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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 2003  

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

bawah 3 cm 

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

subbab yaitu 1 spasi (1x enter) 

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

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

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

identitas penulis beserta alamat dan nomor telepon yang bisa dihbungi 

 

Ketentuan menurut jenis naskah : 

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

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

pembahasan/diskusi, kesimpulan, dan saran).  

mailto:redaksibimkmi@bimkes.org
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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 Pustaka (Reference) 

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

Editorial harus mengikuti sistematika sebagai berikut: 

a. Judul 

b. Nama penulis dan lembaga pengarang 

c. Abstrak 
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d. Isi (Text), yang terdiri atas: 

i. Pendahuluan (termasuk masalah yang akan dibahas) 

ii. Pembahasan (Isi) 

iii. Kesimpulan 

iv. Saran 

e. Daftar Rujukan (Reference) 

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

berikut:  

a. Pendahuluan  

b. Isi 

c. Kesimpulan  

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

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

Terjemahan judul dalam bahasa Inggris ditulis italic. 

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

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

korespondensi ditulis lengkap dengan nomor telepon dan email. 

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

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

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

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

sebaiknya bukan merupakan pengulangan kata-kata dalam judul. 

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

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

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

tertulis. 

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

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

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

siku […] 

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

dalam keseluruhan teks, bukan menurut abjad.  

 

Contoh cara penulisan daftar pustaka dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Naskah dalam jurnal 

i. Naskah standar 

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

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

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

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

Penulis lebih dari enam orang 

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

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

ii. Suatu organisasi sebagai penulis 

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

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

iii. Tanpa nama penulis 

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

iv. Naskah tidak dalam bahasa Inggris  

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

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

v. Volum dengan suplemen 

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

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

vi. Edisi dengan suplemen 

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

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

vii. Volum dengan bagian 

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

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

viii. Edisi dengan bagian 

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

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

ix. Edisi tanpa volum 

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. 
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2. Buku dan monograf lain 

i. Penulis perseorangan 

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

Delmar Publishers; 1996. 

ii. Editor, sebagai penulis 

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

Livingstone; 1996. 

iii. Organisasi dengan penulis 

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

The Institute; 1992. 

iv. Bab dalam buku 

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

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

Press; 1995.p.465-78. 

v. Prosiding konferensi 

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

of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; 

Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996. 

vi. Makalah dalam konferensi 

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

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

92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; 

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

vii. Laporan ilmiah atau laporan teknis 

a. Diterbitkan oleh badan penyandang dana/sponsor: 

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

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

Human Services (US), Office of Evaluation and Inspection; 1994 Oct. Report 

No.: HHSIGOEI69200860. 

b. Diterbitkan oleh unit pelaksana 

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

force and education issues. Washington: National Academy Press; 1995. 

Contract no.: AHCPR282942008. Sponsored by the Agency for Health Care 

Policy and research. 

 

viii. Disertasi 

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

[dissertation]. St. Louis (MO): Washington univ.; 1995. 
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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. 

 

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 

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahNya, 
Berkala Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (BIMKMI) memasuki tahun keempat sebagai 
lembaga ilmiah publikasi ide-ide dan karya-karya hebat mahasiswa kesehatan Masyarakat dari seluruh 
Indonesia. Saat ini, menulis ilmiah tidak lagi menjadi momok yang sulit bagi mahasiswa. Karena pada 
dasarnya, mahasiswa merupakan calon peneliti sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Banyak 
sarana dan program yang semakin memudahkan mahasiswa untuk menulis dan mempublikasikan hasil 
karya ilmiahnya. BIMKMI merupakan salah satu sarana yang dibentuk untuk mendukung Program Wajib 
Publikasi Ilmiah untuk mahasiswa oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi melalui Surat Dirjen Dikti 
No. 152/E/T/2012 sebagai tempat publikasi artikel ilmiah mahasiswa kesehatan masyarakat yang dapat 
diakses secara gratis. Diharapkan dengan adanya BIMKMI, seluruh mahasiswa dapat terus termotivasi 
untuk menunjukan eksistensi sebagai agent bangsa dengan publikasi karya-karya ilmiah.  

BIMKMI Volume 4 Nomor 1 menyajikan 7 artikel ilmiah meliputi 5 artikel penelitian asli, 1 
tinjauan pustaka, dan 1 artikel editorial. Artikel yang diterbitkan telah melalui serangkaian proses seleksi 
oleh dewan redaksi dan mitra bestari BIMKMI. Terimakasih atas partisipasi dari seluruh penulis yang 
telah mengirimkan artikel untuk dipublikasikan, kepada segenap TIM BIMKMI, mitra bestari dan seluruh 
pihak yang sudah berusaha menyajikan publikasi karya terbaik. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila 
banyak dijumpai kekurangan-kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi 
terwujudnya BIMKMI sebagai wadah publikasi ilmiah yang kompeten dan terakreditasi. Semoga dengan 
diterbitkannya satu edisi terbaru BIMKMI, semangat mahasiswa kesehatan masyarakat terus terpacu 
untuk mulai menulis dan berpartisipasi dalam mempublikasikan karya-karya ilmiahnya pada edisi 
selanjutnya.  

Selamat Menikmati, 
 
Salam ilmiah!!! 
 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
 

Pimpinan Umum BIMKMI 2015-2016 
 
 
 

Nining Purnawati 

http://www.kopertis12.or.id/2012/02/01/surat-dirjen-dikti-no-152et2012-tentang-wajib-publikasi-ilmiah-bagi-s1s2s3.html
http://www.kopertis12.or.id/2012/02/01/surat-dirjen-dikti-no-152et2012-tentang-wajib-publikasi-ilmiah-bagi-s1s2s3.html
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Editorial URGENSI PERAN TENAGA KESEHATAN 
MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG 
PROGRAM “KETUK PINTU LAYANI  
DENGAN HATI” PROVINSI DKI JAKARTA 
 
Purwo Setiyo Nugroho1 

 
1Mahasiswa Magister Epidemiologi, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat, Universitas Indonesia 

 
 
Indonesia merupakan salah satu 

negara berkembang yang masih 
menghadapi permasalahan penyakit 
menular maupun penyakit tidak menular. 
Penyakit tidak menular menjadi trend 
terbaru yang sangat mempengaruhi 
derajat kesehatan masyarakat di negara 
berkembang. Menurut data dari 
Tobacco Control Support Center 
(TCSC) Ikatan Ahli Kesehatan 
Masyarakat Indonesia (IAKMI), bahwa 
pada tahun 2007 angka kematian yang 
disebabkan oleh penyakit tidak menular 
di Indonesia sebesar 59,5% [1].  

Program Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) yang diusung oleh 
pemerintah melalui Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan merupakan salah satu upaya 
untuk melindungi segenap bangsa 
Indonesia dari ancaman penyakit yang 
ada. Program yang di luncurkan sejak 
awal tahun 2014 ini menjadi angin segar 
bagi para masyarakat kurang mampu, 
sebab terdapat program JKN-Penerima 
Bantuan Iuran (PBI) yang memberikan 
akses berobat secara gratis pada 
fasilitas pelayanan kesehatan. 

Adanya program JKN-PBI ini 
memicu masyarakat kurang mampu 
yang datang ke fasilitas pelayanan 
kesehatan secara berbondong-bondong. 
Banyaknya pasien yang berkunjung ke 
fasilitas pelayanan kesehatan tidak 
diimbangi dengan fasilitas yang tersedia 
di fasilitas pelayanan kesehatan 
tersebut, alhasil banyaknya antrian di 
loket pendaftaran, ruang tunggu berobat 
maupun di loket farmasi menjadi hal 
yang lumrah di mata masyarakat.  

Melihat permasalahan banyaknya 
warga yang berbondong-bondong ke 
fasilitas pelayanan kesehatan, tim 
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK) Provinsi DKI Jakarta yang 

bekerjasama dengan Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) 
memprakarsai adanya program 
kunjungan aktif tenaga kesehatan ke 
masyarakat dari satu rumah ke rumah 
lainnya. Program yang sangat didukung 
oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta 
bernama “Ketuk Pintu Layani Dengan 
Hati”. 

Program “Ketuk Pintu Layani 
Sepenuh Hati” ini merupakan program 
pemerintah DKI Jakarta melalui DInas 
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 
bertujuan untuk melaksanakan kegiatan 
pengendalian penyakit melalui 
identifikasi dan edukasi beberapa 
penyakit. Harapannya melalui program 
ini dapat mendekatkan akses layanan 
kesehatan pada seluruh masyarakat 
DKI Jakarta. Dalam implementasinya, 
pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
menyediakan 1 Dokter, 1 Perawat dan 1 
Bidan untuk melayani 1.250 penduduk 
DKI Jakarta [2].  

Program “Ketuk Pintu Layani 
Dengan Hati” bersifat aktif melayani 
masyarakat. Kegiatannya meliputi 
kunjungan aktif pada masyarakat seperti 
imunisasi rutin, posbindu rutin serta jika 
bertemu wanita usia subur akan segera 
dilakukan Inspeksi Visual dengan Asam 
asetat (IVA) untuk mendeteksi dini 
kanker leher rahim. Selain itu, apabila 
dijumpai masyarakat kurang mampu 
yang belum memiliki BPJS maka akan 
segera diberikan [3]. 

Peran dari tenaga kesehatan 
masyarakat sangat perlu dalam 
mendukung program tersebut, sebab 
dengan adanya penguatan tenaga 
kesehatan masyarakat ini secara tak 
langsung mendukung upaya Rencana 
Strategis (Renstra) Kementrian 
Kesehatan tahun 2015-2019 mengenai 
penguatan Sumberdaya Manusia 
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Kesehatan (SDMK) tenaga kesehatan 
masyarakat [4]. Menurut Undang-Undang 
Kesehatan Nomor 36 tahun 2014 
menyebutkan bahwa tenaga kesehatan 
masyarakat yakni terdiri dari 
epidemiolog kesehatan, tenaga promosi 
kesehatan, pembimbing kesehatan kerja, 
tenaga administrasi dan kebijakan 
kesehatan, tenaga biostatistik dan 
kependudukan, serta tenaga kesehatan 
reproduksi dan keluarga. 

Jenis dari tenaga kesehatan 
masyarakat yang perannya dibutuhkan 
dalam program ini adalah epidemiolog 
kesehatan. Terdapat dua tugas pokok 
seorang epidemiolog yakni melakukan 
surveilans dan penyelidikan masalah di 
masyarakat. Surveilans kesehatan 
merupakan pencatatan riwayat 
kesehatan yang dilakukan secara terus 
menerus untuk dilakukan sebuah 
analisis dan interpretasi agar dapat 
mengundang sebuah aksi nyata untuk 
membantu dalam mengatasi sebuah 
permasalahan kesehatan. Kegiatan 
surveilans dalam Program “Ketuk Pintu 
Layani Sepenuh Hati” ini memiliki 
peluang besar mendapatkan data aktif 
masyarakat, sebab sifat dari program ini 
yakni petugas kesehatan yang datang 
aktif untuk melayani masyarakat. 
Program surveilans perlu disisipkan 
dalam jangka panjang agar dapat 
melihat trend kasus kejadian sebuah 
penyakit mengingat permasalahan 
penyakit menular seperti DBD, TBC, 
HIV serta penyakit tidak menular seperti 
diabetes mellitus dan kanker masih 
mengintai warga DKI Jakarta.  

Selain epidemiolog kesehatan, 
peran promotor kesehatan juga sangat 
penting dalam program DKI Jakarta ini, 
sebab promotor kesehatan mengajarkan 
sebuah proses pembelajaran dari, oleh 
dan untuk masyarakat itu sendiri agar 

tercapai masyarakat yang dapat 
meningkatkan derajat kesehatannya 
secara mandiri. Tujuan dari upaya 
promosi kesehatan bukan hanya 
memberikan edukasi mengenai 
kesehatan saja, namun juga 
memberikan upaya memfasilitasi 
perubahan perilaku hidup yang kurang 
sehat. Upaya perubahan perilaku ini 
dirancang dengan beberapa program di 
masyarakat, organisasi dan 
lingkungannya (lingkungan fisik, sosial 
budaya, politik dan sebagainya), sebab 
intervensi permasalahan kesehatan 
masyarakat perlu mengedepankan 
pendekatan community based yang 
merupakan ciri khas ilmu kesehatan 

masyarakat.  
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ABSTRAK 
Latar Belakang: Penyakit Tidak Menular yang saat ini insidensinya terus meningkat 
adalah stroke. Stroke saat ini tidak hanya menyerang penduduk usia lanjut saja namun 
mulai menyerang pada usia yang lebih muda. Stroke yang terjadi pada usia muda 
memiliki dampak yang lebih berat dibanding pada usia lanjut. Hasil penelitian 
sebelumnya menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara faktor risiko 
stroke pada usia lanjut dan dewasa muda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
faktor risiko kejadian stroke pada dewasa muda di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan rancangan 
kasus kontrol. Jumlah sampel adalah 99 orang yang diambil menggunakan purposive 
sampling. Instrumen penelitian berupa lembar observasi dan telepon seluler. Analisis 
data dilakukan secara deskrisptif dan analitik menggunakan STATA version 12 software 
dengan uji statistik chi-square and regresi logistik.  
Hasil: Analisis bivariat menunjukkan ada hubungan antara riwayat hipertensi (p value = 
0,000; OR = 7,87; CI95% = 2,63-26,16), riwayat hiperkolesterolemia (p value = 0,000; OR 
= 7,95; CI95% = 2,74-24,79), dan riwayat diabetes melitus (p value = 0,000; OR = 13,33; 
CI95% = 4,42-41,28) dengan kejadian stroke pada dewasa muda. Analisis multivariat 
menunjukkan riwayat diabetes melitus merupakan faktor risiko stroke dewasa muda di 
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang paling dominan. 
Kesimpulan:  Terdapat hubungan antara kejadian stroke pada dewasa muda dengan 
riwayat hipertensi, riwayat hiperkolesterolemia, dan riwayat diabetes melitus. Faktor risiko 
stroke dewasa muda yang paling dominan adalah riwayat diabetes melitus. 
 
Kata kunci: stroke, dewasa muda, faktor risiko, kasus-kontrol 
 

ABSTRACT 
Background: Stroke is one of non-communicable disease which it’s incident continue 
increasing. Nowadays trend shows that stroke attacks not only elder age population but 
also younger age population. Stroke among younger age population has more severe 
impact than elder age. The previous research proved that there were significant 
differences between risk factors of elder stroke and younger stroke. This research aimed 
to determine risk factors of stroke among younger age population in RSUP Dr. Sardjito 
Yogyakarta. 
Method: This research was an analytic observational with case-control design. Sample 
was 99 respondents that were collected by non-probability with purposive sampling. The 
instrument was a checklist and a cellular phone. Data were analyzed as descriptive and 
analytic used STATA version 12 software with chi-square and logistic regression 
statistical testing. 
Result: This study findings showed that there were relationship between history of 
hypertension (p value = 0,000; OR = 7,87; CI95% = 2,63-26,16), history of 
hypercholesterolemia (p value = 0,000; OR = 7,95; CI95% = 2,74-24,79), and history of 
diabetes mellitus (p value = 0,000; OR = 13,33; CI95% = 4,42-41,28) with stroke among 
younger age population. Multivarate analysis performed that history of diabetes mellitus 
was a dominated risk factor of stroke among younger age population in RSUP Dr. 
Sardjito Yogyakarta. 



