 Perilaku merokok 

masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat 

mengkhawatirkan, dimana 34,8% orang dewasa 

merokok pada tahun 2011.
[13] 

Kematian akibat PTM sangat 

mengkhawatirkan karena terus meningkat tiap 

tahunnya dan semakin banyak dibandingkan 

dengan beberapa penyakit menular yang menurun 

tiap tahunnya. Data Riskesdas 2007 menunjukkan 

kematian akibat PTM meningkat menjadi 59,5%, 

setelah sebelumnya hanya 49,9% di tahun 2001 

berdasarkan data SKRT.
[3-4]

 

 
2.2 Faktor Risiko PTM  

Faktor risiko PTM adalah suatu kondisi yang 

potensial berbahaya dan dapat memicu terjadinya 

PTM pada seseorang atau kelompok tertentu. 

Faktor risiko yang dimaksud antara lain kurang 

aktivitas, diet yang tidak sehat dan tidak seimbang, 

merokok, konsumsi alkohol, obesitas, 

hiperglikemia (tingginya kadar glukosa darah), 

hipertensi, hiperkolesterol, dan perilaku yang 

berkaitan dengan kecelakaan dan cedera—

misalnya perilaku berlalu lintas yang tidak benar.
[6] 

Perilaku yang menjadi faktor risiko utama 

PTM antara lain penggunaan tembakau, 

kurangnya aktivitas fisik, diet yang tidak sehat, dan 

konsumsi alkohol. Kejadian kematian akibat faktor 

risiko utama PTM di atas  digambarkan pada data 

berikut: 

a. Setiap tahun terjadi sekitar 6 juta kematian 

akibat tembakau (termasuk yang diakibatkan 

efek paparan asap tangan kedua), dan 
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diproyeksikan meningkat menjadi 8 juta pada 

tahun 2030. 

b. Sekitar 3,2 juta kematian per tahun dapat 

dikaitkan dengan kurangnya aktivitas fisik.
[14]

 

c. Lebih dari setengah dari 3,3 juta kematian 

PTM per tahun diakibatkan konsumsi 

alkohol.
[1]

 

d. Pada tahun 2010, 1,7 juta kematian akibat 

penyakit kardiovaskuler disebabkan kelebihan 

garam/asupan natrium.
[15]

 

Perilaku merokok, kurangnya aktivitas fisik, 

diet tidak sehat, dan penggunaan alkohol 

menyebabkan perubahan fisiologis (metabolisme 

tubuh). Perubahan metabolisme tubuh  dapat 

meningkatkan risiko PTM seperti peningkatan 

tekanan darah, kelebihan berat badan/obesitas, 

hiperglikemia dan hiperlipidemia (tingginya kadar 

lemak dalam darah).
[1]

 Secara global 18% 

kematian disebabkan tekanan darah tinggi, 

kelebihan berat badan/obesitas, dan tingginya 

glukosa darah.
[1] 

Di Indonesia, sepuluh faktor risiko PTM  

ialah konsumsi garam berlebih, konsumsi lemak 

berlebih, konsumsi sayur dan buah yang kurang, 

konsumsi makanan cepat saji, konsumsi pangan 

dengan kandungan glukosa yang tinggi, obesitas, 

kurangnya aktivitas fisik, emotional-mental 

disorder, konsumsi alkohol, dan konsumsi rokok.
[16]

 

Faktor risiko tersebut akan memicu penyakit-

antara berupa hipertensi, hiperglikemia, 

dislipidemia, lesi pra kanker, dan 

ronchitis/efisema/efusi pleura.
[17]

 Jika tidak 

dilakukan penanganan dini, penyakit-antara akan 

masuk pada fase akhir yang biasanya berupa PJK, 

stroke, diabetes, gagal ginjal kronik, kanker, dan 

cedera lainnya.
[17]

 

Hipertensi yang merupakan penyakit-antara 

dari PTM sebenarnya dapat dideteksi dari gejala-

gejala yang ironisnya kerap dianggap remeh oleh 

masyarakat. Hasil penelitian Muharram (2013) 

menunjukkan bahwa keluhan utama penderita 

hipertensi di rawat inap Rumah Sakit 

Padangsidempuan adalah sakit kepala (pening, 

pusing oyong) dan lemas sebanyak 59 orang 

(55.8%) dan gejala terjarang adalah sakit kepala, 

rasa pegal, dan tidak nyaman di tengkuk sebesar 

27 orang (16,4%).
[10]  

 

2.3 Pengendalian PTM 

Untuk mengurangi dampak PTM pada 

individu dan masyarakat, diperlukan pendekatan 

komprehensif yang membutuhkan peran banyak 

sektor;  seperti kesehatan, ekonomi, urusan luar 

negeri, pendidikan, pertanian, dan lainnya untuk 

bekerja sama mengurangi distribusi  faktor risiko 

PTM, melalui intervensi untuk mempromosikan 

pencegahan dan pengendalian PTM. 

Dalam upaya pengurangan faktor risiko 

yang merupakan cara utama menekan PTM, solusi 

rendah-biaya dapat diterapkan (terutama faktor 

penggunaan tembakau, diet yang tidak sehat, 

kurangnya aktivitas fisik, dan konsumsi alkohol) 

dan pemetaan epidemi PTM serta faktor risiko 

dapat dilakukan. Cara lain untuk mengurangi PTM 

adalah melalui pendekatan perawatan kesehatan 

primer guna memperkuat deteksi dini dan 

pengobatan tepat waktu. Cara ini sangat baik 

karena dapat menekan kebutuhan perawatan yang 

lebih mahal. Langkah-langkah tersebut dapat 

diimplementasikan dalam berbagai tingkat sumber 

daya. Dampak terbesar dapat dicapai dengan 

menciptakan kebijakan kesehatan publik yang 

mempromosikan pencegahan dan pengendalian 

PTM serta reorientasi sistem kesehatan.
[1] 

 
2.3.1 Tingkat Global 

Negara-negara berpenghasilan rendah 

umumnya memiliki kapasitas lebih kecil untuk 

mengupayakan pencegahan dan pengendalian 

PTM. Negara-negara berpenghasilan tinggi hampir 

4 kali lebih mampu untuk menyediakan layanan 
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PTM dan melindungi warganya melalui asuransi 

kesehatan dibandingkan negara-negara 

berpenghasilan rendah. Negara-negara dengan 

cakupan asuransi kesehatan yang tidak memadai 

tidak mungkin menyediakan akses universal 

terhadap intervensi PTM.
[1] 

Di bawah arahan WHO di tahun 2011, lebih 

dari 190 negara sepakat pada mekanisme global 

untuk mengurangi beban PTM termasuk rencana 

aksi global untuk pencegahan dan pengendalian 

PTM 2013-2020. Global Action Plan for The 

Prevention and Control of NCDs 2013-2020 

bertujuan untuk mengurangi jumlah kematian 

prematur akibat PTM sebesar 25% pada tahun 

2025 melalui sembilan target global sukarela. 

Sembilan target terfokus pada faktor risiko seperti 

penggunaan tembakau, diet yang tidak sehat, 

kurangnya aktivitas fisik, dan konsumsi alkohol. 

Rencana yang dibuat ialah intervensi best buy 

atau biaya-efektif, yaitu daftar intervensi yang 

dapat menurunkan faktor risiko PTM, yang terbagi 

menjadi intervensi di level populasi dan intervensi 

di level individu. Beberapa contoh intervensi best 

buy adalah peningkatan cukai rokok dan alkohol, 

regulasi penggunaan garam, dan program 

peningkatan pengetahuan masyarakat tentang diet 

sehat dan kebugaran fisik.
[18]

 Sejumlah intervensi 

seperti melarang segala bentuk iklan tembakau 

dan iklan alkohol, menggantikan lemak trans 

dengan lemak tak jenuh ganda, mempromosikan 

dan melindungi proses menyusui, dan mencegah 

kanker serviks melalui pemeriksaan dapat 

memenuhi sembilan target global.
[1] 

Pada tahun 2015, negara-negara yang 

tergabung akan menetapkan target nasional dan 

mengukur capaian di tahun 2010 berdasarkan 

laporan status global PTM tahun 2014. Majelis 

Umum PBB akan mengadakan pertemuan tingkat 

tinggi ketiga terkait PTM pada tahun 2018 untuk 

melihat capaian nasional dalam mencapai target 

global sukarela pada tahun 2025.
[1] 

 

2.3.2 Tingkat Nasional 

Dalam menanggulangi PTM yang bersifat 

multifaktor ini, Kementerian Kesehatan RI telah 

membentuk Direktorat Pengendalian Penyakit 

Tidak Menular sejak tahun 2005. Tugas dan 

fungsinya ialah melakukan pengendalian faktor 

risiko, pencegahan penyakit, deteksi dini, serta 

langkah-langkah program pencegahan dan 

pengendalian PTM berbasis puskesmas dengan 

kerjasama multisektor serta melibatkan 

masyarakat. Kebijakan utama dalam Program 

Pengendalian PTM (PP-PTM) ini dirumuskan 

dalam formulasi kebijakan yang disebut "Triple 

ACS", yaitu active cities, active communities dan 

active citizenship.
[17] 

Pertama, active cities, adalah strategi 

penanggulangan PTM melalui pendekatan wilayah 

dengan mewujudkan kota/kecamatan/desa yang 

sehat. Implementasi strategi ini merupakan 

tanggung jawab dari Pemerintah Daerah. Kedua, 

active communities, yaitu melalui pemberdayaan 

masyarakat lewat kelompok masyarakat madani, 

kelompok jamaah haji, majelis taklim, jemaat 

gereja, nelayan, organisasi profesi, dan 

sebagainya.  Ketiga, active citizenship, berorientasi 

dari dan untuk penduduk, memperhatikan 

karakteristik penduduk miskin, warga yang tinggal 

di perbatasan dan daerah terpencil.
[17] 

Triple ACS selanjutnya dijabarkan ke dalam 

program intervensi utama yaitu Healthy Public 

Policy; pengembangan jejaring dan kemitraan; 

advokasi; sosialisasi dan pemberdayaan 

masyarakat dalam pencegahan, surveilans, serta 

deteksi dini PTM. Kemudian, dengan adanya 

desentralisasi, ini menjadikan pemerintah daerah 

sebagai subjek utama keberhasilan program ini. Di 

era desentralisasi, berikut adalah kebijakan dan 

strategi yang harus diperkuat:
[17] 
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a. Mengembangkan dan memperkuat program 

pencegahan dan pengendalian faktor risiko 

PTM 

b. Memperkuat deteksi dini faktor risiko PTM 

c. Meningkatkan dan memperkuat manajemen 

serta ketersediaan dan kualitas peralatan 

untuk melakukan deteksi dini faktor risiko 

PTM 

d. Meningkatkan profesionalisme SDM yang 

bergerak di bidang pencegahan dan 

pengendalian faktor risiko PTM 

e. Memperkuat sistem surveilans epidemiologi 

faktor risiko PTM 

f. Memperkuat jejaring untuk program 

pencegahan dan pengendalian faktor risiko 

PTM 

g. Meningkatkan aktivitas advokasi dan 

diseminasi program faktor risiko PTM 

h. Memperkuat sistem keuangan PP-PTM 

Departemen Kesehatan melakukan 

pengendalian dengan meningkatkan upaya 

kesehatan melalui  langkah promotif dan preventif; 

melakukan intervensi secara terpadu pada 4 faktor 

risiko utama—yaitu rokok, kurangnya aktivitas fisik, 

diet tidak seimbang dan meningkatnya stressor; 

membangun jejaring pencegahan dan 

penanggulangan PTM; mempersiapkan strategi 

penanganan secara nasional dan daerah terhadap 

diet, aktivitas fisik dan rokok; dan mengembangkan 

sistem surveilans perilaku berisiko terpadu 

(SSPBT).
[17] 

Terdapat 3 strategi utama pemerintah. 

Pertama ialah ialah surveilans faktor risiko meliputi 

dimensi struktur sosial, lingkungan, dan pola hidup 

yang dilakukan melalui survei berbasis masyarakat 

secara rutin dan berkesinambungan.
[19]

 Registrasi 

PTM dalam hal ini berbasis data puskesmas dan 

RS, yang bersifat  evidence based guna promosi 

dan advokasi kebijakan serta pelayanan 

kesehatan PTM selanjutnya.
[20]

 Surveilans faktor 

risiko PTM juga berlandaskan pada pendekatan 

surveilans Stepwise WHO dengan langkah 

pertama yaitu melakukan pengumpulan informasi 

individu melalui pengisian kuesioner faktor risiko 

PTM, langkah kedua melengkapi langkah pertama 

melalui pengukuran kondisi fisik seperti tekanan 

darah, dan langkah ketiga yakni gabungan langkah 

pertama dan kedua dengan penambahan 

pengukuran laboratorium seperti sampel darah 

atau pengukuran lipid darah.
[8] 

Kedua, promosi kesehatan, mencakup 

upaya menggerakkan organisasi serta kelompok 

masyarakat untuk berperan serta dalam 

pencegahan dan penanggulangan PTM. Promosi 

pencegahan PTM dilakukan pada seluruh fase 

kehidupan dan melalui pemberdayaan berbagai 

komponen di masyarakat seperti organisasi 

profesi, LSM, media massa, dan dunia 

usaha/swasta.
[20]

 Upaya promosi dan pencegahan 

PTM ditekankan pada masyarakat yang masih 

sehat (well being) dan masyarakat yang berisiko 

(at risk) dengan tidak melupakan masyarakat yang 

berpenyakit (deseased  population) dan 

masyarakat yang menderita kecacatan serta 

memerlukan rehabilitasi (rehabilitated 

population).
[6,20]

 Promosi kesehatan ini dilakukan 

hingga masyarakat paham akan pentingnya 

mengubah pola hidup yang buruk dan menjauhi 

keempat faktor risiko utama.
[6,20] 

Kemudian yang tak kalah penting adalah 

adanya upaya advokasi PTM kepada pemerintah 

di semua tingkatan, sehingga tercipta kebijakan 

yang berwawasan kesehatan (healthy public 

policy) dan penguatan jejaring kerja lintas program 

dan lintas sektor. Tujuannya untuk meningkatkan 

komitmen dan dukungan biaya, kebijakan dan 

dasar hukum untuk menguatkan PP-PTM. 