 

4 

 BIMKMI Volume 4 No.1 | Januari - Juni 2016 

 
 

Conclusion: Stroke among younger age population has relationship with history of 
hypertension, hypercholesterolemia, and diabetes mellitus. 
 
Keywords: stroke, younger age population, risk factors, case-control 
 
1. PENDAHULUAN 

Proporsi Penyakit Tidak Menular 
(PTM) pada penduduk dunia yang 
berusia kurang dari 70 tahun berturut-
turut adalah kardiovaskuler (39%), 
penyakit pernapasan kronis, penyakit 
pencernaan, dan PTM lainnya (30%), 
kanker (27%), dan diabetes melitus 
(4%).[1] Salah satu PTM yang saat ini 
sedang marak terjadi adalah penyakit 
stroke. Penyakit cerebrovascular atau 
stroke akan meningkat angka 
kejadiannya seiring dengan 
pertambahan usia dan diperkirakan 
pada tahun 2030 akan terjadi 
peningkatan angka morbiditas dan 
mortalitas menjadi 2 kali lipat dari 
sebelumnya.[2] 

Stroke merupakan penyebab 
kematian kedua pada umur di atas 60 
tahun dan penyebab kematian kelima 
pada penduduk berusia 18-59 tahun. 
Kasus stroke di negara berkembang 
juga mengindikasikan peningkatan 
kasus yang bermakna.[3] Data Sistem 
Informasi Rumah Sakit (SIRS) 
menyebutkan bahwa stroke menempati 
peringkat kedua dari 10 peringkat 
kematian PTM rawat inap rumah sakit di 
Indonesia. Jumlah tersebut mengalami 
peningkatan dari 17,5% pada tahun 
2009 menjadi 18,49% pada tahun 
2010.[4] Prevalensi kasus stroke di 
Indonesia pada tahun 2007 berjumlah 
8,3 per mil. Angka tersebut meningkat 
menjadi 12,1 per mil pada tahun 2013.[5] 

Stroke saat ini tidak hanya 
menyerang penduduk usia tua namun 
juga penduduk berusia muda dan 
produktif. Hampir 12% dari semua kasus 
stroke terjadi pada pasien berusia 
antara 18 hingga 50 tahun yang disebut 
sebagai “Young Stroke”.[6] Prevalensi 
kasus stroke di Indonesia pada 
kelompok umur 18-54 tahun pada tahun 
2007 sebesar 20,2 per mil. Angka ini 
meningkat menjadi 29,6 per  mil pada 
kelompok umur yang sama pada tahun 
2013.[4]   

Penelitian yang dilakukan 
sebelumnya menyebutkan terdapat 
perbedaan faktor risiko yang signifikan 
antara pasien stroke usia dewasa muda 

dengan pasien stroke usia tua. Riwayat 
diabetes melitus, riwayat 
hiperkolesterolemia, dan riwayat 
hipertensi merupakan faktor risiko stroke 
pada dewasa muda, sedangkan riwayat 
merokok, riwayat serangan stroke 
sebelumnya, riwayat Transient Ischemic 
Attack (TIA), dan riwayat penyakit 
jantung merupakan faktor risiko stroke 
pada usia lanjut.[7] 

Hipertensi merupakan faktor risiko 
paling potensial dari stroke. Tekanan 
darah sistolik maupun tekanan darah 
diastolik yang tinggi telah dikaitkan 
dengan peningkatan kejadian stroke 
iskemik maupun hemoragik pada 
manusia dari semua umur dan kedua 
jenis kelamin.[8] Tingginya tekanan 
darah dapat mengakibatkan pecahnya 
maupun menyempitnya pembuluh darah 
di otak kemudian menyebabkan 
perdarahan di otak. Aliran darah ke otak 
akan terganggu akibat adanya 
pembuluh darah yang pecah tersebut 
sehingga sel-sel otak mengalami 
kematian. Pengendalian terhadap 
tekanan darah baik diastolik maupun 
sistolik mampu menurunkan angka 
kejadian stroke.[9] 

Hiperkolesteromia merupakan 
suatu keadaan di mana meningginya 
kadar kolesterol di dalam darah. Hal 
tersebut juga akan meningkatkan kadar 
LDL karena LDL merupakan 
pengangkut utama kolesterol di dalam 
darah sehingga terjadi peningkatan 
endapan kolesterol di dinding arteri.[10] 

Penumpukan atau pengendapan 
kolesterol di dalam pembuluh darah 
akan menyebabkan aterosklerosis[11] 
yang diikuti penurunan elastisitas 
pembuluh darah.[9] Plak yang 
diakibatkan oleh kolesterol tersebut jika 
dibiarkan akan membuat pembuluh 
darah kaku yang berdampak pada 
terganggunya sirkulasi darah ke otak. 
Hal tersebut dapat menyebabkan 
iskemik yang berakibat infark (kematian) 
pada sel-sel otak.[12] Diabetes melitus 
mampu menebalkan pembuluh darah 
yang besar. Menebalnya dinding 
pembuluh darah otak akan 
mengakibatkan penyempitan diameter 
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pembuluh darah sehingga menghambat 
aliran darah ke otak dan dapat berakibat 
infark (kematian) pada sel-sel otak.[9] 

Rumah Sakit Dr. Sardjito adalah 
rumah sakit pusat yang merupakan 
rumah sakit rujukan tertinggi untuk 
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa 
Tengah Bagian Selatan. Hal tersebut 
menjadikan RSUP Dr. Sardjito sebagai 
rumah sakit tertinggi untuk merujuk 
pasien yang berasal dari rumah sakit 
yang ada di bawahnya terutama untuk 
kasus penyakit kronis serius seperti 
stroke. Prevalensi kasus stroke di 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
pada tahun 2007 sebesar 8,4 mil. Angka 
ini meningkat pada tahun 2013 menjadi 
16,9 per mil.[5] Hasil observasi pada 
studi pendahuluan di Instalasi Catatan 
Medik RSUP Dr. Sardjito didapat 
prevalensi stroke dewasa muda pada 
periode Januari hingga Desember 2013 
yaitu sebesar 7.9%. Jumlah ini 
meningkat jika dibandingkan pada tahun 
2011 menurut penelitian yang dilakukan 
sebelumnya tentang stroke dewasa 
muda menyebutkan bahwa revalensi 
stroke dewasa muda yaitu sebesar 
3.3%.[7] Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui faktor risiko kejadian stroke 
pada dewasa muda di RSUP Dr.Sardjito 
Yogyakarta. 

 
2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 
rancangan studi case control. Studi 
kasus kontrol (case control) merupakan 
jenis penelitian epidemiologis analitik 
observasional yang menelaah hubungan 
antara efek tertentu dengan faktor risiko 
tertentu pula. Desain penelitian kasus 
kontrol digunakan untuk melihat 
seberapa besar peran faktor risiko 
dalam kejadian penyakit (cause-effect 
relationship).[13] Studi kasus kontrol 
membagi kelompok studi menjadi 
kelompok kasus dan kelompok kontrol 
kemudian dilihat status paparannya. 
Ciri-ciri studi kasus kontrol adalah 
pemilihan subjek berdasarkan status 
penyakit kemudian dilakukan 
pengamatan apakah subjek mempunyai 
riwayat terpapar faktor risiko atau tidak. 
Subjek yang didiagnosis menderita 
penyakit disebut kasus, berupa insidensi 
(kasus baru) yang muncul dari suatu 
populasi. Subjek yang tidak menderita 
penyakit disebut kontrol, yang dicuplik 

secara acak dari populasi berbeda 
dengan populasi asal kasus.[14]  

Populasi penelitian adalah 
seluruh pasien yang berobat di Poliklinik 
Saraf RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta 
pada tahun 2013. Sampel dalam 
penelitian dibagi 2 kelompok yaitu 
kelompok kasus dan kelompok kontrol. 
Sampel dalam kelompok kasus adalah 
pasien rawat inap berusia 18-45 tahun 
yang menderita stroke. Sampel dalam 
kelompok kontrol adalah pasien rawat 
inap berusia 18-45 tahun yang tidak 
menderita stroke. Besar sampel 
minimum untuk kelompok kasus diambil 
dengan cara non-probability sampling 
menggunakan teknik purposive 
sampling. 

Sampel pada kelompok kasus: 
Kriteria inklusi: 

1. Pasien yang telah didiagnosis 
menderita stroke baik iskemik 
maupun perdarahan berdasarkan 
rekam medis. 

2. Pasien berusia 18-45 tahun. 
3. Tercatat sebagai pasien rawat 

inap di Poliklinik Saraf RSUP Dr. 
Sardjito. 

Kriteria eksklusi: 
1. Pasien yang meninggal dunia 

menurut data rekam medis. 
Besar sampel untuk kelompok 

kasus setelah diambil dengan teknik 
purposive sampling berjumlah 33 orang. 
Perbandingan kelompok kasus dan 
kelompok kontrol yang digunakan 1:2 
sehingga jumlah sampel dalam 
kelompok kontrol berjumlah 66 orang. 
Instrumen dalam penelitian ini adalah 
lembar observasi yang memuat variabel 
penelitian dan telepon seluler untuk 
mewawancara pasien atau keluarga 
pasien terkait variabel penelitian yang 
tidak lengkap terisi pada data rekam 
medis selama periode Januari-
Desember 2013. 
Data dianalisis menggunakan STATA 
version 12. Analisis univariat disajikan 
dalam tabel distribusi frekuensi. Analisis 
bivariat dilakukan menggunakan uji 
statistik chi-square. Analisis multivariat 
diakukan dengan uji statistik regresi 
logistik.
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3. HASIL PENELITIAN 
 

Tabel 1. Distribusi frekuensi pasien stroke 

Karakteristik 
N (%)  

33 responden 

Umur   
26-30 3 (3.03) 
31-35 12 (12.12) 
36-40 15 (15.15) 
41-45 69 (69.70) 

Jenis stroke   
Stoke perdarahan 8 (24.24) 
Stroke iskemik 25 (75.76) 

Status stroke   
Serangan pertama 12 (36.36) 
Berulang 21 (63.64) 

 
Tabel 2. Distribusi frekuensi pasien dewasa muda 

Karakteristik 
N (%) 

99 responden 

Stroke 

Ya Tidak 

 N (%) N  (%) 

Jenis Kelamin       
Laki-Laki 48 (48.48) 19 (39.58) 29 (60.42) 
Perempuan 51 (51.52) 14 (27.45) 37 (72.55) 

Riwayat Hipertensi       
Ya 51 (51.52) 27 (52.94) 24 (47.06) 
Tidak 48 (48.48) 6 (12.50) 42 (87.50) 

Riwayat Hiperkolesterolemia       
Ya 47 (47.47) 26 (55.32) 21 (44.68) 
Tidak 52 (52.53) 7 (13.46) 45 (86.54) 

Riwayat Diabetes Melitus       
Ya 35 (35.35) 24 (68.57) 11 (31.43) 
Tidak 64 (64.65) 9 (14.06) 55 (85.94) 

 

Responden yang mengalami stroke 
sebesar 33,33% dengan pasien paling 
banyak berusia 41-45 tahun yaitu 
sebesar 69.70%. Pasien stroke iskemik 
mendominasi sebesar 75.76% dan 
sebagian besar kasus stroke adalah 
stroke berulang yaitu sebesar 63.64% 
(Tabel 1). Responden yang mengalami 

stroke sebagian besar laki-laki yaitu 
sebesar 39,58%. Responden stroke 
yang riwayat hipertensi sebesar 52.94%, 
memiliki riwayat hiperkolesterolemia 
sebesar 55.32%, dan memiliki riwayat 
diabetes mellitus sebesar 68,57% 
(Tabel 2).  

 
Tabel 3. Analisis bivariat dan multivariat 

 Analisis bivariate Analisis multivariate 

 OR 95% CI p-value OR 95% CI p-value 

Riwayat hipertensi 7.87 2.63-26.16 0.000 6.06 0.50 - 3.01 0.006 
Riwayat 
hiperkolesterolemia 

7.95 2.74-24.79 0.000 10.43 1.00 - 3.70 0.001 

Riwayat diabetes 
mellitus 

13.33 4.42–41.28 0.000 15.35 -6.06 - (-2.61) 0.000 

 

Hasil analisis bivariat antara 
kejadian stroke dengan riwayat 
hipertensi menunjukkan p value = 0,000 
sehingga dapat disimpulkan bahwa 
terdapat kemaknaan secara statistik 

antara kejadian stroke pada dewasa 
muda dengan riwayat hipertensi. 
Kemaknaan secara biologis dapat dilihat 
dari nilai odds ratio (OR) yaitu sebesar 
7,87. Hasil analisis bivariat antara 
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kejadian stroke dengan riwayat 
hiperkolesterolemia menunjukkan p 
value = 0,000 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa terdapat kemaknaan 
secara statistik antara kejadian stroke 
pada dewasa muda dengan riwayat 
hiperkolesterolemia. Kemaknaan secara 
biologis dapat dilihat dari nilai odds ratio 
(OR) yaitu sebesar 7,95. Hasil analisis 
bivariat antara kejadian stroke dengan 
riwayat diabetes melitus menunjukkan p 
value = 0,000 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa terdapat kemaknaan 
secara statistik antara kejadian stroke 
pada dewasa muda dengan riwayat 
diabetes mellitus. Kemaknaan secara 
biologis dapat dilihat dari nilai odds ratio 
(OR) yaitu sebesar 13,33. Hasil analisis 
multivariat menunjukkan bahwa riwayat 
diabetes melitus merupakan variabel 
yang memiliki hubungan paling besar 
atau paling dominan dengan kejadian 
stroke pada dewasa muda (OR = 15,35 : 
p value = 0,000 : CI 95% = -6.06 - -2.61) 
kemudian diikuti oleh riwayat 
hiperkolesterolemia (OR = 10,43 ; p 
value = 0,001 ; CI 95% = 1.00 - 3.70) 
dan riwayat hipertensi (OR = 6,06 ; p 
value = 0,006 ; CI 95% = 10.50 - 3.01) 
(Tabel 3). 