Tentunya, untuk mendukung implementasi 

kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan 

pendidikan dan pelatihan terhadap tenaga 



44 

  
BIMKMI Volume 3 No.2 | Juli-Desember 2015 

 

 

 

kesehatan, khususnya pelatihan para manager 

atau pengelola program pengendalian PTM di 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya 

diharapkan pengelola program tersebut dapat 

meningkatkan upaya pengendalian PTM di 

masing-masing daerah.
[17] 

Beberapa kebijakan publik yang telah 

diterbitkan sangat menunjang/memfasilitasi upaya 

pencegahan PTM. Beberapa kebijakan publik 

penanggulangan PTM di antaranya adanya 

undang-undang kesehatan, peraturan pemerintah 

mengenai penanggulangan PJK, pedoman 

pelaksanaan kawasan tanpa rokok, pengamanan 

bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk 

tembakau bagi kesehatan serta perundang-

undangan atau peraturan lain yang terkait.
[19-25] 

Peraturan-peraturan ini akan menciptakan 

atmosfer pencegahan dan penanggulangan faktor 

risiko penyakit degeneratif yang lebih sistematis 

dan terkoordinasi dengan dasar hukum jelas dan 

tepat sasaran.  

Terkait dengan pengendalian faktor risiko 

konsumsi rokok, konsumen rokok saat ini tidak lagi 

didominasi oleh orang dewasa. Kondisi riil 

menunjukkan jumlah remaja yang mengkonsumsi 

rokok sebesar 20% pada tahun 2009.
[25]

 Jika lama 

paparan perilaku merokok ini makin panjang (sejak 

usia remaja), kemungkinan jumlah penderita 

penyakit degeneratif akan makin banyak pada 

tahun-tahun ke depan ketika remaja yang 

mengkonsumsi rokok telah dewasa.
 

Maka, peraturan pengendalian tembakau 

sudah jelas melindungi remaja dari ancaman faktor 

risiko tersebut. Selain remaja, peraturan tersebut 

juga melindungi perempuan sebagai perokok 

pasif.
[19,23-25]

 Peraturan itu menjadi dasar agar 

perokok tidak merokok di dalam rumah dimana 

rumah adalah wilayah keseharian wanita sebagai 

ibu rumah tangga, dan juga menjauhkan anak-

anak dari rokok sehingga mereka tidak mencontoh 

perilaku tidak sehat yang dibawa orang tua 

mereka.
[23-25] 

Bagi perokok, peraturan kawasan asap 

rokok sesungguhnya membantu mereka untuk 

melatih diri mengurangi kebiasaan merokok secara 

perlahan di lingkungan kerja.
[22]

 Dengan peraturan 

ini, diharapkan kesempatan merokok akan makin 

sempit. Mereka pun tetap dilindungi status 

kesehatannya melalui peraturan penanggulangan 

PJK.
[21]

  

Guna menjaga keseimbangan diet pada 

masyarakat, pemerintah telah mengembangkan 

peraturan mengenai asupan gula, garam, dan 

lemak. Peraturan ini mengatur batas maksimum 

konsumsi gula, garam, dan lemak per orang per 

hari; penguatan label gula, garam, dan lemak 

dalam pencantuman informasi nilai gizi; peringatan 

kesehatan pada label produk pangan olahan dan 

siap saji; penyajian pangan olahan dan siap saji 

dengan adanya menu penyeimbang seperti buah 

dan sayur segar; dan penyediaan produk pangan 

rendah gula, garam, dan lemak yang dapar dipilih 

atau ditentukan konsumen secara mandiri.
[27] 

Ketiga, upaya  pelayanan kesehatan yang 

mengarah pada pengembangan upaya kesehatan 

bersumber daya masyarakat (UKBM) berupa Pos 

Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM dan tata 

laksana penderita PTM yang efektif dan efisien di 

puskesmas dan rumah sakit. Posbindu bertujuan 

meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM. 

Posbindu menjadi penggerak perubahan perilaku 

masyarakat terkait PTM dengan menumbuhkan 

kesadaran pentingnya mengeliminasi faktor risiko 

yang dirasa dekat dengan mereka.
[28]

 

Posbindu memperhatikan berbagai aspek 

lingkungan masyarakat selain rumah tangga 

seperti sekolah, tempat kerja, dan tempat umum 

lainnya. Dengan adanya Posbindu, masyarakat 

dapat melakukan deteksi dini atas keadaan 
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mereka dan mendapatkan konseling dari kader 

melalui monitoring faktor risiko PTM yang 

terintegrasi serta bersifat rutin dan periodik.
[28] 

Dengan adanya konseling, diharapkan masyarakat 

yang ingin mengurangi faktor risiko mendapatkan 

dukungan sehingga tidak mudah berputus asa. 

Posbindu PTM diharapkan dapat menjadi lini 

utama dalam pelaksanaan surveilans faktor risiko 

PTM yang merupakan salah satu tugas Balai 

Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan 

Pengendalian Penyakit.
[29] 

Dalam pelaksanaan program pencegahan 

PTM, strategi yang tampak dikembangkan saat ini 

ialah penanggulangan yang meliputi advokasi, 

bina suasana, dan pemberdayaan masyarakat. 

Langkah advokasi dan bina suasana dilakukan di 

tingkatan pemerintah pusat sebagai pengambil 

kebijakan sedangkan pemberdayaan dilakukan 

pada tatanan bawah guna menyesuaikan dengan 

kondisi lapangan. 

Secara spesifik upaya preventif penyakit 

degeneratif dapat dilakukan dengan berbagai 

perubahan gaya hidup seperti berikut ini:
[30] 

a. Mengubah perilaku yang merupakan faktor 

risiko penyakit degeneratif dengan 

memperhatikan pola atau menelaah kembali 

kebiasaan yang dilakukan seperti menilai pola 

makan, jenis makanan, dan aktivitas fisik. Hal 

penting yang perlu diperhatikan ialah 

berusaha menjauhi toxic environment seperti 

makanan serba instan, makanan tinggi kalori 

dan kaya lemak, fast food, soft drink, 

makanan dengan layanan antar di tempat, 

makanan dengan promo all you can eat, 

makanan tidak sehat di iklan televisi, sikap 

hidup santai, dan gim komputer yang 

berlebihan. 

b. Atasi obesitas dengan membuat komitmen, 

target, dan skala prioritas realistis serta 

mengendalikan berat badan dengan memilih 

menu makanan yang sehat. 

c. Kendalikan stres. Stres psikis yang tidak 

terkontrol menimbulkan kesan pada tubuh 

adanya keadaan bahaya dan gawat darurat, 

sehingga memicu dilepaskannya hormon 

kewaspadaan (kortisol, katekolamin, 

adrenalin) secara berlebihan yang berdampak 

buruk pada tubuh karena akan meningkatkan 

LDL (kolesterol jahat) dan menurunkan HDL 

(kolesterol baik), sehingga dapat 

meningkatkan tekanan darah. Manajemen 

waktu yang baik dapat mengurangi stres; di 

antaranya dilakukan dengan membuat jadwal 

seimbang dan memprioritaskan tugas yang 

lebih terencana. Selain itu, juga menghindari 

alkohol dan mengurangi kafein, meluangkan 

waktu untuk beristirahat dengan membaca 

buku, dan kegiatan rekreasi/hobi lain. 

d. Melakukan aktivitas fisik dan olah raga secara 

teratur. Ada tiga macam tipe/sifat aktivitas 

fisik yang dapat dilakukan untuk menjaga 

kesehatan tubuh: ketahanan seperti berjalan 

kaki, lari ringan, berenang dan senam; 

kelenturan seperti peregangan, senam taichi 

atau yoga atau kegiatan bersih-bersih rumah; 

serta kekuatan seperti aktivitas angkat beban. 

e. Menerapkan pola makan gizi seimbang. 