 
4. PEMBAHASAN 
4.1 Analisis Univariat 

World Health Organization (WHO) 
mendefinisikan stroke sebagai 
gangguan fokal maupun global 
fungsional otak dengan tanda klinis 
yang meningkat secara cepat, dengan 
gejala yang berlangsung selama 24 jam 
atau lebih atau menyebabkan kematian 
dan tidak disertai penyebab lain selain 
gangguan vaskuler.[15] Stroke sebagai 
penyebab defisit neurologis yang 
berlangsung selama minimal 24 jam.[16] 

Stroke terjadi jika aliran darah ke otak 
terputus. Otak sangat tergantung pada 
pasokan darah yang berkesinambungan 
yang dialirkan oleh pembuluh arteri. 
Pasokan darah dapat berhenti akibat 
adanya pembekuan darah atau 
pecahnya pembuluh darah. Jumlah 
yang banyak atau sedikit dari 
pembekuan darah atau pecahnya 
pembuluh darah akan menyebabkan 
terjadinya kerusakan pada otak yang 
tidak dapat diperbaiki (infark otak). 
Dampaknya adalah fungsi kontrol 
bagian tubuh oleh daerah otak yang 

terkena stroke akan hilang atau 
mengalami gangguan dan dapat 
mengakibatkan kematian.[17] 

Distribusi pasien menurut 
kejadian stroke menyebutkan bahwa 
pasien yang menderita stroke berjumlah 
33 orang (33,3%) sedangkan pasien 
yang tidak menderita stroke berjumlah 
66 orang (66,7%). Penentuan jumlah 
sampel dalam kelompok kasus dan 
kelompok kontrol telah ditetapkan oleh 
peneliti sebelumnya menggunakan 
perbandingan 1:2. Hal ini dilakukan 
untuk menambah kekuatan (power) 
penelitian dan memperkuat hubungan 
atau asosiasi yang ditemukan.[13,18] 

Hasil analisis univariat 
menunjukkan kejadian stroke semakin 
meningkat seiring dengan 
bertambahnya usia. Usia merupakan 
salah satu faktor risiko stroke yang tidak 
dapat dimodifikasi sehingga semakin 
meningkatnya usia maka risiko untuk 
terjadinya stroke pun semakin tinggi.[19] 
Fauci, et al (2005) mengatakan hal yang 
demikian bahwa stroke akan meningkat 
kejadiannya seiring dengan 
pertambahan usia seseorang dan 
diperkirakan pada tahun 2030 akan 
terjadi peningkatan angka morbiditas 
dan mortalitas menjadi 2 kali lipat dari 
sebelumnya.[20] Jenis kelamin juga 
merupakan faktor risiko stroke yang 
tidak dapat dimodifikasi.[19] Penelitian ini 
menunjukkan laki-laki memiliki 
persentase yang cukup besar terhadap 
kejadian stroke dibandingkan 
perempuan. Hal ini dikarenakan 
perempuan yang menderita penyakit 
vaskuler cenderung memiliki daya tahan 
yang buruk sehingga menyebabkan 
kematian yang tinggi dibandingkan laki-
laki. Angka kesakitan menunjukkan laki-
laki memiliki angka yang lebih tinggi 
namun perempuan lebih berisiko 
menderita stroke dibandingkan laki-
laki.[19] Hal ini akan terus meningkat 
pada saat perempuan memasuki usia 
lanjut.[21] 

Stroke iskemik bertanggungjawab 
atas sebagian besar jenis stroke yang 
diderita oleh responden. Sekitar 80% 
lebih kejadian stroke bermula dari 
iskemik yang disebabkan sumbatan 
trombotik pada arteri. Lokasi awal 
sumbatan tersebut biasanya terjadi 
pada arteri-arteri serebral ekstrakranial, 
jantung, arteri kecil yang menembus 
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otak, dan plak arkus aorta.[22] Pasien 
yang meninggal kebanyakan berasal 
dari pasien stroke dengan jenis stroke 
perdarahan karena pecahnya pembuluh 
darah di otak menyebabkan keluarnya 
darah ke dalam parenkim otak dan atau 
ruang cairan serebrospinal. Perdarahan 
yang terjadi akan mengakibatkan 
kerusakan struktur jaringan sekitar. 
Peningkatan tekanan intrakranial akan 
menyebabkan pergeseran dan herniasi 
di jaringan otak sehingga ada 
kemungkinan bisa menekan batang 
otak.[16] Peluang untuk selamat pada 
penderita stroke iskemik lebih besar 
dibanding stroke perdarahan karena 
stroke perdarahan mempunyai 
kemungkinan lebih besar untuk menjadi 
stroke yang lebih fatal hingga 
menyebabkan kematianl.[11] 

Penelitian ini menunjukkan stroke 
berulang lebih banyak terjadi 
dibandingkan stroke serangan pertama. 
Seseorang yang sudah mengalami 
stroke serangan pertama memiliki risiko 
tinggi untuk mengalami stroke berulang 
terutama dalam setahun pertama 
setelah stroke serangan pertama.[17] 

Pasien stroke iskemik akan mengalami 
perkembangan ateroslerosis yang 
progresif, ketidakstabilan plak yang 
cenderung robek, dan peningkatan 
tromboemboli pada arteri pasca 
serangan stroke pertama. Sementara 
pada pasien stroke perdarahan akan 
mengalami perdarahan kembali pada 
pembuluh darah yang rapuh 
(aneurisma) sebesar 20% dalam waktu 
2 minggu.[22] 

Pasien stroke yang memiliki 
riwayat hipertensi, riwayat 
hiperkoleserolemia, riwayat diabetes 
melitus mendominasi sebagian lebih di 
antara semua pasien stroke. Hal ini bisa 
saja terjadi mengingat tingginya tekanan 
darah dan ketidakseimbangan profil lipid 
darah, kadar gula darah yang tidak 
terkontrol merupakan faktor risiko dari 
stroke yang dapat dimodifikasi.[19] 
Hipertensi sangat erat kaitannya dengan 
semua jenis stroke terutama stroke 
perdarahan akibat meningginya tekanan 
darah yang menyebabkan pecahnya 
pembuluh darah di otak. 
Ketidakseimbangan profil lipid darah 
menyebabkan timbulnya timbunan plak 
pada pembuluh darah.[22] Diabetes 
melitus mampu menebalkan pembuluh 

darah yang mengakibatkan 
penyempitan diameter pembuluh darah 
sehingga menghambat aliran darah ke 
otak.[9]  

 
4.2 Analisis Bivariat 
4.2.1 Riwayat Hipertensi 

Hasil analisis bivariat 
menyimpulkan ada hubungan kejadian 
stroke pada dewasa muda dengan 
riwayat hipertensi di RSUP Dr. Sardjito 
Yogyakarta (p value < 0,05). Nilai odds 
ratio (OR) sebesar 7,87 menunjukkan 
bahwa kejadian stroke pada dewasa 
muda diperkirakan akan meningkat 7,87 
kali pada pasien yang memiliki riwayat 
hipertensi dibandingkan pada pasien 
yang tidak memiliki riwayat hipertensi. 

Hipertensi merupakan faktor 
dominan stroke pada dewasa muda 
terutama stroke perdarahan. Tekanan 
darah sistolik maupun diastolik yang 
tinggi telah dikaitkan dengan 
peningkatan kejadian stroke pada 
manusia untuk semua golongan umur 
dan kedua jenis kelamin.[8] Hipertensi 
menimbulkan kerusakan vaskuler, 
gangguan mikrosirkulasi, dan disfungsi 
endotel sehingga mengganggu sirkulasi 
serebral.[23] Aneurisma (pembuluh darah 
menjadi rapuh) sering terjadi pada 
penderita hipertensi yang dapat 
berakibat pada perdarahan 
subarakhnoid. Aneurisma merupakan 
dilatasi lokal dari sebagian sistem 
pembuluh darah. Proses dilatasi yang 
menetap menunjukkan adanya 
kelemahan pada dinding pembuluh 
darah.[24] 

Hipertensi merupakan faktor risiko 
untuk terjadinya aterosklerosis. 
Hipertensi mempercepat terjadinya 
aterosklerosis.[24] Timbulnya 
aterosklerosis erat kaitannya dengan 
rusaknya dinding pembuluh darah 
sehingga menyebabkan luka.[10] Luka 
tersebut membuat lapisan endotel sobek 
sehingga menyebabkan terbukanya 
jaringan kolagen di bawahnya yang 
merupakan rangsangan terjadinya 
plak.[24] 

Makrofag akan masuk dan tinggal 
di dalam dinding arteri diantara sel 
endotelium yang luka pada pembuluh 
darah yang telah terdapat plak. 
Akumulasi sel makrofag yang 
mengandung banyak lipid pada daerah 
subendotel merupakan awal 
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terbentuknya aterosklerosis. Plak yang 
telah terbentuk kemudian mengandung 
campuran akumulasi dari makrofag, 
limfosit, sel otot polos, dan biasanya 
diselubungi oleh selapis jaringan fibrosa. 
Hal tersebut berlangsung secara kronis 
sehingga menyebabkan pembuluh 
darah menjadi kaku.[9] Plak yang kaya 
akan lemak atau menonjol ke dalam 
lumen secara tidak teratur merupakan 
risiko terjadinya ruptur (pecah).[24] Hasil 
di atas sejalan dengan penelitian 
Burhanuddin yang menyatakan bahwa 
terdapat hubungan yang bermakna 
secara statistik dan biologis antara 
kejadian stroke pada dewasa muda 
dengan riwayat hipertensi (CI 95% = 
7,875 – 33,953 ; OR = 16,333).[21]  

4.2.2 Riwayat Hiperkolesterolemia 

Hasil analisis bivariat 
menyimpulkan bahwa ada hubungan 
kejadian stroke pada dewasa muda 
dengan riwayat hiperkolesterolemia di 
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta (p value 
< 0,05). Nilai odds ratio (OR) sebesar 
7,95 menunjukkan bahwa kejadian 
stroke pada dewasa muda diperkirakan 
akan meningkat 7,95 kali pada pasien 
yang memiliki riwayat 
hiperkolesterolemia dibandingkan pada 
pasien yang tidak memiliki riwayat 
hiperkolesterolemia. 

Hiperkolesterolemia merupakan 
suatu keadaan di mana meningginya 
kadar kolesterol di dalam darah.[9] 
Sebagian besar kolesterol di dalam 
darah diangkut oleh LDL (45%) 
sehingga LDL menjadi pembawa 
kolesterol utama di dalam darah. LDL 
membawa dan mengirimkan kolesterol  
yang dibutuhkan oleh  sel-sel tubuh agar 
bisa tumbuh dan berkembang. Sel-sel 
tersebut mempunyai batasan tertentu 
untuk menerima kolesterol yang dibawa 
oleh LDL sehingga jika sel sudah 
mencapai batas maksimal akan 
kebutuhan kolesterol, sel tidak mau lagi 
mengambil kolesterol yang dibawa LDL. 
Hal ini berakibat pada penumpukan 
kadar LDL di pembuluh darah yang tidak 
digunakan oleh sel-sel tubuh. 
Peningkatan kadar total kolesterol di 
dalam darah maka akan meningkatkan 
kadar LDL yang dapat menyebabkan 
penumpukan atau pengendapan 
kolesterol di dalam pembuluh darah 
yang kemudian menjadi 

aterosklerosis.[11] Plak yang diakibatkan 
oleh kolesterol tersebut jika dibiarkan 
akan membuat pembuluh darah kaku 
yang berdampak pada terganggunya 
sirkulasi darah ke otak.[12] Plak 
aterosklerosis tersebut secara perlahan 
akan mempersempit diameter arteri 
yang kecil sehingga aliran darah 
tersumbat.[11] Hal tersebut dapat 
menyebabkan iskemik yang berakibat 
infark (kematian) pada sel-sel otak.[12] 

Hiperkolesterolemia terjadi secara 
kronis sehingga erat kaitannya dengan 
kebiasaan dan pola hidup seseorang 
yang tidak sehat. Hal tersebut 
mempercepat proses terjadinya 
aterosklerosis pada dewasa muda. Pola 
makan dan gaya hidup yang banyak 
mengkonsumsi makanan yang memiliki 
kadar kolesterol dan lemak jenuh yang 
tinggi mempercepat proses terjadinya 
penyakit vaskuler seperti penyakit 
jantung koroner dan stroke.[11] Kolesterol 
merupakan zat gizi non-esensial 
sehingga tubuh sendiri bisa 
memproduksi kolesterol melalui organ 
hati tanpa harus adanya asupan 
kolesterol dari makanan yang 
dikonsumsi. Pengendalian terhadap 
kadar kolesterol yang masuk dari 
makanan sangat penting untuk 
mencegah terjadinya penyakit 
vaskuler.[26] Penelitian lain yang sejalan 
dengan hasil penelitian ini adalah 
penelitian Giraldo, et al yang 
menemukan bahwa kejadian stroke 
akan meningkat 8,7 kali pada pasien 
yang memiliki riwayat 
hiperkolesterolemia dibandingkan pada 
pasien yang tidak memiliki riwayat 
hiperkolesterolemia.[27] 

4.2.3 Riwayat Diabetes Melitus 

Hasil analisis bivariat 
menyimpulkan bahwa ada hubungan 
kejadian stroke pada dewasa muda 
dengan riwayat diabetes melitus di 
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta (p value 
< 0,05). Nilai odds ratio (OR) sebesar 
13,33 menunjukkan bahwa kejadian 
stroke pada dewasa muda diperkirakan 
akan meningkat 13,33 kali pada pasien 
yang memiliki riwayat diabetes melitus 
dibandingkan pada pasien yang tidak 
memiliki riwayat diabetes melitus. 

Pasien yang menderita diabetes 
melitus cenderung mengalami 
gangguan vaskuler pada usia yang 
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masih muda. Diabetes melitus yang 
tidak terkontrol dengan kadar glukosa 
darah yang tinggi cenderung berperan 
menaikkan kadar kolesterol maupun 
trigliserida dan mendorong timbulnya 
plak aterosklerosis.[11] Pasien yang 
menderita diabetes melitus tidak dapat 
menggunakan glukosa darah sebagai 
energi sebab hormon insulin tidak 
mampu membuat sel mengambil 
glukosa darah untuk aktivitasnya 
sehingga energi terpaksa dibuat dari 
sumber lain seperti lemak dan protein. 
Hal ini menyebabkan kolesterol yang 
terbentuk pada rantai metabolisme 
lemak dan protein menumpuk dan 
mengancam kerusakan pembuluh 
darah.[11]  

Komplikasi utama diabetes 
melitus adalah mempercepat timbulnya 
plak ateroma [17] sehingga diabetes 
melitus mampu menebalkan dinding 
pembuluh darah yang besar. 
Menebalnya dinding pembuluh darah 
otak akan mengakibatkan penyempitan 
diameter pembuluh darah sehingga 
menghambat aliran darah ke otak dan 
dapat berakibat infark (kematian) pada 
sel-sel otak.[9] Pasien yang memiliki 
riwayat diabetes melitus kemungkinan 
diakibatkan riwayat diabetes melitus 
yang diturunkan secara genetis dari 
keluarga dan diperparah dengan pola 
hidup yang tidak sehat seperti banyak 
mengkonsumsi makanan yang berkadar 
gula tinggi dan makanan siap saji yang 
tidak diimbangi oleh olahraga teratur 
dan aktivitas yang cenderung tidak 
aktif.[28] Hasil penelitian lain yang sejalan 
dengan penelitian ini adalah penelitian 
yang dilakukan Rohr, et al yang 
menyatakan bahwa pasien diabetes 
melitus meningkatkan kejadian stroke 
sebesar 22,9 kali lebih besar dari pasien 
yang tidak menderita diabetes 
mellitus.[29] 

 
4.3 Analisis Multivariat 

Hasil regresi bersama-sama 
menunjukkan bahwa variabel bebas 
yang memiliki hubungan paling besar 
atau paling dominan terhadap kejadian 
stroke adalah riwayat diabetes melitus 
(OR = 15,35) kemudian diikuti oleh 
riwayat hiperkolesterolemia (OR = 
10,43) dan riwayat hipertensi (OR = 
6,06). Peran ketiga variabel tersebut 
dalam patofisiologis stroke saling 

bersinergi, mendukung, dan berkaitan 
erat sehingga dengan keberadaan 
ketiga variabel ini secara bersama-sama 
maka akan sangat memungkinkan 
mempercepat terjadinya stroke bahkan 
menimbulkan komplikasi yang parah 
dan fatal.[9,12,24]. 