Komposisi zat gizi ideal bagi penduduk 

Indonesia adalah sebagai berikut: karbohidrat 

60—70%, lemak 20—25%, dan protein 10—

15%.
[31]

 

 
3. KESIMPULAN 

PTM kini tidak dapat dipandang sebelah 

mata karena tiap tahunnya mengalami 

peningkatan kasus. Pengendalian PTM dapat 

dilakukan dengan strategi penanggulangan 

meliputi advokasi, bina suasana, dan 

pemberdayaan masyarakat. Pengendalian 

berfokus pada faktor risiko, komitmen, dan 
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konsistensi pemangku kebijakan dalam 

pengimplementasian peraturan yang berhubungan 

dengan PTM dan memaksimalkan posbindu guna 

deteksi dini dan tindak lanjut di masyarakat. 
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ABSTRAK  
 
Pendahuluan: Pembenahan fasilitas kesehatan yang semakin baik dan perkembangan teknologi 
kesehatan pada era modernisasi belum sepenuhnya dapat mengatasi berbagai permasalahan kesehatan 
di Indonesia, termasuk masalah pemanfaatan pelayanan kesehatan (yankes). Masih banyak masyarakat 
yang tidak memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan dari pemerintah.  
Pembahasan: Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya pemanfaatan masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan tradisional (yankestrad) dan pengobatan sendiri daripada pelayanan kesehatan 
modern pemerintah adalah konsep sehat-sakit masyarakat yang dipengaruhi persepsi mereka. 
Perbedaan tersebut dapat sangat berbeda dengan konsep sehat-sakit menurut kacamata klinis dan 
menimbulkan permasalahan. Persepsi Etnik Muyu yang masih kental dengan tradisi dan kepercayaan 
leluhur, Etnik Asmat yang memiliki pengetahuan kesehatan yang rendah tentang kesehatan, serta Etnik 
Dayak Ngaju yang memiliki kepercayaan sangat besar terhadap kekuatan supernatural, tak jarang 
menimbulkan masalah yang merugikan kesehatan. Persepsi ini berperan dalam perilaku pencarian 
pengobatan yang dominan dilakukan sendiri dan memakai cara tradisional daripada pengobatan di 
yankes pemerintah. 
Kesimpulan: Persepsi masyarakat terhadap sehat-sakit erat hubungannya dengan perilaku pencarian 
pengobatan. Penting untuk meluruskan persepsi sehat-sakit di etnik-etnik tertentu sehingga timbul 
kesadaran untuk berperilaku sehat menurut kacamata klinis dan memanfaatkan yankes dengan 
semestinya. Hal tersebut penting dilakukan dan dapattdigunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
intervensi kesehatan. 

 
 

Kata Kunci: Konsep sehat-sakit, Perilaku pencarian pengobatan, Persepsi 

 
 
ABSTRACT 
 

Introduction: Development of medical technology and progressive settling of health care facilities in this 
modernization era haven’t not been able to solve all health problems yet in Indonesia, include problems in 
healthcare utilization. There was many people that didn’t utilize the modern healthcare provided by the 
govenment. 
Discussion: The one of the factors that may influence the problem is health and illness concept in socio-
cultural view. The difference view of health and illness concept in clinical view and in an ethnic community 
view, often cause the problems. For example, the perception of Ethnic Muyu that are still dominated by 
tradition and ancestral beliefs, Ethnic Asmat who have low knowledge in health, and also Ethnic Dayak 
Ngaju which have enormous confidence in the power of the supernatural, often cause problems and 
adverse clinical health. The perceptions are then plays a role in the health seeking behavior that 
predominantly use self-medication and traditional medicine. 
Conclusions: Public perception of health-illness closely related to health seeking behavior. It is important 
to corret the perceptions of health and llness in the ethnics causing so there will be an arise of awareness 
in healthy behaviors. In addition, this concept can also be used as consideration for determining 
appropriate interventions based on specific local ethnics. 
 
 
Keywords:  Health-illness concept, Health seeking behavior, Ethnic Muyu, Ethnic Asmat, and Ethnic 

Dayak Ngaju 
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1. PENDAHULUAN 

Pembenahan fasilitas kesehatan yang 

semakin baik dan perkembangan teknologi 

kesehatan pada era modernisasi sekarang 

ternyata belum sepenuhnya dapat mengatasi 

berbagai permasalahan kesehatan yang ada di 

Indonesia. Contohnya saja Angka Kematian Ibu 

(AKI) Indonesia yang masih cukup tinggi 

dibandingkan negara-negara Asean lainnya. 

Menurut data Survei Demografi Kesehatan 

Indonesia (SDKI), masih terdapat 228 AKI per 

100.000 kelahiran hidup di tahun 2007 dan 

meningkat 359 per 100.000 kelahiran hidup di 

tahun 2012.
[1,2]

 Padahal berdasarkan kesepakatan 

global MDGs (Millenium Development Goals) 

tahun 2000 diharapkan tahun 2015 terjadi 

penurunan AKI menjadi 102 per 100.000 kelahiran 

hidup.
 [1]

 Sementara itu, menurut data Riskesdas, 

terdapat prevalensi diabetes melitus 1,1% di tahun 

2007 dan meningkat menjadi 2,4% di tahun 2013. 

Selain itu, 37,2% balita berstatus stunting, dan 

hanya 58,9% masyarakat Indonesia yang 

mendapat akses sanitasi.
[3]

 Hal ini menunjukkan 

bahwa masalah kesehatan cukup luas, tidak hanya 

pada status kesehatan ibu dan anak saja, tetapi 

juga termasuk masalah penyakit tidak menular, 

gizi, dan PHBS. 

Menurut data Susenas 2007, hanya 35% 

penduduk sakit yang mencari pertolongan ke 

fasilitas pelayanan kesehatan (yankes).
[4]

 Hal ini 

menunjukan masih banyak penduduk sakit yang 

tidak memanfaatkan yankes. Kemudian, menurut 

data Riskesdas 2010 hanya 55,4% persalinan 

terjadi di fasilitas kesehatan dan 43,2% melahirkan 

di rumah. Dari jumlah ibu yang melahirkan di 

rumah 51,9% ditolong bidan dan 40,2% ditolong 

dukun bersalin.
[5]

  

Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan 

bahwa 69,6% masyarakat Indonesia 

memanfaatkan  pelayanan kesehatan tradisional 

(yankestrad) setahun terakhir dengan proporsi 

terbanyak yaitu 77,8% menggunakan keterampilan 

tanpa alat seperti pijat-urut, pijat-urut khusus 

ibu/bayi, pengobatan patah tulang, dan refleksi.
[3]

 

Dari data di atas terlihat bahwa masih 

banyak masyarakat yang ketika mendapatkan 

permasalahan kesehatan ternyata tidak 

memanfaatkan fasilitas kesehatan modern yang 

telah disediakan oleh pemerintah. Padahal 

berbagai pembenahan mulai dari perbaikan 

infrastruktur kesehatan sampai pemenuhan 

kebutuhan tenaga kesehatan dan kemitraan dukun 

bersalin telah dilakukan untuk memaksimalkan 

pemanfaatan fasilitas kesehatan. 