Diabetes melitus cenderung 
berperan menaikkan kadar kolesterol 
maupun trigliserida sebab pada 
penderita diabetes melitus glukosa tidak 
bisa diproses menjadi energi sehingga 
energi terpaksa dibuat dari sumber lain 
seperti lemak dan protein. Hal ini 
menyebabkan kolesterol yang terbentuk 
pada rantai metabolisme lemak dan 
protein menumpuk di dalam aliran 
darah.17] Kolesterol yang menumpuk 
akibat proses pemecahan lemak dan 
protein tersebut maka akan juga 
meningkatkan kadar LDL karena LDL 
merupakan pengangkut utama 
kolesterol di dalam darah sehingga 
terjadi peningkatan endapan kolesterol 
di dinding arteri.[10] Penumpukan atau 
pengendapan kolesterol di dalam 
pembuluh darah akan menyebabkan 
aterosklerosis.[11] 

Hipertensi bisa menjadi penyebab 
dari aterosklerosis yang dibentuk oleh 
endapan kolesterol.[22] Tekanan darah 
yang tinggi secara terus menerus akan 
menambah beban pembuluh arteri 
perlahan-lahan. Arteri mengalami 
proses pengerasan menjadi tebal dan 
kaku sehingga elastisitasnya berkurang. 
Hal ini jika terjadi secara progresif maka 
akan menimbulkan luka pada pembuluh 
darah sehingga menyebabkan 
terbukanya jaringan kolagen di 
bawahnya. Luka tersebut 
mengakibatkan berkumpulnya zat-zat 
lemak (kolesterol), produk-produk 
sampah sel mati, kalsium, dan lainnya. 
Sel-sel yang berada pada lapisan arteri 
akan memproduksi zat-zat kimia tertentu 
ketika tumpukan atau plak terbentuk 
sehingga plak tersebut menebal. 
Penebalan tersebut akan 
mengakibatkan saluran darah menjadi 
sempit sehingga menghambat aliran 
darah. Plak tersebut bisa pecah 
kemudian hanyut bersama aliran darah 
dan menyebabkan penggumpalan 
darah.[10,11,24]  

Aterosklerosis dan tromboemboli 
yang disebabkan akibat kolesterol darah 
meningkat, glukosa darah yang tidak 
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terkontrol, dan naiknya tekanan darah 
dapat mempersempit aliran darah 
menuju otak sehingga terhambatnya 
proses transportasi nutrisi dan oksigen 
ke otak. Sel-sel yang kekurangan 
oksigen tidak akan berfungsi secara 
sempurna hingga tidak diketahui 
berhenti bekerja untuk sementara waktu 
atau akan mati seterusnya (infark otak). 
Penyumbatan tersebut juga bisa 
membuat pembuluh darah menjadi 
rapuh (aneurisma) sehingga mudah 
menggelembung dan rawan untuk 
pecah. Pembuluh darah yang sudah 
rapuh dengan sendirinya akan mudah 
retak atau pecah sehingga bisa 
menyebabkan stroke perdarahan.[11,17] 

Penelitian ini membuktikan bahwa 
hipertensi, hiperkolesterolemia, dan 
diabetes melitus merupakan faktor risiko 
stroke pada dewasa muda. Hadirnya 
ketiga variabel ini secara bersama-sama 
sangat berpeluang mempercepat dan 
memperparah pasien stroke baik stroke 
iskemik maupun stroke perdarahan. 
Penelitian ini terbatas hanya meneliti 3 
faktor risiko saja disebabkan peneliti 
kesulitan melacak data yang terekam di 
catatan medik karena tidak semua 
catatan medik terisikan dengan lengkap 
dan banyaknya pasien stroke 
perdarahan yang telah meninggal dunia 
sehingga harus dieksklusi dari sampel 
penelitian ini. Penelitian ini 
menyarankan untuk dilakukannya 
penelitian lanjutan mengenai faktor 
risiko pada dewasa muda dengan 
variabel lain yang secara teoritis dapat 
memberikan kontribusi terhadap 
kejadian stroke seperti perilaku merokok, 
konsumsi alkohol, riwayat transient 
ischemic attack, dan penggunaan 
amfetamin. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 

Kejadian stroke pada dewasa 
muda memiliki hubungan dengan 
riwayat hipertensi, riwayat 
hiperkolesterolemia, dan riwayat 
diabetes melitus di RSUP Dr. Sardjito 
Yogyakarta yang bermakna secara 
statistik dan biologis. Riwayat diabetes 
melitus merupakan faktor risiko yang 
paling dominan terjadi kejadian stroke 
pada dewasa muda di RSUP Dr. 
Sardjito Yogyakarta. 

 

5.2. Saran 
5.2.1. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi 

DIY dan Jawa Tengah 
1. Bekerja sama melakukan survey 

penyakit tidak menular terpadu 
berbasis epidemiologi di 
masyarakat untuk mendapatkan 
data penyakit, distribusi tempat, 
orang, dan waktu  serta 
mengetahui angka prevalensi 
kasus. 

2. Menyusun program skrining pada 
kelompok-kelompok masyarakat 
yang berisiko. 

3. Mencanangkan program inovatif 
yang bersifat promotif, preventif, 
dan edukatif kepada masyarakat 
mengenai stroke dan faktor 
risikonya seperti promosi 
kesehatan menggunakan jejaring 
sosial media dengan desain 
gambar dan pengemasan kalimat 
yang kreatif. 

5.2.2. Bagi RSUP Dr. Sardjito 
1. Memberikan terapi pengobatan 

yang tepat untuk pasien sesuai 
faktor risiko yang dimiliki misalnya 
pemberian terapi Antiplatet 
kombinasi untuk pasien stroke 
iskemik agar prognosis pasien 
baik. 

2. Memberi edukasi kepada pasien 
yang memiliki faktor risiko stroke 
untuk mengendalikan faktor risiko 
tersebut agar terhindar dari 
kejadian stroke misalnya 
merekomendasi diet makanan, 
aktivitas fisik dan jenis latihan, 
serta melakukan kontrol berat 
badan secara teratur. 

5.2.3. Bagi Peneliti lain 
Melakukan penelitian mengenai 
faktor risiko lainnya yang memiliki 
kontribusi terhadap kejadian 
stroke pada dewasa muda.   
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ABSTRAK 
Latar Belakang: Sirup merupakan salah satu produk minuman yang sering ditambahkan 
dengan zat pewarna, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah 
penggunaannya memenuhi syarat sesuai dengan Permenkes RI No. 
722/Menkes/Per/IX/1988 tentang bahan tambahan makanan.Tujuan penelitian adalah 
mengetahui jenis dan kadar zat pewarna yang terkandung pada sirup lokal yang dijual di 
Pasar Tradisional Martapura Kabupaten Banjar tahun 2014.  
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian survey yang bersifat deskriptif dengan 
metode sampel total sampling yaitu 5 sirup yang berwarna merah serta pemeriksaan 
kualitatif dan kuantitatif kandungan zat pewarna buatan. Analisa zat pewarna dilakukan 
dengan metode kromatografi kertas dan metode gravimetrik di Balai Laboratorium 
Kesehatan Banjarmasin.  
Hasil: Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa dari 5 sampel yang diperiksa 
seluruhnya menggunakan zat pewarna buatan. Tiga sampel menggunakan zat pewarna 
buatan yang tidak diizinkan, 2 sampel menggunakan zat pewarna buatan yang diizinkan 
yaitu Karmoisin dengan kadar yang bervariasi yaitu 32,64 mg/lt dan 36,84 mg/lt. 
Berdasarkan Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/1988 batas kadar maksimum yaitu 
70 mg/lt.  
Kesimpulan: Kesimpulan yang dapat diambil adalah dari 5 sampel  yang diperiksa, 2 
sampel yang memehuhi syarat dan 3 sampel yang tidak memenuhi syarat. Saran yang 
dapat direkomendasikan perlu dikembangkan upaya pendidikan bagi konsumen dan juga 
kepada produsen tentang dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan 
pewarna buatan. 
 
Kata Kunci: sirup, zat pewarna buatan, jenis, kadar 

 
ABSTRACT 

Background: Syrup is one of the products beverages are often added to the dye, so it is 
necessary to investigate whether the use qualifies in accordance with Health regulation 
No.722/Menkes/Per/IX/1988 on food addititive. The purpose of this research is to 
determine the subtance and content of dye contained in the local syrup sold intraditional 
market Martapura Banjar 2014 whether its.  
Method: This is a descriptive survey with totality sampling method that is  5 red syrup as 
well as qualitative and quantitative examination of the content of dyes. Analysis 
conducted by the dye is paper chromatography and method gravimetric method in 
Banjarmasin Health Laboratory.  
Result: Results of laboratory tests showed that of the 5 samples examined using any 
artificial dyes. Three samples using artificial dyes are not allowed, 2 samples using 
artificial dyes are allowed Karmois in with varying levels is 32.64mg/lt and 36.84mg/lt. 
Based Health regulation No.722/Menkes/Per/IX/ 1988 limits the maximum concentration 
of 70mg/l.  
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Conclusion: The conclusion is from 5 samples tested, 2 samples is qualify and 3 
samples is not qualify. advice that can be recommended to be developed for consumer 
education efforts and also to the producers about the health effects caused by the use of 
artificial coloring. 
 
Keywords: syrup, dye, subtance, content 
 
1. PENDAHULUAN 

Kesehatan adalah keadaan 
sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial 
yang memungkinkan setiap orang hidup 
produktif secara sosial dan ekonomi. 
Setiap orang mempunyai hak yang 
sama dalam memperoleh derajat 
kesehatan yang optimal. Untuk 
mewujudkan derajat kesehatan yang 
optimal bagi masyarakat 
diselenggarakan upaya kesehatan 
dengan pendekatan pemeliharaan 
kesehatan (promotif),pencegahan 
penyakit (preventif), penyembuhan 
penyakit (kuratif), dan pemulihan 
kesehatan (rehabilitatif) yang 
dilaksanakan menyeluruh, terpadu, dan 
berkesinambungan.[1] 

Peran pemerintah dalam 
peningkatan derajat kesehatan 
masyarakat, pemerintah telah 
melakukan berbagai upaya 
sebagaimana disebutkan dalam 
Undang-Undang Kesehatan No. 23 
Tahun 1992 pasal 11, bahwa 
peningkatan untuk pemantapan upaya 
kesehatan diselenggarakan melalui 
sembilan macam kegiatan, diantaranya 
adalah pengamanan makanan dan 
minuman. Upaya pengamanan 
makanan dan minuman akan lebih 
ditingkatkan dalam menjaga derajat 
kesehatan. Semua itu merupakan upaya 
untuk melindungi masyarakat dari 
makanan dan minuman yang tidak 
memenuhi persyaratan mutu.[2]  

Bahan tambahan pangan adalah 
senyawa yang sengaja ditambahkan ke 
dalam makanan dengan jumlah dan 
ukuran tertentu dan terlibat dalam 
proses pengolahan, pengemasan, dan 
atau penyimpanan. Bahan ini berfungsi 
untuk memperbaiki warna, bentuk, cita 
rasa, dan tekstur, serta memperpanjang 
masa simpan, dan bukan merupakan 
bahan (ingredient) utama. Bahan 
tambahan pangan juga harus 
memperhatikan mutu pangan yang 
nilainya ditentukan atas dasar kriteria 
keamanan pangan, kandungan gizi, dan 

standar perdagangan terhadap bahan 
makanan, makanan, dan minuman.[3] 

Peraturan mengenai penggunaan 
zat pewarna yang diizinkan dan yang 
dilarang untuk pangan diatur melalui SK 
Menteri Kesehatan RI Nomor 
722/Menkes/Per/IX/88 mengenai Bahan 
Tambahan Makanan. Akan tetapi sering 
sekali terjadi penyalahgunaan 
pemakaian zat pewarna untuk 
sembarang bahan pangan, misalnya zat 
pewarna untuk tekstil dan kulit dipakai 
untuk mewarnai bahan pangan. Hal ini 
jelas sangat berbahaya bagi kesehatan 
karena adanya residu logam berat pada 
zat pewarna tersebut. Timbulnya 
penyalahgunaan zat pewarna tersebut 
antara lain disebabkan oleh 
ketidaktahuan masyarakat mengenai zat 
pewarna untuk pangan, dan juga karena 
harga zat pewarna untuk industri relatif 
jauh lebih murah dibandingkan dengan 
zat pewarna usntuk pangan. Disamping 
itu warna dari zat pewarna tekstil atau 
kulit biasanya lebih menarik.[4]  

Penelitian yang dilakukan oleh 
Balai Besar Pengawasan Obat dan 
Makanan (BPOM) Banjarmasin pada 
tahun 2013, dari beberapa sampel 
makanan yang dijual di pasar wadai dua 
jenis makanan yang dinyatakan positif 
mengandung zat pewarna yang bukan 
untuk makanan yakni gulali dan es 
mutiara yang mengandung Rhodamin B 
atau zat pewarna sintesis yang biasa 
digunakan untuk tekstil dan kertas. 
Makanan yang mengandung pewarna 
buatan atau yang biasa digunakan untuk 
tekstil, biasanya warnanya lebih cerah 
dan bagus, karena itu masyarakat 
hendaknya jangan terpengaruh dengan 
penampilan produk yang dibeli, tetapi 
harus tetap berhati-hati dan waspada 
terhadap kemungkinan bahan-bahan 
berbahaya yang terkandung 
didalamnya. Pengaruh makanan yang 
mengandung bahan-bahan berbahaya 
itu, memang tidak seketika, namun 
dalam jangka panjang akan terasa, 
misalnya bagi anak-anak salah satunya 
adalah menurunnya kecerdasan.[5] 
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Penggunaan pewarna buatan 
dapat menyebabkan gangguan 
kesehatan apabila melebihi batas yang 
telah ditentukan seperti dapat 
menyebabkan tumor, hiperaktif pada 
anak-anak, menimbulkan efek pada 
sistem saraf, alergi dan dapat 
menimbulkan radang selaput lendir 
pada hidung, sakit pinggang, muntah-
muntah, gangguan pencernaan, dan 
penggunaan dalam waktu yang lama 
dapat mengakibatkan kanker.[4] 

Sirup adalah sejenis minuman 
ringan berupa larutan kental dengan cita 
rasa beraneka ragam, biasanya 
mempunyai kandungan gula minimal 
65% yang dibuat dengan cara 
melarutkan gula tebu dengan 
menambahkan bahan penambahan cita 
rasa pada larutan tersebut. Sirup juga 
merupakan salah satu produk makanan 
dan minuman yang paling sering 
ditambahkan dengan zat pewarna.[6] 

Pasar tradisional Bauntung 
Batuah Martapura merupakan pasar 
tradisional yang ramai dikunjungi 
masyarakat dan tempat pembeli dan 
penjual melakukan transaksi secara 
langsung dan disertai proses tawar 
menawar. Barang yang diperjual belikan 
merupakan barang kebutuhan sehari-
hari masyarakat, seperti makanan, kue, 
buah-buahan dan banyak pedagang 
menjual sirup buatan lokal. Aktivitas 
perdagangan di pasar tradisional 
Martapura terus meningkat setiap 
tahunnya, sehingga perlu dilakukan 
pemeriksan untuk menjaga kemanan 
dan kelayakan peredaran barang-
barang dagangan. Dengan demikian, 
penulis tertarik untuk meneliti jenis dan 
kadar zat pewarna buatan yang terdapat 
pada sirup lokal yang di jual di Pasar 
Tradisional Bauntung Batuah Martapura 
Kabupaten Banjar Tahun 2014.  
 