Tingginya pemanfaatan masyarakat 

terhadap yankestrad tentunya tak terlepas dari 

berbagai faktor. Salah satunya adalah persepsi 

masyarakat dalam memandang sehat-sakit dari 

sudut pandang sosial budaya sebuah etnik.
[6]

 

Perbedaan konsep sehat-sakit menurut kacamata 

klinis dan menurut persepsi masyarakat suatu 

etnik seringkali menimbulkan permasalahan.  

Sebagai contoh, Etnik Muyu di Kabupaten 

Boven Digoel, Papua yang menganggap wanita 

menstruasi dan melahirkan dapat memperlemah 

atau menghilangkan waruk (kekuatan) laki-laki 

sehingga wanita harus ―diasingkan‖.
[7]

 Hal ini 

tentunya akan sangat berbahaya terutama bagi ibu 

yang hendak melahirkan. Mereka diasingkan jauh 

dari keluarga bahkan tak jarang harus melahirkan 

sendiri di pengasingan. Selain itu Etnik Asmat di 

Kab. Asmat, Papua, menganggap penyakit kusta 

sebagai penyakit kulit biasa sehingga tidak 

berupaya melakukan pengobatan secara 

konvensional.
[8]

 Hal tersebut tentunya akan 

menyebabkan munculnya sumber penularan di 

masyarakat. Etnik lain, Etnik Dayak Ngaju di 

Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah 

yang percaya terhadap kekuatan supranatural 

membuat mereka memilih ritual pemanggilan roh 
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dewa sangiang sebagai upaya untuk mengobati 

pasien.
[9]

 

Persepsi masyarakat tentang sehat-sakit 

erat hubungannya dengan perilaku pencarian 

pengobatan, yang selanjutnya akan 

mempengaruhi pemakaian fasilitas kesehatan 

yang tersedia. Apabila persepsi sehat-sakit 

masyarakat belum sama dengan konsep sehat-

sakit dalam kacamata klinis, maka kemungkinan 

masyarakat tidak akan memakai fasilitas 

kesehatan tersebut.
[6]

 Hal ini tentunya akan 

menjadi hambatan dalam peningkatan derajat 

kesehatan apabila tidak diatasi dengan bijak. 

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

konsep sehat-sakit dan perilaku pencarian 

pengobatan (health seeking behavior) pada 

beberapa etnik di Indonesia. Penulisan tinjauan 

pustaka ini didasarkan pada telaah Buku Seri Riset 

Etnografi Kesehatan 2014 terbitan Kementerian 

Kesehatan. Adapun Etnik yang akan ditelaah 

adalah Etnik Muyu, Etnik Asmat, dan Etnik Dayak 

Ngaju. 

Adanya tulisan ini diharapkan dapat 

menambah khazanah ilmu pengetahuan 

khususnya referensi dalam memberikan intervensi 

kesehatan yang tepat berdasarkan konsep sehat-

sakit dan perilaku pencarian pengobatan yang 

dimiliki etnik-etnik tertentu agar maksimal dalam 

pemanfaatan fasilitas kesehatan sesuai dengan 

indikasi kacamata klinis. 

 
2. PEMBAHASAN 

2.1 Konsep Sehat Sakit 

Konsep sehat dan sakit sesungguhnya tidak 

terlalu mutlak dan universal. Ada faktor-faktor lain 

di luar kenyataan klinis yang mempengaruhinya, 

salah satunya adalah faktor sosial budaya.
[10]

 

Banyak ahli filsafat, biologi, antropologi, sosiologi, 

kedokteran, dan bidang ilmu pengetahuan lainnya 

telah mencoba memberikan pengertian tentang 

konsep sehat dan sakit ditinjau dari masing-masing 

disiplin ilmu. Hal ini dikarenakan permasalahan 

sehat dan sakit merupakan proses yang erat 

kaitannya dengan keseimbangan dan kemampuan 

manusia beradaptasi dengan lingkungan baik 

secara biologis, psikologis maupun sosio budaya.
 

[11]
 

Pengertian sakit berkaitan dengan 

gangguan psikososial yang dirasakan seseorang, 

sedangkan penyakit berkaitan dengan gangguan 

yang terjadi pada organ tubuh berdasarkan 

diagnosis tenaga kesehatan. Sakit (illness) adalah 

penilaian seseorang terhadap penyakit berkaitan 

dengan pengalamannya. Hal ini merupakan 

fenomena subjektif yang ditandai dengan 

perasaan tidak enak (feeling unwell) dan 

merupakan keluhan yang belum tentu dikarenakan 

penyakit (disease), tetapi selalu mempunyai 

relevansi psikososial.
[6,12]

 Sedangkan penyakit 

(disease) adalah bentuk reaksi biologis terhadap 

suatu organisme, benda asing, atau luka (injury). 

Hal ini adalah suatu fenomena objektif yang 

ditandai oleh perubahan fungsi-fungsi tubuh 

sebagai organisme biologis.
 [6,12]

 

Sesuai dengan pengertian sakit tersebut, 

dapat muncul perbedaan konsep sehat-sakit di 

masyarakat. Secara objektif seseorang terkena 

penyakit bila salah satu organ tubuhnya terganggu 

fungsinya, tetapi mungkin tidak merasa sakit. Atau 

sebaliknya, seseorang merasa sakit bila 

merasakan sesuatu di dalam tubuhnya, tetapi dari 

pemeriksaan klinis tidak diperoleh bukti adanya 

penyakit. 

Persepsi terhadap sakit beserta penyebab 

menentukan cara pengobatan yang akan 

dilakukan. Penyebab penyakit dapat dikategorikan 

ke dalam dua golongan yaitu personalistik dan 

naturalistik.
[13,14]

 Golongan personalistik mencakup 

penyebab-penyebab penyakit berupa agen 

tertentu seperti perbuatan orang, hantu, mahluk 

halus dan lain-lain. Golongan naturalistik 
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mencakup penyebab-penyebab penyakit berupa 

kondisi alam seperti cuaca, makanan, debu, dan 

lain-lain.
 [13,14]

 

Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan 

sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun 

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk 

hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
[15]

 

Sementara itu, World Health Organization (WHO) 

mendefinisikan sehat sebagai “a state of complete 

physical, mental, and social well being, and not 

merely the absence of disease or infirmity”.
[16]

 

Berdasarkan definisi WHO itu dapat disimpulkan 

bahwa sehat tidak hanya menyangkut kondisi fisik, 

tetapi juga kondisi mental dan sosial seseorang. 

Dalam kerangka sudut pandang masyarakat 

(emik), konsep sehat-sakit dapat menjadi sangat 

berbeda dibandingkan dengan konsep secara etik. 