2. METODE 

Rancangan penelitian ini adalah 
penelitian observasi deskriptif yaitu 
untuk melihat gambaran jenis dan kadar 
zat pewarna buatan pada sirup lokal 
yang dijual di pasar tradisional 
Martapura Kabupaten Banjar Tahun 
2014. Sampel diambil secara Total 
Sampling. Sirup-sirup tersebut akan 
ditentukan jenis dan kadar zat pewarna 
buatan. Adapun merk sampel yang akan 
diteliti adalah sebanyak populasi pada 

sampel yaitu 5 sampel. Sampel diambil 
dari 5 titik di wilayah pasar Martapura 
yaitu, bagian utara wilayah pasar 
Martapura, bagian timur pasar 
Martapura, bagian selatan pasar 
Martapura, bagian barat pasar 
Martapura dan bagian tengah pasar 
Martapura. 

Pengumpulan data yang 
dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap 
persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. 

 
2.1. Persiapan 

Sebelum penelitian dilakukan, 
terlebih dahulu pembuatan surat 
perizinan ke Badan Kesbang Politik 
Kabupaten Banjar. Setelah diizinkan 
untuk penelitian dilakukanlah survey 
awal pencarian data. 

 
2.2. Pelaksanaan 

Pengambilan sampel di pasar 
Bauntung Batuah kemudian diperiksa di 
balai laboratorium kesehatan 
Banjarmasin. Selanjutnya dilaksanakan 
Pemeriksaan secara kualitatif.Prinsip 
pemeriksaan ini dilakukan dengan 
metode kromatografi kertas. 
Pemeriksaan ini untuk melihat jenis zat 
pewarna yang terdapat didalam sampel. 
Untuk pemeriksaan jenis zat pewarna 
yang dilakukan melalui metode 
kromatografi kertas dapat dilihat dengan 
cara mengukur nilai Rf dari masing-
masing bercak dengan cara membagi 
jarak titik penotolan oleh jarak rambat 
eluen dari titik penotolan.  

 

Rf=  

Selain pemeriksaan secara 
kualitatif dilaksanakan pemeriksaan 
secara kuantitatif. Prinsip pemeriksaan 
ini adalah melihat kadar zat pewarna 
yang terdapat pada sampel. Kadar zat 
pewarna yang digunakan dapat 
diketahui melalui metode gravimetri 
dengan melakukan penimbangan 
terhadap benang wool sebelum dan 
sesudah perlakuan. 

Perhitungan kadar zat pewarna 
sebagai berikut : 

Kadar zat pewarna =  

Ket:   a  = berat benang wool sebelum 
perlakuan. 
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b = berat benang wool sesudah 
perlakuan. 

 
2.3. Pelaporan 

Setelah semua data-data yang 
diperlukan telah didapatkan, kemudian 
dilakukan analisis data. Analisis data 
dilakukan secara deskriptif yaitu jenis 
dan kadar zat pewarna buatan hasil 
pemeriksaan di laboratorium dibuat 
dalam bentuk tabel dan dinarasikan, 
pembahasan serta diambil kesimpulan. 
Kemudian hasil pemeriksaan tersebut 
dibandingkan dengan Permenkes 
RI.No.722/Menkes/Per/IX/1988 tentang 
Bahan Tambahan Makanan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Hasil Uji Kualitatif Zat Pewarna 

pada Sirup 
Salah satu masalah pangan yang 

masih memerlukan pemecahan 
masalahnya yaitu penggunaan bahan 
tambahan pada bahan makanan untuk 

berbagai keperluan. Diantaranya 
beberapa bahan tambahan makanan 
yang sangat sering digunakan salah 
satunya adalah pewarna makanan. 
Menurut Winarto (1997) dalam Purba 
(2010), penggunaan zat pewarna pada 
makanan dan minuman adalah untuk 
mempertajam atau menyeragamkan 
warna bahan makanan yang mengalami 
perubahan pada saat atau proses 
pengolahan, memberi warna pada 
makanan yang tidak berwarna agar 
kelihatan lebih menarik.[7] Pemeriksaan 
zat pewarna buatan yang dilakukan 
pada 5 sampel sirup produk lokal yang 
diambil dari Pasar Tradisional Martapura 
dan sampel tersebut dibawa ke Balai 
Laboratorium Kesehatan Banjarmasin 
untuk penentuan jenis zat pewarna 
dengan menggunakan metode 
kromatografi kertas. Hasil pemeriksaan 
zat pewarna buatan secara kualitatif 
dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

 
Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Kualitatif Zat Pewarna Pada Sirup Lokal  

yang Dijual di Pasar Tradisional Martapura 

No Kode Sampel Jenis Zat Pewarna Keterangan 

1 A Karmoisin Diizinkan 
2 B Rhodamin B Tidak diizinkan 
3 C Ponceau 3R Tidak diizinkan 
4 D Karmoisin Diizinkan 
5 E Ponceau 3R Tidak diizinkan 

 
Berdasarkan tabel 1 di atas dapat 

diketahui bahwa dari 5 (lima) sampel 
yang diidentifikasi, 2 (dua) sampel 
menggunakan zat pewarna yang 
diizinkan, 3 (tiga) sampel menggunakan 
zat pewarna yang tidak diizinkan yaitu 
sirup dengan dengan kode sampel A, B 
dan E. 

Hasil pemeriksaan yang sudah 
dilakukan dibandingkan dengan 
Permenkes RI 
No.722/Menkes/Per/IX/1988. Hasil 
penelitian menunjukkan dari 5 sampel 
yang diperiksa 2 sampel mengandung 
zat pewarna yang diizinkan dan 3 
sampel mengandung zat pewarna yang 
tidak diizinkan. Adapun jenis zat 
pewarna yang diizinkan dalam sirup 
adalah Karmoisin sedangkan zat 
pewarna yang tidak diizinkan dalam 
sirup adalah Rhodamin B dan Ponceau 
3R. 

Karmoisin merupakan zat 
pewarna buatan yang berwarna merah 

dengan kode warna C.I. 14720 dan 
mudah larut dalam air digunakan untuk 
produk makanan yang telah dipanaskan 
setelah fermentasi dan produk makanan 
cair dan minuman ringan. Karmoisin 
atau dikenal juga dengan azorubine 
merupakan pewarna azo. Karmoisin 
bersifat larut air dan sedikit larut pada 
etanol. Senyawa ini biasanya berbentuk 
bubuk gram disodium dengan warna 
merah hingga maroon. Karmoisin umum 
digunakan pada makanan dan minuman 
yang mengalami proses pemanasan 
setelah difermentasi. Studi yang 
dilakukan oleh Amin,et al (2010) 
menyimpulkan bahwa pewarna 
karmoisin juga dapat memberikan 
pengaruh negatif dan mengubah 
beberapa penanda biokimia pada organ-
organ penting seperti hati dan ginjal, 
baik pada dosis tinggi maupun rendah. 
Karmoisin juga memberikan efek 
beresiko pada dosis yang tinggi karena 
dapat menginduksi terjadinya stress 
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oksidatif melalui pembentukan radikal 
bebas.  

Rhodamin B adalah zat warna 
sintesis berbentuk serbuk kristal, 
berwarna hijau atau ungu kemerahan, 
tidak berbau dan berwarna merah 
terang berflourensi dalam larutan. 
Rhodamin B semula digunakan untuk 
kegiatan histologi dan sekarang 
berkembang untuk berbagai keperluan 
seperti sebagai pewarna kertas dan 
tekstil. Penggunaan Rhodamin B dalam 
produk pangan dilarang karena bersifat 
karsinogenik dapat mengakibatkan 
gangguan fungsi hati hingga kanker hati. 
Beberapa sifat berbahaya dari 
Rhodamin B seperti menyebabkan iritasi 
bila terkena mata, menyebabkan kulit 
iritasi dan kemerahan bila terkena kulit. 
Penyebab lain senyawa ini begitu 
berbahaya jika dikonsumsi adalah 
senyawa radikal. Senyawa radikal 
adalah senyawa yang tidak stabil 
mempunyai sifat halogen yang mudah 
bereaksi atau memiliki reaktivitas yang 
tinggi maka dengan demikian senyawa 
tersebut karena merupakan senyawa 
yang radikal akan berusaha mencapai 
ke stabilan dalam tubuh dengan 
berkaitan dengan senyawa-senyawa 
dalam tubuh kita sehingga pada 
akhirnya akan memicu kanker pada 
manusia.  

Pewarna Rhodamin B banyak 
digunakan pada produk makanan dan 
minuman industry rumah tangga, antara 
lain kerupuk, makanan ringan, permen, 
sirup, minuman kemasan, es doger, dan 
manisan. Penggunaan Rhodamin B 
dalam produk pangan mungkin karena 
harganya yang jauh lebih murah 
dibandingkan dengan zat warna pangan 
yang diizinkan. Kemungkinan kedua 
adalah kurangnya pengetahuan 
produsen indusri rumah tangga tentang 
zat pewarna apa saja yang 
diperbolehkan dan yang tidak pada 
makanan.[8] 

Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Sumarlin menyatakan pewarna 

sintesis yang terkandung dalam 
sebagian besar sampel yang dianalisis 
adalah Rhodamin B  dan sampel 
mengandung zat pewarna campuran 
dari dua atau tiga jenis warna tunggal 
seperti es limun dan permen merah 
mengandung zat pewarna amaranth dan 
ponceau 4R dan kuning FCF.[9] Adapun 
hasil percobaan pada mencit dan tikus 
menunjukkan bahwa Rhodamin B 
memang bersifat racun dengan bukti zat 
tersebut menghambat pertumbuhan, 
menyebabkan diare dan bahkan 
kematian, sekalipun dosis Rhodamin B 
yang dipergunakan cukup rendah (0,117 
mg/kg BB).[10] 

Ponceau 3R berbentuk butiran 
atau serbuk warna merah hingga merah 
tua, mempunyai sifat tidak berbau, dan 
mudah larut dalam air. Menurut Syah 
(2005), zat pewarna Ponceau 3R ini 
dalam waktu yang lama (kronis) 
berpotensi mencetuskan kanker.[11] 

Menurut Cahyadi (2008) 
pemakaian bahan pewarna sintesis 
dalam pangan walaupun mempunyai 
dampak positif bagi produsen dan 
konsumen diantaranya dapat membuat 
suatu pangan lebih menarik, meratakan 
warna pangan dan mengembalikan 
warna dari bahan dasar yang hilang 
atau berubah ternyata dapat pula 
menimbulkan hal-hal yang tidak 
diinginkan dan bahkan mungkin 
memberi dampak negatif terhadap 
kesehatan.[10] Secara umum 
penggunaan zat pewarna yang diizinkan 
harus dibatasi dan diawasi, karena pada 
proses pembuatannya zat pewarna 
buatan biasanya melalui perlakuan 
pemberian asam sulfit atau asam nitrat 
yang sering sekali terkontaminasi oleh 
arsen atau logam berat lain yang 
bersifat racun.[4] 

 
3.2. Hasil Pemeriksaan Kuantitatif 

Zat Pewarna Pada Sirup 
Hasil pemeriksaan kadar zat 

pewarna pada sirup dilakukan dengan 
menggunakan metode gravimetri.
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Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Kuantitatif Zat Pewarna pada Sirup  
yang Dijual di Pasar Tradisional Martapura 

No 
Kode 

Sampel 

Kadar Zat 
Pewarna 
(mg/lt) 

Batas 
Penggunaan 

Maksimum (mg/lt) 

Memenuhi 
Syarat/Tidak 

Memenuhi Syarat 

1 A 32,64 70 Memenuhi syarat 
2 B 11,56 0 Tidak Memenuhi syarat 
3 C 5,52 0 Tidak Memenuhi syarat 
4 D 36,84 70 Memenuhi syarat 
5 E 17 0 Tidak Memenuhi syarat 

 
Berdasarkan tabel 2 di atas dapat 

diketahui bahwa kadar penggunaan zat 
pewarna buatan yang diizinkan masih 
sesuai dengan syarat yang diizinkan, 
sedangkan penggunaan zat pewarna 
buatan yang tidak diizinkan yaitu pada 
sirup B menggunakan pewarna 
Rhodamin B dengan kadar sebesar 
11,56 mg/lt, pada sirup C kadar 
Ponceau sebesar 5,52 mg/lt dan pada 
sirup E kadar Ponceau sebesar 17 mg/lt.  

Penelitian secara kuantitatif pada 
5 sampel sirup dengan menggunakan 
metode Gravimetri. Metode ini dilakukan 
untuk mengetahui kadar zat pewarna 
pada sirup. Penelitian secara kuantitatif 
ditemukan kadar yang bervariasi pada 5 
sampel. Dari 5 sampel sirup yang 
diperiksa, 2 sampel menggunakan zat 
pewarna buatan yang sesuai dengan 
Permenkes RI No. 
722/Menkes/Per/IX/1988, yaitu pada 
sirup A menggunakan zat pewarna 
karmoisin dengan kadar 32,64 mg/l 
sedangkan pada sirup D menggunakan 
zat pewarna karmoisin dengan kadar 
36,84 mg/l. Dari hasil pemeriksaan 
terdapat 3 sampel yang mengandung 
zat pewarna yang tidak diizinkan, yaitu 
pada sirup B menggunakan zat pewarna 
Rhodamin B dengan kadar 11,56 mg/l, 
sirup C menggunakan zat pewarna 
Ponceau 3R dengan kadar 5,52 mg/l 
dan sirup E menggunakan zat pewarna 
Ponceau 3R dengan kadar 17 mg/l.  

Hasil analisis beberapa penelitian 
menyatakan bahwa Rhodamin B 
membahayakan kesehatan manusia 
yaitu tidak dapat dicerna oleh tubuh dan 
akan mengendap secara utuh dalam 
hati sehingga dapat menyebabkan 
keracunan hati.[9] Walaupun pada sirup 
yang mengandung zat pewarna dan 
kadar yang masih diizinkan sebaiknya 
penggunaan zat pewarna dapat lebih 
diminimalkan, karena walaupun dalam 
jumlah yang kecil apabila zat pewarna 

tersebut dikonsumsi berulang-ulang dan 
terus-menerus akan dapat terakumulasi 
di dalam tubuh sehingga dapat 
menyebabkan gangguan kesehatan.[11] 
Kelebihan pewarna buatan dibanding 
pewarna alami adalah dapat 
menghasilkan warna yang lebih kuat 
dan stabil meski jumlah pewarna yang 
digunakan hanya sedikit. Warna yang 
dihasilkan dari pewarna buatan akan 
tetap cerah meskipun sudah mengalami 
proses pengolahan dan pemanasan, 
sedangkan pewarna alami mudah 
mengalami degradasi atau pemudaran 
pada saat diolah dan disimpan.  

Beberapa dari hasil penelitian uji 
toksisitas menunjukkan Rhodamin B 
memiliki LD50 lebih dari 2000 mg/kg, dan 
dapat menimbulkan iritasi kuat pada 
membran mukosa, sedangkan pada 
hewan percobaan tikus ditemukan 
bahwa dosis lethal LD50 per-oral 
sebesar 887 mg/kg, dan dosis terendah 
sebesar 500 mg/kg. Pemberian 
Rhodamin B per-oral dalam konsentrasi 
0, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0% setelah 18 
minggu terlihat pertumbuhan berat 
badan yang lambat pada tikus 
sedangkan dalam konsentrasi 2,0% 
mengakibatkan semua hewan tikus mati 
pada minggu ke 6 akibat kerusakan 
multiorgan sehingga Rhodamin B 
bersifat karsinogenik dan genotoksik.[12] 
Menurut Syah (2005) dalam Purba 
(2010), zat pewarna Ponceau 3R ini 
dalam waktu yang lama berpotensi 
mencetuskan kanker, sehingga sejak 
tahun 1984 penggunaan Ponceau 3R 
sudah ditarik dari peredaran.[7] 

Efek kronis yang diakibatkan oleh 
zat warna yang diminum dalam jangka 
waktu yang lama bisa menyebabkan 
kanker hati. Zat warna diabsorpsi dari 
dalam saluran pencernaan makanan 
dan sebagian besar dapat mengalami 
metabolisme oleh mikroorganisme 
dalam usus. Zat warna dari saluran 
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pencernaan dibawa langsung ke hati 
yang kemudian senyawa dimetabolisme 
atau dikonjugasi, lalu ditransportasikan 
ke ginjal untuk diekresikan bersama urin. 
Senyawa tersebut dibawa dalam aliran 
darah.[13] Penggunaan karmoisin dalam 
jumlah yang besar dapat mengakibatkan 
radang selaput lendir pada hidung, sakit 
pinggang, muntah muntah, gangguan 
pencernaan, reaksi alergi dan dapat 
pula menyebabkan hiperaktif pada 
anak.[4] 

Adapun cara yang dapat 
dilakukan untuk menghindari 
penggunaan zat pewarna buatan yaitu 
dengan setiap kali membeli produk 
makanan atau minuman, baca jenis dan 
jumlah pewarna yang digunakan dalam 
produk tersebut. Perhatikan label pada 
setiap kemasan produk, pastikan di 
label tercantum izin dari BPOM (Badan 
Pengawas Obat dan Makanan) yang 
tertulis: “POM dan Nomor izin 
pendaftaran” atau jika produk tersebut 
hasil industri rumah tangga maka harus 
ada nomor pendaftarannya. Untuk 
produk makanan yang tidak dikemas 
secara khusus, sebaiknya pilih makanan 
atau minuman yang warnanya tidak 
terlalu mencolok, karena kemungkinan 
warna tersebut berasa dari bahan 
pewarna bukan makanan.[14] 

 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1. Kesimpulan 

Seluruh sampel sirup yang 
diperiksa menggunakan zat pewarna 
buatan. Dari 5 sampel sirup yang 
diperiksa, 2 sampel menggunakan zat 
pewarna buatan yang diizinkan yaitu zat 
pewarna Karmoisin sedangkan 3 
sampel sirup yang terdiri dari sirup B, 
sirup C dan sirup E menggunakan zat 
pewarna yang tidak diizinkan yaitu zat 
pewarna buatan Rhodamin B dan 
Ponceau 3R. Hasil pemeriksaan secara 
kuantitatif dari 5 sampel sirup yang 
diperiksa 2 kadar sampel menggunakan 
kadar yang sesuai dengan Permenkes 
RI No. 722/Menkes/Per/IX/1988 dan 3 
sampel menggunakan zat pewarna yang 
tidak diizinkan yaitu sirup B yang 
menggunakan pewarna Rhodamin B 
dengan kadar 11,56 mg/lt, sirup C 
menggunakan zat pewarna Ponceau 3R 
dengan kadar 5,52 mg/lt dan sirup E 
menggunakan zat pewarna Ponceau 3R 
dengan kadar 17 mg/lt yang tidak sesuai 

dengan Permenkes RI No. 
722/Menkes/Per/IX/1988.  

 
4.2. Saran 
4.2.1. Balai Pengawasan Obat dan 

Makanan (BPOM) 
Balai Pengawasan Obat dan 

Makanan (BPOM) tetap melaksanakan 
pemantauan, pengawasan serta 
evaluasi secara berkala kepada 
produsen sirup untuk pemakaian zat 
pewarna pada sirup. 
4.2.2. Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banjar  
Perlu dilakukan penyuluhan oleh 

Puskesmas dan Dinas Kesehatan 
kepada masyarakat tentang dampak 
kesehatan yang ditimbulkan oleh 
penggunaan pewarna buatan yang tidak 
diijinkan. 
4.2.3. Pemerintah 

Perlu dikembangkan upaya 
pendidikan bagi konsumen atau 
masyarakat juga kepada produsen yang 
dapat dikembangkan melalui televisi, 
majalah, koran, dalam pesan-pesan 
keamanan mengkonsumsi pangan. 
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ABSTRAK 
Pendahuluan: Merokok merupakan salah satu perilaku berisiko terjadinya penyakit tidak 
menular dan banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku merokok. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik dan tingkat 
pengetahuan mengenai bahaya rokok terhadap perilaku merokok pada laki-laki di 
Provinsi Bali. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan 
cross sectional. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder Bali Tobacco 
Control Initiative dalam Survei Opini Masyarakat Mengenai Kawasan Tanpa Rokok 2014. 
Besar sampel dalam penelitian ini yaitu 532 responden. Teknik analisis yang digunakan 
yaitu secara univariat dan bivariat. Analisis secara bivariat menggunakan uji regresi 
logistik sederhana (α=0,05). 
Hasil: Sebagian besar responden berumur > 25 tahun (79,89%), telah menikah (74,06%), 
berpendidikan tinggi (88,72%), berpendapatan > UMP (68,80%), dan memiliki 
pengetahuan tinggi mengenai bahaya rokok (71,62%). Persentase laki-laki yang 
berperilaku merokok yaitu sebesar 60,90%. Variabel yang memiliki hubungan bermakna 
dengan perilaku merokok yaitu berumur > 25 tahun (OR=1,63; 95%CI: 1,06-2,50; 
p=0,025), tingkat pendidikan rendah (OR=1,89; 95%CI: 1,03-3,44; p=0,039), dan tingkat 
pendapatan ≤ UMP (OR=1,51; 95%CI: 1,03-2,21; p=0,037), serta pengetahuan yang 
rendah mengenai bahaya rokok (OR=2,29; 95%CI: 1,51-3,47; p<0,001). 
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara umur, tingkat pendidikan, 
tingkat pendapatan, dan pengetahuan mengenai bahaya rokok terhadap perilaku 
merokok pada laki-laki di Provinsi Bali. 
 
Kata Kunci: Karakteristik, Pengetahuan, Perilaku Merokok 

 
ABSTRACT 

Introduction: Smoking behaviour is one of risk factors which contribute to non-
communicable disease and many factors influencing someone to have smoking 
behaviour. The study aimed to determine the relationship between characteristic and 
knowledge of the danger of smoking with smoking behaviour on male in Bali Province. 
Method: The study used observational analytic design with cross sectional approach. 
Samples was taken from secondary data of Bali Tobacco Control Initiative on Opinion 
Poll Regarding Smoke-Free Area 2014. Samples size in this study was 532 respondents 
and data analysis using univariate and bivariate. Bivariate analysis using simple logistic 
regression (α=0,05).  
Result: The result showed most of the male aged > 25 years old (79,89%), have married 
(74,06%), had high education level (88,72%), had income > province minimum salary 
(68,80%) and had high kwowledge of the danger of smoking (71,62%). Percentage of 
male who had smoking behaviour was 60,90%. Variables that had significance 
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relationship with smoking behaviour were the age > 25 years (OR=1,63; 95%CI: 1,06-
2,50; p=0,025), low education level (OR=1,89; 95%CI: 1,03-3,44; p=0,039), income level 
≤ province minimum salary (OR=1,51; 95%CI: 1,03 – 2,21; p=0,037), and also low 
knowledge of the danger of smoking (OR=2,29; 95%CI: 1,51-3,47; p<0,001). 
Conclusion: There was a significant relationship between age, education level, income 
level, and knowledge of the danger of smoking with smoking behaviour on male in Bali 
Province. 
 
Keywords: Characteristic, Knowledge, Smoking Behaviour 
 
1. PENDAHULUAN 

Saat ini berbagai negara di dunia 
tengah menghadapi pergeseran pola 
penyakit yang sebelumnya didominasi 
oleh penyakit menular, kini beralih 
didominasi oleh penyakit tidak menular. 
Terdapat empat jenis penyakit tidak 
menular sebagai penyebab kematian 
utama di dunia yaitu penyakit 
kardiovaskuler, kanker, diabetes, dan 
penyakit paru kronik.[1] Salah satu faktor 
risiko yang menjadi penyebab terjadinya 
keempat jenis penyakit tidak menular 
tersebut yaitu merokok.[2] 

Berdasarkan data World Health 
Organization (2009), perilaku merokok 
diperkirakan menyebabkan lebih dari 
90% kasus kanker paru-paru pada laki-
laki dan sekitar 70% kasus pada 
perempuan.[3] Selain itu, seiring dengan 
peningkatan konsumsi rokok, jumlah 
kematian yang disebabkan oleh penyakit 
akibat perilaku merokok mencapai lebih 
dari 5 juta jiwa setiap tahunnya dan 
diproyeksikan menyebabkan kematian 
hingga lebih dari 8 juta jiwa pada tahun 
2030 mendatang.[4] Dilihat dari prevalensi 
merokok didunia, 80% diantaranya 
merupakan perokok yang hidup di 
negara miskin dan berkembang.[1] 

Indonesia sebagai salah satu 
negara berkembang menduduki posisi 
keempat dalam lima besar negara 
dengan konsumsi rokok tertinggi di dunia 
pada tahun 2009 yaitu 260.800 juta 
batang.[5] Data Riset Kesehatan Dasar 
2013 juga menunjukkan bahwa 
kebiasaan merokok penduduk Indonesia 
yang berumur lebih dari 15 tahun 
meningkat dari 34,2% tahun 2007 
menjadi 36,3% pada tahun 2013.[6]  

Banyak penelitian mengungkapkan 
bahwa perilaku merokok berhubungan 
erat dengan karakteristik seperti umur, 
tingkat pendidikan, dan pendapatan. 
Penelitian yang dilakukan oleh 
Nurhikmah (2011) tentang hubungan 
karakteristik masyarakat dengan 

kebiasaan merokok di Dusun Kweden, 
Yogyakarta menyatakan bahwa tingkat 
pendidikan dan pendapatan memiliki 
hubungan yang bermakna dengan 
perilaku merokok (p<0,05).[7] Sejalan 
dengan penelitian tersebut, Xu (2014) 
juga menyatakan bahwa tingkat 
pendidikan memiliki hubungan dengan 
perilaku merokok (p<0,0001).[8] 

Selain karakteristik, pengetahuan 
mengenai bahaya merokok diduga 
merupakan salah satu faktor yang 
menimbulkan respon (perilaku) 
merokok.[9] Hal tersebut sejalan dengan 
penelitian Kuntara (2012) yang meniliti di 
Desa Kacangan, Kabupaten Bonyolali 
menyatakan bahwa terdapat hubungan 
bermaka antara pengetahuan dan 
perilaku merokok (p<0,05).[10] Namun, 
berbeda dengan Zaenabu yang 
menyebutkan pengetahuan dan perilaku 
merokok tidak memiliki hubungan yang 
bermakna.[9] 

Provinsi Bali merupakan salah 
satu provinsi di Indonesia yang memiliki 
prevalensi perokok yang cukup tinggi. 
Prevalensi perokok di Bali pada usia ≥15 
tahun pada jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan berdasarkan data Riskesdas 
2010 yaitu sebesar 31%.[11] Sedangkan 
pada tahun 2012, proporsi perokok usia 
≥10 tahun pada jenis kelamin laki-laki 
dan perempuan di Bali masih tinggi 
mencapai 18% untuk perokok aktif harian 
dan 4,4% yang kadang-kadang 
merokok.[6] Belum banyak penelitian 
yang mengungkapkan faktor yang 
berhubungan dengan perilaku merokok 
terutama pada laki-laki sebagai 
penyumbang proporsi perokok tertinggi. 
Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti 
ingin mengetahui hubungan karakteristik 
dan tingkat pengetahuan mengenai 
bahaya rokok dengan perilaku merokok 
pada laki-laki di Provinsi Bali. 
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2. METODE 
Penelitian ini menggunakan desain 

observasional analitik dengan rancangan 
cross sectional study yang bertujuan 
untuk mengetahui hubungan karakteristik 
dan tingkat pengetahuan mengenai 
bahaya rokok terhadap perilaku merokok 
pada laki-laki di Provinsi Bali. Lokasi 
penelitian ini bertempat di Bali Tobacco 
Control Initiative (BTCI) yang beralamat 
di Program Studi Kesehatan Masyarakat, 
Fakultas Kedokteran, Universitas 
Udayana. Data yang digunakan 
merupakan data sekunder yang 
bersumber dari Bali Tobbaco Control 
Initiative (BTCI) dalam Survei Opini 
(Opinion Poll) Masyarakat Mengenai 
Kawasan Tanpa Rokok Tahun 2014.  

Populasi dalam penelitian ini yaitu 
semua laki-laki yang berdomisili di 
Provinsi Bali yang terpilih menjadi 
responden dalam Survei Opini (Opinion 
Poll) Masyarakat Mengenai Kawasan 
Tanpa Rokok Tahun 2014 yaitu 
sebanyak 637 responden. Sampel 
diperoleh dengan melakukan 
pengecekan pada data sekunder dan 
mengeluarkan data yang tidak lengkap 

(missing) sehingga diperoleh besar 
sampel dalam penelitian ini sebanyak 
532 reponden. Variabel tergantung 
dalam penelitian ini yaitu perilaku 
merokok dan variabel bebas yaitu 
karakteristik responden (umur, status 
pernikahan, tingkat pendidikan, tingkat 
pendapatan) dan tingkat pengetahuan 
responden mengenai bahaya rokok.  

Analisis data dilakukan secara 
univariat dan bivariat. Analisis univariat 
bertujuan untuk mengetahui gambaran 
distribusi frekuensi karakteristik dan 
tingkat pengetahuan responden 
mengenai bahaya rokok. Kemudian 
analisis bivariat bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara variabel 
bebas dengan perilaku merokok sebagai 
variabel tergantung. Analisis bivariat 
menggunakan tabulasi silang dan 
menggunakan uji regresi logistik 
sederhana karena dapat digunakan 
untuk variabel independen dengan dua 
kategori atau lebih. Ukuran asosiasi yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu odd 
ratio (OR) dengan derajat kemaknaan α 
= 0,05. 