Konsep sehat-sakit secara emik sangat 

bergantung pada kebudayaan yang berkembang 

pada suatu wilayah. Hal ini karena adanya 

pengetahuan yang berbeda tentang konsep sehat-

sakit. 

 
2.2 Perilaku Pencarian Pengobatan (Health 

Seeking Behavior) 
 

Secara umum manusia akan berupaya 

mengobati sakit yang diderita dengan berbagai 

macam cara. Perilaku pencarian pengobatan pasti 

akan dilakukan, baik dengan tujuan untuk 

meredakan sakit maupun untuk mengobati sakit. 

Perilaku pencarian pengobatan adalah respon 

rasional dan merupakan sebuah hasil dari interaksi 

yang kompleks dan holistik antara individu dengan 

lingkungan beserta pelayanan kesehatan yang 

ada.
[17]

 Jadi, perilaku pencarian pengobatan itu 

sangat dinamis dan dipengaruhi aspek-aspek 

tersebut. Perubahan itu tergantung pada masing-

masing individu yang berperilaku (individual 

differencess).
[17]

  

Studi mengenai pengambilan keputusan 

dalam pencarian pengobatan umumnya 

menyangkut tiga hal pokok, yaitu sumber 

pengobatan, kriteria dalam memilih sumber 

pengobatan, dan proses pengambilan keputusan 

untuk memilih sumber pengobatan tersebut.
[18]

 

Sumber pengobatan atau pemeliharaan 

kesehatan yang berkembang dalam masyarakat 

Indonesia dapat dibedakan menjadi pengobatan 

oleh seorang ahli kesehatan profesional seperti 

dokter, pengobatan oleh ahli kesehatan non-

profesional seperti tabib, pengobatan dengan 

pendekatan spiritual, pengobatan tradisional 

seperti jamu dan pijat urut, serta pengobatan 

alternatif.
[6]

 Seseorang dapat memilih satu sampai 

lima sumber pengobatan, tetapi tindakan pertama 

yang paling banyak dilakukan adalah pengobatan 

sendiri.
 [6]

 

Menurut WHO, keputusan dalam perilaku 

pencarian pengobatan ditentukan berdasarkan 

rumus berikut:
[6]

 

 

Behavior = f (TF, PR, R, C) 

 

Keterangan: 

1) TF (thought and feeling) berupa pengetahuan, 

kepercayaan, dan sikap 

2) PR (personal references) yaitu pengaruh yang 

diberikan oleh orang-orang yang dianggap 

penting oleh individu 

3) R (resources) yaitu sumber-sumber yang 

dimiliki individu berwujud fasilitas, uang, 

waktu, tenaga dan sebagainya 

4) C (culture) yaitu kebudayaan atau pola hidup 

masyarakat. 

 
2.3 Konsep Sehat-Sakit dan Perilaku 

Pencarian Pengobatan Menurut Beberapa 
Etnik di Indonesia 

 
2.3.1 Etnik Melayu di Kaupaten Boven Digoel, 

Papua 

Penulisan tinjauan ini didasarkan telaah 

pustaka Buku Seri Etnografi 2014 yang berjudul 
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―Perempuan Muyu dalam Pengasingan‖ terbitan 

Kementerian Kesehatan RI.
[7]

  

Pandangan tentang sehat-sakit masyarakat 

Etnik Muyu di Kabupaten Boven Digoel khususnya 

di Kecamatan Mindiptana secara umum berbeda 

dengan pandangan menurut kacamata klinis. 

Definisi sakit pada masyarakat Muyu adalah jika 

sudah tergeletak tanpa daya di tempat tidur. Bila 

hanya sakit flu atau demam biasa masih dianggap 

belum sakit.  

Konsep sakit yang berkembang pada 

masyarakat Etnik Muyu juga bisa dibedakan 

berdasarkan kategori penyebab menurut mereka. 

Setidaknya ada empat penyebab utama yang bisa 

menyebabkan sakit dalam keyakinan masyarakat 

Etnik Muyu yang terkesan sangat jauh dari 

kacamata klinis medis modern, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Sakit karena dibuat orang 

Bagi masyarakat Etnik Muyu seringkali sakit 

atau bahkan kematian tidak ada yang berjalan 

normal. Semua ada alasannya, seringkali 

dipercaya sebagai hasil perbuatan orang lain. 

Keyakinan tersebut erat berkaitan dengan praktek 

kupuk (keyakinan bahwa kematian seseorang 

selalu disebabkan oleh kejahatan orang lain). Hal 

ini menunjukkan kuatnya aspek supranatural 

menguasai setiap sendi kehidupan masyarakat 

Etnik Muyu.  

2. Sakit karena gangguan dema 

Selain sebab perbuatan orang lain, 

masyarakat Etnik Muyu juga mengenal penyebab 

sakit berupa gangguan alam atau lingkungan yang 

diyakini sebagai tempat keramat (ketpòn). Etnik 

Muyu meyakini bahwa ada dema, yaitu dewa-dewi 

atau penunggu yang mendiami dan atau berkuasa 

di pohon-pohon besar, sungai, bukit, dan lain 

sebagainya. 

3. Sakit karena melanggar amóp (pantangan 
atau pamali) 
 

Pada masyarakat Etnik Muyu ada 

pantangan tertentu terhadap beberapa jenis 

makanan. Bagi anak laki-laki yang sedang 

menjalani ritual kaket (inisiasi) dilarang untuk 

memakan buah-buahan tertentu seperti kepatang, 

sukun, dan nibung serta binatang tertentu seperti 

ikan sembilan, udang, dan kuskus. Schoorl dalam 

kajian etnografinya mencatat bahwa pelanggaran 

terhadap aturan-aturan ini akan mengakibatkan 

penyakit pada si calon yang sedang menjalani 

inisiasi berupa radang pada kemaluan, luka, dan 

demam. 

4. Sakit karena ìptèm menstruasi dan persalinan 
 

 Saat seorang perempuan Muyu mengalami 

menstruasi dan atau persalinan, biasanya akan 

diasingkan ke luar rumah dan dibuatkan semacam 

pondok kecil dengan bahan rumbia pada atap dan 

dinding yang biasa disebut sebagai tana barambon 

ambip. Tindakan pengucilan sementara ini 

dilakukan terkait dengan mitos bahwa ìptèm 

(supernatural) perempuan yang sedang 

mengalami haid atau menstruasi bisa 

menyebabkan waruk (kekuatan) laki-laki melemah 

atau hilang dan bisa menjadi penyebab sakit dan 

bahkan kematian. Selain ìptèm haid, ìptèm 

perempuan Muyu yang sedang mengalami 

persalinan juga diyakini bisa menyebabkan waruk 

seorang laki-laki Muyu melemah. Secara umum 

gejala sakit yang diyakini dapat ditimbulkan oleh 

ìptèm menstruasi adalah sakit tenggorokan dan 

radang pada setiap persendian.  

Masyarakat Distrik Mindiptana yang sudah 

sangat minded pada yankes modern dalam 

pencarian pengobatan bergantung pada keyakinan 

tentang jenis penyakit yang diderita berdasarkan 

penyebab. Untuk jenis sakit yang dianggap 

diakibatkan penyakit, mereka memilih yankes 

modern. Ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas 

yankes di Kampung Mindiptana sudah sangat baik 

dan membuat mereka memilih tenaga kesehatan 
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sebagai penyembuh pilihan pertama saat 

mengalami gangguan kesehatan. 