  
 

3. HASIL 
3.1 Analisis Univariat 

 
Tabel 1. Gambaran Karakteristik dan Tingkat Pengetahuan  

Mengenai Bahaya Rokok Responden Penelitian 

Variabel Kategori 
Frekuensi 

(n) 
Persentase 

(%) 

Umur  
Mean (SD) 
Min; Max 

           

 
 
 
≤ 25 tahun 
> 25 tahun 

 
36,38 (11,31) 

14; 83 
107 
425 

 
 
 

20,11 
79,89 

Status Pernikahan Belum Menikah 
Menikah 
Duda 

134 
394 

4 

25,19 
74,06 
0,75 

Tingkat Pendidikan Pendidikan Tinggi  
Pendidikan Rendah 

472 
60 

88,72 
11,28 

Tingkat Pendapatan > Upah Minimum Provinsi 
(UMP) 
≤ Upah Minimum Provinsi 
(UMP) 

366 
166 

68,80 
31,20 

Tingkat Pengetahuan 
Pengetahuan Tinggi  
Pengetahuan Rendah 

381 
151 

71,62 
28,38 

Perilaku Merokok Merokok 
Tidak Merokok 

324 
208 

60,90 
39,10 

 
Berdasarkan tabel 1, dapat 

diketahui bahwa rentangan umur 
responden yaitu berada antara umur 14 

sampai 83 tahun dengan rata-rata umur 
36 tahun dan sebagian besar  berumur > 
25 tahun (79,89%). Sebagian besar laki-
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laki dalam penelitian ini sudah menikah 
(74,06%), dan berpendidikan tinggi 
(tamat SMA dan Perguruan Tinggi) yaitu 
sebesar 88,72%.  Berdasarkan besaran 
Upah Minimum Provinsi Bali pada tahun 
2014 yaitu Rp 1.542.600,00, maka 
sebagian besar responden 
berpendapatan > UMP yaitu 68,80% dan 
hanya 31,20% yang berpendapatan ≤ 
UMP.  

Selain itu, sebagian besar yaitu 
71,62% responden memiliki pengetahuan 
yang tinggi mengenai bahaya rokok dan 
hanya sebagian kecil yaitu 28,38% 
responden yang memiliki pengetahuan 
rendah mengenai bahaya rokok. 
Persentase laki-laki yang merokok yaitu 
sebesar 60,90%. 

. 
3.2 Analisis Bivariat 

 
Tabel 2. Hubungan Karakteristik dengan Perilaku Merokok Responden Penelitian 

Variabel 
Bebas 

Perilaku Merokok 
Total OR 

(95% CI OR) 
P-

value 
Merokok 

Tidak 
Merokok 

N % n % N % 

Umur 
≤ 25 tahun 
> 25 tahun 

 
55 
269 

 
51,40 
63,29 

 
52 
156 

 
48,60 
36,71 

 
107 
425 

 
100 
100 

 
1 

1,63 (1,06 – 2,50) 

 
 

0,025 
Status Pernikahan 

Belum 
Menikah 

Menikah 
Duda 

77 
 

245 
2 

57,46 
 

62,18 
50,00 

57 
 

149
2 

42,54 
 

37,82 
50,00 

134 
 

394 
4 

100 
 

100 
100 

1 
 

1,22 (0,82 – 1,81) 
0,74 (0,10 – 5,41) 

 
 

0,334 
0,767 

Tingkat Pendidikan 
Pendidikan 

Tinggi  
Pendidikan 

Rendah 

280 
 

44 

59,32 
 

73,33 

192 
 

16 

40,68 
 

26,67 

472 
 

60 

100 
 

100 

1 
 

1,89 (1,03 – 3,44) 

 
 

0,039 

Tingkat Pendapatan 
> UMP 
≤ UMP 

212 
112 

57,92 
67,47 

154 
54 

42,08 
32,53 

366 
166 

100 
100 

1 
1,51 (1,03 – 2,21) 

 
0,037 

 
Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat 

bahwa persentase perokok tertinggi 
terdapat pada kelompok umur > 25 
tahun, yaitu sebesar 63,29%. Hasil uji 
statistik menunjukkan bahwa nilai OR 
perilaku merokok untuk kelompok umur > 
25 tahun terhadap kelompok umur ≤ 25 
tahun yaitu sebesar 1,63. Hal tersebut 
memperlihatkan bahwa laki-laki yang 
berumur > 25 tahun berpeluang untuk 
berperilaku merokok sebesar 1,63 kali 
dibandingkan kelompok umur ≤ 25 tahun 
dan hubungan tersebut bermakna secara 
statistik (p=0,025).  

Pada karaktersitik status 
pernikahan, terlihat bahwa persentase 
perokok tertinggi terjadi pada laki-laki 
yang telah menikah, yaitu sebesar 
62,18% dan kemudian sebesar 57,46% 
pada laki-laki yang belum menikah, dan 
sebesar 50% pada laki-laki yang telah 
bercerai (duda). Berdasarkan hasil uji, 
maka laki-laki yang berstatus menikah 

memiliki peluang untuk berperilaku 
merokok sebesar 1,22 kali dibandingkan 
dengan laki-laki yang belum menikah, 
tetapi hubungan tersebut tidak bermakna 
secara statistik (p=0,334). Pada laki-laki 
yang berstatus duda justru menurunkan 
peluang untuk berperilaku merokok 
dibandingkan laki-laki yang belum 
menikah dan hubungan tersebut tidak 
bermakna secara statistik (p=0,767). 

Berdasarkan tingkat pendidikan, 
persentase perokok tertinggi terjadi pada 
laki-laki yang berpendidikan rendah, yaitu 
sebesar 73,33%, sedangkan pada laki-
laki yang berpendidikan tinggi hanya 
sebesar 53,3% yang berperilaku 
merokok. Hasil uji statistik menunjukkan 
bahwa laki-laki yang dengan tingkat 
pendidikan rendah memililki peluang 
untuk berperilaku merokok sebesar 1,89 
kali dibandingkan laki-laki dengan tingkat 
pendidikan tinggi. Begitu pula, terdapat 
hubungan yang bermakna antara tingkat 
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pendidikan dengan perilaku merokok 
pada laki-laki (p=0,039).  

Dilihat dari karakteristik 
pendapatan, maka persentase perokok 
tertinggi terjadi pada laki-laki yang 
berpendapatan ≤ UMP, yaitu sebesar 
67,47% dan hanya sebesar 57,92% laki-
laki yang berpendapatan > UMP yang 
berperilaku merokok. Berdasarkan hasil 

uji statistik menunjukkan bahwa laki-laki 
yang berpendapatan ≤ UMP memiliki 
peluang untuk berperilaku merokok 
sebesar 1,51 kali dibandingkan dengan 
laki-laki yang berpendapatan > UMP. 
Begitu pula terdapat hubungan yang 
bermakna antara tingkat pendapatan 
dengan perilaku merokok (p=0,037).  

 
Tabel 3. Hubungan Pengetahuan Mengenai Bahaya Rokok dengan  

Perilaku Merokok Responden Penelitian 

Variabel Bebas 

Perilaku Merokok 

Total 
OR 

(95% CI 
OR) 

P-
value 

Merokok 
Tidak 

Merokok 

n % n % N % 

Tingkat Pengetahuan 
Pengetahuan 

Tinggi 
Pengetahuan 

Rendah 

212 
 

112 

55,64 
 

74,17 

169 
 

39 

44,36 
 

25,83 

381 
 

151 

100 
 

100 

1 
 

2,29 (1,51 
– 3,47) 

 
 

<0,001 

 
Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa 
persentase perokok tertinggi terdapat 
pada kelompok laki-laki dengan tingkat 
pengetahuan yang rendah mengenai 
bahaya rokok, yaitu sebesar 74,17%, dan 
pada kelompok laki-laki yang 
berpengetahuan tinggi, hanya sebesar 
55,64% yang berperilaku merokok. Hasil 
uji statistik menunjukkan bahwa laki-laki 
dengan tingkat pengetahuan rendah 
mengenai bahaya rokok akan 
meningkatkan odd untuk berperilaku 
merokok sebesar 2,29 kali dibandingkan 
laki-laki yang berpengetahuan tinggi. 
Begitu pula, terdapat hubungan yang 
bermakna antara tingkat pengetahuan 
mengenai bahaya rokok dengan perilaku 
merokok pada laki-laki (p<0,001). 

  
4 PEMBAHASAN 
4.1 Hubungan Karakteristik dengan 

Perilaku Merokok  
4.1.1 Hubungan Karakteristik Umur 

dengan Perilaku Merokok  
Hasil penelitian ini mendapatkan 

bahwa prevalensi perokok pada laki-laki 
yaitu sebesar 60,90%. Besarnya 
prevalensi perokok pada laki-laki tersebut 
tidak jauh berbeda dengan hasil 
Riskesdas 2013 yang menunjukkan 
bahwa secara nasional, prevalensi 
perokok pada laki-laki yaitu sebesar 
64,9%,[6] dan berdasarkan GTAS (Global 
Adults Tobacco Survey) 2011 prevalensi 
perokok pada laki-laki di Indonesia yaitu 
mencapai 67%.[12] Tingginya prevalensi 

perokok yang mencapai lebih dari 50% 
tentunya akan berdampak pada 
meningkatnya kejadian penyakit tidak 
menular mengingat perilaku merokok 
merupakan salah satu faktor risiko 
penyakit tidak menular, seperti penyakit 
kardiovaskuler, kanker, diabetes, dan 
penyakit paru kronik.[2] 

Berdasarkan karakteristik 
kelompok umur, laki-laki yang berada 
dalam rentang umur > 25 tahun 
meningkatkan peluang untuk berperilaku 
merokok dibandingkan laki-laki yang 
berada dalam rentang umur ≤25 tahun 
dan hubungan tersebut bermakna secara 
statistik (OR=1,83; 95%CI: 1,17-2,87; 
p=0,008). Hasil penelitian ini berbeda 
dengan hasil penelitian Maharendrani 
(2009) mengenai faktor sosial ekonomi 
yang berhubungan dengan kebiasaan 
merokok di Kabupaten Sragen yang 
menunjukkan bahwa umur seseorang 
tidak berhubungan dengan kebiasaan 
merokoknya (p=0,15).[13]  

Distribusi perokok berdasarkan 
kelompok umur menunjukkan bahwa 
persentase perokok tertinggi terdapat 
pada kelompok umur > 25 tahun, yaitu 
sebanyak 63,29%. Tingginya persentase 
perokok pada kelompok umur dewasa 
yaitu pada umur >25 tahun disebabkan 
karena sebagian besar laki-laki pada 
kelompok umur tersebut merupakan 
umur produktif. Masyarakat yang berada 
dalam kelompok umur produktif akan 
memiliki tingkat mobilitas yang tinggi 
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sehingga meningkatkan paparan 
lingkungan sosial maupun tempat kerja 
yang mempengaruhi dalam pengambilan 
keputusan untuk berperilaku merokok.  

Selain itu, perokok laki-laki berumur ≤ 
25 tahun pada penelitian ini juga cukup 
tinggi mencapai 51,40%. Maka dari itu, 
perlu dilakukan pencegahan perilaku 
merokok sejak dini terutama pada remaja 
melalui promosi kesehatan yang bersifat 
kontinyu untuk mencegah munculnya 
perokok pemula. Hal ini disebabkan 
karena semakin tua, maka risiko untuk 
terpapar perilaku merokok akan semakin 
tinggi serta semakin sulit untuk berhenti 
merokok. 

4.1.2 Hubungan Karakteristik Status 
Pernikahan dengan Perilaku 
Merokok  
Laki-laki dengan status menikah 

meningkatkan peluang untuk berperilaku 
merokok dibandingkan dengan laki-laki 
yang belum menikah, tetapi hubungan 
tersebut tidak bermakna secara statistik 
(OR=1,22; 95%CI: 0,82-1,81; p=0,334). 
Begitu pula, status duda tidak 
menunjukkan peningkatan peluang untuk 
merokok secara bermakna dibandingkan 
dengan status belum menikah (OR=0,74; 
95%CI: 0,10-5,41; p=0,767). Maka dari 
itu, hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa tidak terdapat hubungan antara 
status pernikahan dengan perilaku 
merokok pada laki-laki. Hasil penelitian 
ini sesuai dengan hasil penelitian Yim et 
al. (2012) yang menyatakan bahwa tidak 
ada perbedaan perilaku merokok 
berdasarkan status pernikahan pada laki-
laki (p=0,14).[14]  

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa berdasarkan karakteristik status 
pernikahan, persentase perokok tertinggi 
terdapat pada laki-laki yang telah 
menikah, yaitu sebesar 62,18%. Hal ini 
dapat disebabkan karena laki-laki yang 
telah menikah akan cenderung terikat 
dengan pergaulan dan kegiatan sosial 
kegamaan di masyarakat sehingga 
mendapat stimulus perilaku merokok dari 
lingkungan sekitar. 

Namun, hasil penelitian ini 
berbeda dengan hasil penelitian Cheah 
et al. (2012) yang menunjukkan bahwa 
pada mereka yang menikah justru 
menurunkan peluang untuk merokok 
secara bermakna dibandingkan pada 
mereka yang belum menikah (OR=0,85; 

p<0,01). Laki-laki yang telah menikah 
akan memiliki kemampuan finansial yang 
baik, dan mendapat dukungan sosial dan 
psikologis dari pasangan hidupnya 
sehingga menurunkan tingkat stress 
sebagai pemicu perilaku seseorang 
untuk merokok dibandingkan pada 
mereka yang belum menikah.[15]  

4.1.3 Hubungan Karakteristik Tingkat 
Pendidikan dengan Perilaku 
Merokok  
Berdasarkan hasil uji, terdapat 

hubungan yang bermakna antara tingkat 
pendidikan dengan perilaku merokok 
pada laki-laki. Laki-laki dengan tingkat 
pendidikan rendah memiliki peluang yang 
lebih tinggi untuk berperilaku merokok 
dibandingkan laki-laki dengan tingkat 
pendidikan tinggi (OR=1,89; 95%CI: 
1,03-3,44; p=0,039). Hal ini sesuai 
dengan hasil penelitian Kuntz et al. 
(2013) yang menyatakan bahwa laki-laki 
yang berpendidikan rendah 
meningkatkan peluang untuk berperilaku 
merokok sebesar 3,57 kali dibandingkan 
laki-laki yang berpendidikan tinggi 
(p<0,001).[16] 

Distribusi berdasarkan karakteristik 
pendidikan menunjukkan sebagian besar 
(88,72%) responden berpendidikan tinggi 
(SMA dan PT). Tingkat pendidikan tinggi 
yang dimiliki akan membantu responden 
dalam memahami informasi kesehatan 
terkait penyakit akibat perilaku merokok 
sehingga pengetahuannya menjadi baik 
atau tinggi mengenai bahaya rokok.  

Selain itu, mereka yang 
berpendidikan tinggi akan cenderung 
mempunyai minat dan kepedulian 
terhadap kesehatan sehingga tidak 
berperilaku yang berisiko 
membahayakan kesehatan.[17] Hal 
tersebut tentu akan mendorong 
responden yang berpendidikan tinggi 
untuk tidak berperilaku merokok. Namun 
sebaliknya, responden dengan tingkat 
pendidikan yang rendah akan berdampak 
pada pemahaman yang kurang 
mengenai bahaya rokok sehingga 
meningkatkan perilaku dan gaya hidup 
yang tidak memperhatikan kesehatan, 
salah satunya yaitu perilaku merokok.  