Meski demikian, pada dasarnya, mayoritas 

masyarakat Etnik Muyu mempunyai 

kecenderungan untuk melakukan self medication 

(pengobatan sendiri) terlebih dahulu. Masyarakat 

merasa lebih tahu tentang penyakitnya dan 

menempuh pengobatan kepada tua-tua adat jika 

dirasa sangat berat.  

Masyarakat Mindiptana yang tinggal dekat 

dengan Puskesmas Mindiptana juga memiliki 

kepercayaan yang tinggi pada tenaga yankes 

modern untuk membantu persalinan. Sebagian 

besar masyarakat Etnik Muyu adalah kalangan 

menengah-bawah. Hal itu menjadikan masyarakat 

memilih untuk mendatangi fasyankes 

dibandingkan mendatangkan nakes ke rumah, 

terkait dengan upaya menekan biaya persalinan.   

Pola perilaku pencarian pengobatan bagi 

Etnik Muyu di Distrik Mindiptana dilandasi oleh 

konsep sehat-sakit yang sangat dipengaruhi oleh 

keyakinannya pada mitos dan hal-hal supernatural 

(ìptèm). Selain itu juga sangat dipengaruhi oleh 

ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan,dan 

aksesibilitas dari fasilitas pelayanan kesehatan itu 

sendiri. 

 
2.3.1 Etnik Asmat di Kabupaten Asmat, Papua 
 

Penulisan tinjauan ini didasarkan telaah 

pustaka Buku Seri Etnografi 2014 yang berjudul 

―Nomphoboas yang Mengganas di Mamugu‖ 

terbitan Kementerian Kesehatan RI.
[8]

  

Sejak usia dini, masyarakat Etnik Asmat di 

Kampung Mumugu sangat paham dengan 

lingkungan alam sekitar maupun jauh dari 

kampungnya. Seorang anak Mumugu sudah diajak 

orang tuanya mencari makan dan mengenal 

lingkungan di hutan, rawa, dan sungai.  

Dalam hal pendidikan formal, kesadaran 

masyarakat untuk menyekolahkan anaknya masih 

sangat rendah. Hanya ada beberapa orang saja 

yang pernah mengenyam pendidikan di tingkat 

sekolah dasar (SD), itupun tidak sampai lulus. 

Rendahnya kesadaran masyarakati ini diperparah 

dengan belum adanya bangunan sekolah yang 

berdiri di Kampung Mumugu. Rendahnya tingkat 

pendidikan berpengaruh terhadap rendahnya 

pengetahuan yang mereka miliki termasuk 

pengetahuan terhadap kesehatan. Pengetahuan 

kesehatan masyarakat Mumugu dapat dikatakan 

masih rendah. Banyak perilaku kesehatan yang 

tidak disadari akan merugikan kesehatannya. 

Sebagai contoh adalah masalah 

penggunaan pakaian. Masyarakat Mumugu jarang 

sekali mengganti pakaian yang dipakainya. Baju 

yang dipakai bisa berhari-hari tidak diganti. Baju 

yang basah terkena air, akan dibiarkan mengering 

di badan. Sehingga tak heran bila banyak 

masyarakat Mumugu yang terkena penyakit kulit 

seperti Tinea imbrikata atau yang lebih dikenal 

dengan nama cascado. Cascado adalah penyakit 

kulit pada manusia yang disebabkan oleh jamur 

Trichophyton  concentricum. 

Salah satu penyakit menular yang banyak 

ditemukan di Mamugu adalah Kusta. Penyakit 

kusta atau disebut nomphoboas oleh orang 

Mamugu, dipandang sebagai masalah kesehatan 

yang biasa. Masyarakat Kampung Mumugu sendiri 

belum mengetahui secara pasti apa yang menjadi 

penyebab nomphoboas tersebut. Mereka 

menganggap penyakit itu hanya sebagai 

gangguan kulit biasa yang tidak akan 

menimbulkan dampak apa-apa bagi kehidupan 

mereka.  

Sebagaimana diketahui, penyakit kusta 

memberikan stigma negatif bagi penderitanya. 

Penyakit kusta oleh sebagian besar masyarakat 

masih dianggap sebagai penyakit kutukan, akibat 

dosa, terkena guna-guna, karena makanan, 

ataupun merupakan penyakit keturunan. Stigma ini 

membuat masyarakat takut terhadap penderita 
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kusta (leprophobia). Sehingga masyarakat atau 

bahkan mungkin keluarga penderita sendiri 

berusaha menjauhi serta mengucilkan anggota 

keluarga dan lingkungan yang menderita kusta. 

Kondisi itu membuat penderita kusta semakin 

menderita, karena beban sosial yang dihadapi. 

Namun, budaya menjauhi dan mengucilkan 

penderita kusta tidak ada di Kampung Mumugu. 

Dikatakan budaya karena stigma atau anggapan 

yang keliru tersebut dilakukan secara terus 

menerus sehingga memperkuat peranannya 

sebagai norma budaya. 

Penyakit kusta atau oleh masyarakat disebut 

nomphoboas ini, dianggap biasa saja oleh 

masyarakat. Mereka tidak terlalu khawatir ataupun 

takut terhadap penderita nomphobooas karena 

tidak menganggap nomphoboas sebagai penyakit 

kutukan. Tidak adanya stigma negatif di 

masyarakat berdampak pada tidak adanya 

pengucilan terhadap penderita nomphoboas. 

Mereka tidak pernah menjauhi ataupun mengusir 

anggota keluarga atau anggota masyarakat yang 

menderita nomphoboas. Penderita nomphoboas 

tetap tinggal bersama dengan istri/suami, anak-

anaknya, maupun keluarga yang lain dalam satu 

rumah tanpa sekat.  

Dalam perilaku pencarian pengobatan, 

masyarakat Mamugu masih belum sepenuhnya 

memanfaatkan fasilitas pengobatan yang ada di 

kampung mereka. Meski sudah ada yang berobat 

ke puskesmas, namun tidak jarang pula ketika 

sakit mereka masih melakukan pengobatan 

tradisional sebagaimana yang biasa mereka 

lakukan yait menggunakan daun gatal, iris-iris 

ataupun bakar-bakar. Ketika dirasa dengan 

pengobatan tradisional tersebut tidak sembuh, 

mereka baru memanggil ataupun datang ke 

Puskesmas untuk berobat. Mereka memiliki 

banyak alasan untuk tidak berobat ke puskesmas, 

seperti misalnya rasa sakit yang terjadi malam 

hari, kondisi hujan deras ataupun sedang berada 

jauh dari puskesmas.  

Adapun tentang penyakit nomphoboas, 

dikarenakan gejala yang terlihat hanyalah bercak-

bercak putih atau kemerahan dan tidak ada gejala 

lain yang menimbulkan rasa sakit, maka membuat 

seseorang yang terkena nomphoboas tidak 

berusaha untuk mencari pengobatan apalagi 

mengobati sampai tuntas. Sehingga dari 

penuturan masyarakat setempat, tidak ada pola 

pengobatan tradisional untuk mengobati 

nomphoboas. 

Mengenai pantangan bagi penderita 

nomphoboas ini, masyarakat Kampung Mumugu 

tidak mengenalnya. Bagi mereka penyakit kusta 

bukanlah penyakit yang berbahaya, sehingga juga 

tidak ada pantangan apa-apa bagi penderita kusta. 

Mereka dapat makan apa saja, atau melakukan 

apa saja tanpa ada larangan terkait dengan kusta. 

 
2.3.2 Etnik dayak Ngaju di Kabupaten Kapuas, 

Kalimantan Tengah 
 

Penulisan tinjauan ini didasarkan telaah 

pustaka Buku Seri Etnografi 2014 yang berjudul 

―Tetesan Danum Tawar di Desa Seribu Akar‖ 

terbitan Kementerian Kesehatan RI.
 [9]

  

Konsep sehat-sakit masyarakat desa Muroi 

Raya, Dusun Pantar Kabali dan Dusun Kerahau 

sangat dipengaruhi oleh tradisi atau kebudayaan, 

ekonomi, dan pendidikan masyarakat. Bagi 

masyarakat Desa Muroi Raya, khususnya yang 

berada di Dusun Pantar Kabali dan Dusun 

Kerahau, setidaknya ada 4 konsep seseorang 

dapat dikatan sehat, yaitu: 

1. Sehat adalah jika secara fisik seseorang 

terhindar dari racun pulih. Pulih ialah racun 

yang memiliki sifat magis, karena racun 

tersebut digunakan untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu yaitu sebagai menambah 

kekayaan atau pasugihan. Tidak semua orang 

memiliki racun pulih tetapi hanya orang 
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tertentu dengan tujuan ingin hidup dengan 

harta yang berlimpah. Dampak dari masuknya 

racun pulih ke dalam tubuh biasanya akan 

menyebabkan sakit bahkan berujung pada 

kematian. Apabila korbanya meninggal makan 

pemilik racun pulih akan bertambah kaya. 

2. Sehat adalah jika masyarakat setiap hari 

mengkonsumsi air seribu akar yang mereka 

peroleh dari air sungai Pantar dan Kerahau. 

Mereka percaya bahwa air sungai Pantar dan 

Kerahau yang berwarna kemerahan adalah 

air dari akar tanaman rawa yang jika 

dikonsumsi sangat baik untuk kesehatan.  

3. Sehat adalah jika telah melakukan upaya 

pengobatan melalui ritual Sangiang dengan 

bantuan roh baik. 

4. Sehat adalah jika masyarakat mendapatkan 

pelayanan medis. 

Perilaku pencarian pengobatan masyarakat 

masyarakat desa Muroi Raya, Dusun Pantar 

Kabali dan Dusun Kerahau dilakukan melalui 2 

cara pengobatan, yaitu tradisonal dan pelayanan 

kesehatan medis seperti puskesmas. 

1. Pengobatan tradisional Sangiang 

Pengobatan Sangiang adalah pengobatan 

dengan metode memanggil roh leluhur yang 

mempunyai kemampuan untuk mengobati. 

2. Pengobatan tradisional Basumuk 

Basumuk biasanya digunkan untuk mengobati 

masuk angin, yaitu dengan cara mengolesi 

kulit punggung memakai minyak tanah 

kemudian memberi sumbu dan menyalakan 

dan menutupnya dengan gelas hingga api 

mati. Setelah disumuk masuk angin dipercaya 

hilang. 

3. Pengobatan tradisional Danum Tawar 

Pengobatan danum tawar atau air penawar 

menggunakan media air yang didoakan. 

Danum tawar diperoleh warga dari para tokoh 

agama, da dipercaya dapat menghindarkan 

masyarakat dari gangguan roh jahat.  

4. Pengobatan dengan obat tradisional 

Letak desa yang jauh dari provider yankes 

membuat masyarakat mengandalkan obat-

obatan tradisional dan pengobat tradisional. 

Obat tradisional biasanya sering digunakan 

oleh ibu yang ada dalam masa kehamilan dan 

masa nifas yang biasa disebut sebagai obat 

41 macam.  

5. Pengobatan dengan obat-obat bebas yang 

dijual di pasaran 

Pengetahuan Masyarakat tentang biomedikal 

didapat dari Petugas Puskesmas Keliling dan 

Tenaga Kerja Sukarela yang ada di 

Posyandu. Selain itu mereka juga mendapat 

informasi tentang biomedikal dari pedagang 

obat di warung atau pasar yang seminggu 

sekali membuka lapak dagangannya di Pasar 

Malam.  

6. Pengobatan di pelayanan kesehatan medis 

Desa Muroi Raya masih menjadi jangkauan 

wilayah Puskesmas Danau Rawah namun 

pada kenyataannya sangat jarang warga 

Muroi Raya yang memeriksakan diri ke sana. 

Mereka hanya memeriksakan diri ke Petugas 

Puskesmas Keliling  tiap dua minggu sekali 

dan Posyandu. Untuk penduduk Karahau 

mereka lebih sering memeriksakan diri  ke 

Timpah  bukan ke Puskesmas Danau Rawah 

karena permasalahan jarak dan biaya 

transportasi. Untuk warga di Dusun Bukit 

Keramat dan Tanjung Jaya lebih 

mengandalkan pemeriksaan di Tanjung Jaya 

jika ada mantan  perawat dari Mandomai yang 

sebulan sekali berkunjung ke situ. 

 
3. KESIMPULAN DAN SARAN 

3.1  Kesimpulan 

Kegagalan intervensi kesehatan antara lain 

dikarenakan belum adanya pemahaman yang 
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penuh tentang masyarakat, termasuk sisi budaya 

dianut. Budaya membuat persepsi masyarakat 

dalam memandang sehat-sakit seringkali 

bertentangan dengan konsep sehat-sakit dari 

sudut pandang klinis. Contohnya persepsi Etnik 

Muyu yang masih kental dengan tradisi dan 

kepercayaan leluhur, Etnik Asmat yang memiliki 

pengetahuan kesehatan yang rendah tentang 

kesehatan, serta Etnik Dayak Ngaju yang memiliki 

kepercayaan yang sangat besar terhadap 

kekuatan supranatural. Persepsi yang 

mempengaruhi pemahaman tentang konsep 

sehat-sakit kemudian berperan dalam perilaku 

pencarian pengobatan yang dominan 

menggunakan pengobatan sendiri dan tradisional 

daripada pengobatan di pelayanan kesehatan 

pemerintah. Oleh sebab itu, penting untuk 

meluruskan persepsi sehat-sakit di etnik-etnik 

tertentu sehingga timbul kesadaran untuk 

berperilaku sehat yang sesuai dengan kacamata 

klinis 

 
3.2  Saran 

Perlu untuk menggali gambaran kearifan 

lokal dan budaya masyarakat, agar dapat dibuat 

strategi upaya kesehatan yang bersifat lokal dan 

spesifik. Gambaran tersebut kemudian dapat 

dimanfaatkan para pemegang kebijakan 

kesehatan untuk mengetahui, mempelajari, dan 

memahami apa yang terjadi di masyarakat 

berdasarkan budaya yang telah terpantau 

tersebut, sehingga program kesehatan dapat 

dirancang untuk meningkatkan status kesehatam 

masyarakat. 
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