4.1.4 Hubungan Karakteristik Tingkat 
Pendapatan dengan Perilaku 
Merokok  
Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa responden yang berpendapatan ≤ 
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UMP berpeluang lebih tinggi untuk 
berperilaku merokok dibandingkan 
dengan mereka yang berpendapatan > 
UMP dan hubungan ini bermakna secara 
statistik (OR=1,51; 95%CI: 1,03 – 2,21; 
p=0,037). Hasil penelitian ini sejalan 
dengan hasil penelitian Maharendrani 
(2009) mengenai faktor sosial ekonomi 
yang berhubungan dengan kebiasaan 
merokok di Kabupaten Sragen. Hasil 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
orang yang berpendapatan lebih besar 
dari pada UMR memiliki kemungkinan 
untuk merokok 3/5 kali lebih rendah 
daripada mereka yang berpendapatan 
kurang dari UMR.[13]  

Tingkat pendapatan merupakan 
salah satu indikator kesejahteraan sosial 
ekonomi seseorang. Tingkat pendapatan 
yang tinggi sangat berkaitan erat dengan 
tingkat pendidikan yang tinggi pula. Hal 
ini disebabkan karena semakin tinggi 
pendidikan akan menyebabkan 
seseorang memperoleh pekerjaan yang 
semakin baik sehingga pendapatan yang 
diperoleh cenderung menjadi lebih tinggi 
pula. Hal tersebut cukup mampu 
menjelaskan alasan mengapa 
persentase perokok lebih tinggi pada 
orang yang berpendapatan rendah 
dibandingkan pada orang yang 
berpendapatan tinggi.  

Pada beberapa jenis pekerjaan 
yang cenderung berpendapatan rendah 
seperti petani, nelayan, dan buruh 
merupakan jenis pekerjaan dengan 
persentase perokok tertinggi menurut 
hasil Riskesdas 2013, yaitu mencapai 
44,5%.[13] Selain itu, pengukuran status 
sosial ekonomi berdasarkan kuintil 
indeks kepemilikan yang menggunakan 
data kepemilikan barang tahan lama 
menunjukkan bahwa semakin rendah 
kuintil indeks kepemilikan maka 
persentase perokok cenderung 
meningkat. 

Berdasarkan hal tersebut, tingkat 
pendidikan yang rendah juga berkaitan 
dengan sosial ekonomi yang rendah 
pula. Maka dari itu, upaya promosi 
kesehatan dapat lebih difokuskan pada 
masyarakat yang perpendidikan rendah 
dan sosial ekonomi yang rendah pula. 
Hal ini mengingat kelompok masyarakat 
tersebut cenderung berisiko lebih tinggi 
untuk berperilaku merokok. 

 
 

4.2 Hubungan Tingkat Pengetahuan 
Mengenai Bahaya Rokok 
dengan Perilaku Merokok  
Berdasarkan hasil uji, terdapat 

hubungan yang bermakna antara tingkat 
pengetahuan mengenai bahaya rokok 
dengan perilaku merokok pada laki-laki. 
Laki-laki yang berpengetahuan rendah 
mengenai bahaya rokok akan 
meningkatkan peluang untuk berperilaku 
merokok lebih tinggi dibandingkan 
dengan laki-laki yang berpengetahuan 
tinggi (OR=2,29; 95%CI: 1,51-3,47; 
p<0,001). Hal ini sejalan dengan hasil 
penelitian Kuntara (2012) yang 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
bermakna antara tingkat pengetahuan 
tentang penyakit akibat merokok dengan 
perilaku merokok, yaitu semakin baik 
pengetahuan responden maka perilaku 
merokok semakin ringan atau berkurang 
(p=0,001).[10]  

Pengetahuan mengenai bahaya 
rokok adalah pemikiran seseorang 
mengenai penyakit yang dapat 
ditimbulkan karena perilaku merokok. 
Tingkat pengetahuan tinggi akan 
membantu responden untuk memahami 
dengan mudah mengenai bahaya yang 
diakibatkan oleh perilaku merokok 
sehingga mendorong responden untuk 
berperilaku positif, yaitu tidak merokok. 
Namun, pada hasil tabulasi silang 
menunjukkan bahwa ternyata pada 
kelompok laki-laki yang berpengetahuan 
tinggi, terdapat lebih dari 50%, yaitu 
sebesar 55,64% laki-laki yang 
berperilaku merokok. Hal ini disebabkan 
karena perilaku merokok tidak hanya 
dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, 
tetapi juga faktor lainnya seperti faktor 
lingkungan sosial.[17]  

Seseorang perokok mungkin saja 
memiliki pengetahuan yang baik 
mengenai bahaya rokok karena memiliki 
pendidikan yang tinggi dan pernah 
terpapar informasi mengenai bahaya 
rokok. Namun, karena memasuki 
lingkungan pergaulan yang mana 
sebagian besar anggota dari kelompok 
tersebut merokok, maka seseorang akan 
melalui proses imitasi (peniruan) 
terhadap perilaku teman dalam 
kelompoknya. Proses ini sering dijumpai 
pada lingkungan pergaulan di 
masyarakat maupun di tempat kerja 
ketika seseorang harus merokok agar 
dianggap sama dan dapat diterima oleh 
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kelompoknya. Maka dari itu, faktor 
lainnya seperti faktor lingkungan akan 
saling tarik-menarik dengan tingkat 
pengetahuan sehingga mempengaruhi 
keputusan seseorang untuk merokok 
maupun tidak. 

 
5 KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Sebagian besar responden 
berumur > 25 tahun (63,29%), berstatus 
telah menikah (74,06%), berpendidikan 
tinggi (88,72%), berpendapatan > UMP 
(68,80%), dan sebagian besar responden 
adalah perokok (60,90%). Berdasarkan 
pengetahuan mengenai bahaya rokok, 
maka sebagian besar responden 
berpengetahuan tinggi (71,62%). 
Berdasarkan analisis bivariat, variabel 
bebas yang berhubungan bermakna 
dengan perilaku merokok pada laki-laki di 
Provinsi Bali yaitu kelompok umur > 25 
tahun (p=0,025), tingkat pendidikan 
rendah (p=0,039), tingkat pendapatan ≤ 
UMP (p=0,037), dan pengetahuan yang 
rendah mengenai bahaya rokok 
(p<0,001).  

 
5.2 Saran 

Persentase perokok dalam 
penelitian ini cukup tinggi, yaitu 
mencapai 60,90%. Maka dari itu perlu 
intervensi dalam menurunkan jumlah 
perokok serta mencegah meningkatnya 
perokok pemula melalui program promosi 
kesehatan yang berkesinambungan. 
Namun, komitmen dalam meningkatkan 
pengetahuan masyarakat sering 
terhalang oleh gencarnya iklan atau 
promosi rokok oleh industri rokok. Maka 
dari itu, agar program promosi kesehatan 
lebih efektif dalam meningkatkan 
pengetahuan masyarakat mengenai 
bahaya rokok, maka segala bentuk iklan 
atau promosi rokok perlu dilarang. 

 Selain itu, upaya meningkatkan 
pengetahuan masyarakat mengenai 
bahaya rokok juga perlu didukung oleh 
ketersediaan fasilitas klinik berhenti 
merokok. Maka dari itu, perokok yang 
telah teredukasi dan ingin berhenti 
merokok, mereka dapat diperkenalkan 
dengan klinik berhenti merokok seperti 
yang terdapat pada beberapa 
puskesmas di Kota Denpasar. Berkaitan 
dengan penelitian ini, maka perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut 
mengenai faktor-faktor lain yang 

berhubungan dengan perilaku merokok, 
seperti pengaruh lingkungan sosial 
maupun keterpaparan iklan rokok.  
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ABSTRAK 
Pendahuluan: Menarche sering dikaitkan dengan bertambahnya umur akibat paparan 
hormon estrogen dan progesteron yang semakin tinggi. Umur menarche lebih dini atau 
lebih lambat dapat dipengaruhi oleh status gizi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran umur menarche dan faktor-faktor yang mempengaruhi umur menarche selain 
faktor status gizi.  
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain observasional deskriptif analitik 
dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian adalah siswi SD yang sudah 
menarche di 4 kecamatan di wilayah Kota Denpasar. Sampel penelitian ini dipilih secara 
cluster random sampling dan besar sampelnya adalah 70 orang siswi SD. Analisis data 
dilakukan dengan mengunakan uji regresi linier.  
Hasil: Jumlah sampel yang dikumpulkan yaitu sebanyak 72 siswi SD. Rata-rata umur 
menarche pada siswi SD yaitu 11,37 tahun. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa 
variabel yang bermakna mempengaruhi umur menarche dengan α = 0,05, yaitu status 
gizi, berat badan lahir, umur ibu saat melahirkan, dan pendidikan ayah, sedangkan 
berdasarkan hasil analisis multivariat, diperoleh model variabel yang bermakna 
mempengaruhi umur menarche, yaitu status gizi dan umur ibu saat melahirkan. 
Berdasarkan uji Anova model ini fit dengan model linier (p<0,001). Koefisien determinasi 
(R2) = 0,56 menunjukan status gizi dan umur ibu saat melahirkan mempengaruhi variasi 
nilai umur menarche sebesar 56%, dan sisanya sebesar 44% dipengaruhi oleh variabel 
lain. Berdasarkan uji asumsi klasik, model linier tersebut tidak mengalami heteroskedastik 
(p=0,37) dan tidak ada multikolinieritas (VIF=1,09).  
Kesimpulan: Terdapat pengaruh yang bermakna antara status gizi, berat badan lahir, 
umur ibu saat melahirkan, dan pendidikan ayah terhadap umur menarche siswi SD.  
 
Kata kunci: Umur menarche, siswi SD. 

 
ABSTRACT 

Introduction: Menarche is related (to) increasing age as a result of higher exposure of 
estrogen and progesteron. Earlier menarche or later menarche can be influenced by 
nutrition status. This research aimed to describe age at menarche and to determine the 
contributing factors of age at menarche beside nutrition status. 
Method: The study used observational analytic design with cross sectional approach. 
Population was girls of elementary school in 4 districts in Denpasar City. Samples size 
was 70 girls of elementary school and chosen by cluster random sampling. Data analysis 
using linier regression test.   
Result: Samples size collected from this study was 72 girls of elementary school. 
Average of age at menarche was 11,37 years old. Bivariate analysis showed variables 
that influenced significantly were nutrition status, birth weight, maternal age during 
childbirth, and level of education of father, whereas multivariate analysis showed model of 
variables that influenced significantly were nutrition status and maternal age during 
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childbirth. Based on Annova test, the model was fit with linier model (p<0,001). 
Coefficient of determination (R2) = 0,56 showed that nutrition status and maternal age 
during childbirth influenced variation of age at menarche of 56%, and the remain 44% 
was influenced by others. The assumption classic test showed the model did not have 
problem of heteroscedastic (p=0,37) and there was not multicollinearity (VIF=1,09).    
Conclusion: There was an significant influence between nutrition status, birth weight, 
maternal age during childbirth, and level of education of father to age at menarche. 
 
Keywords: Age at menarche, girls of elementary school 
 
1. PENDAHULUAN 

Masa pubertas didefinisikan 
sebagai waktu tercapainya kematangan 
seksual, yaitu mulai berfungsinya organ 
reproduksi.[1] Pada perempuan, masa ini 
ditandai dengan terjadinya menarche 
(menstruasi yang pertama kali), yaitu 
keluarnya darah dari vagina sebagai 
proses dari pelepasan dinding rahim 
(endometrium) yang disertai dengan 
perdarahan.[2] Menarche dapat terjadi 
lebih awal pada umur sekitar 9 sampai 
11 tahun, atau lebih lambat pada umur 
17 tahun.[3]   

Di beberapa negara, umur 
menarche pada perempuan bervariasi 
seperti di Amerika Serikat pada tahun 
2001, rata-rata umur menarche yaitu 
12,5 tahun, sedangkan di beberapa 
negara Asia, seperti India pada tahun 
1998 memiliki rata-rata umur menarche 
yaitu 12,1 tahun, dan di Jepang pada 
tahun 1992 memiliki rata-rata umur 
menarche yaitu 12,6 tahun.[4] Di 
Indonesia, menurut data dari Riskesdas 
(2010), diketahui 37,5 persen 
perempuan mengawali menarche pada 
umur 13-14 tahun, dijumpai 0,1 persen 
perempuan dengan umur menarche 6-8 
tahun, dan juga sebanyak 19,8 persen 
perempuan baru mendapat haid 
pertama pada umur 15-16 tahun, dan 
4,5 persen pada umur 17 tahun ke 
atas.[5] Indonesia sendiri menempati 
urutan ke-15 dari 67 negara dengan 
penurunan umur menarche mencapai 
0,145 tahun per dekade.[2] 

Umur menarche pada perempuan 
dapat lebih awal atau lebih lambat juga 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 
diantaranya yaitu status gizi. Parameter 
ukuran tubuh seperti berat badan dan 
tinggi atau Indeks Massa Tubuh (IMT) 
sangat berkorelasi dengan umur 
menarche.[4] Perempuan dengan status 
gizi overweight lebih cepat mengalami 
menstruasi dibandingkan perempuan 
yang berstatus gizi normal dan 

underweight. Keadaan status gizi yang 
overweight sering dihubungkan dengan 
paparan hormon estrogen dan 
progesteron yang tinggi sebagai akibat 
pola konsumsi makanan berlemak 
tinggi.[2] 

Umur menarche yang lebih awal 
pada perempuan akan berdampak pada 
meningkatnya risiko terjadinya kanker 
payudara. Perempuan dengan umur 
menarche 17 tahun atau di atas 17 
tahun memiliki resiko 30% lebih rendah 
terkena kanker payudara dibandingkan 
dengan mereka yang menarche di 
bawah umur 12 tahun.[6]  Selain itu, 
semakin dininya menarche merupakan 
salah satu faktor yang menyebabkan 
kehamilan dini. Hal ini disebabkan 
karena umur menarche yang semakin 
dini dan umur kawin yang semakin lama 
menyebabkan "masa-masa rawan" 
semakin panjang.[7] Keterbatasan 
pengetahuan remaja tentang kesehatan 
reproduksi akan meningkatkan resiko 
terjadinya kehamilan yang tidak 
diinginkan (unwanted pregnancy) yang 
akan mengarah pada tindakan aborsi. 

Berkaitan dengan hal tersebut, 
maka sangat penting untuk meneliti 
faktor-faktor yang mempengaruhi umur 
menarche pada perempuan, khususnya 
pada siswi sekolah dasar (SD) di Kota 
Denpasar. Hal ini mengingat hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Suastiti 
(2013) yang mendapatkan bahwa 
masalah gizi pada anak SD di Kota 
Denpasar didominasi oleh masalah gizi 
lebih (overweight) sebesar 26,7%.[8] 
Masalah gizi lebih (overweight) tentu 
akan  berpengaruh terhadap umur 
menarche perempuan yang lebih awal, 
yaitu pada kisaran siswi SD. Begitu 
pula, penelitian mengenai umur 
menarche belum pernah dilakukan di 
Kota Denpasar. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, 
maka dalam penelitian ini akan 
dianalisis mengenai faktor-faktor yang 
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mempengaruhi umur menarche 
(menstruasi pertama) pada siswi SD di 
Kota Denpasar. Dalam penelitian ini, 
tidak hanya diteliti mengenai status gizi, 
tetapi juga faktor-faktor yang diduga 
mempengaruhi umur menarche yang 
masih jarang dilakukan pengkajian. 
Nantinya, penelitian ini diharapkan 
dapat memberi informasi kepada 
masyarakat, khususnya guru dan orang 
tua bahwa umur menarche pada anak 
perempuan penting untuk diperhatikan 
karena hal tersebut secara tidak 
langsung berkontribusi terhadap derajat 
kesehatan masyarakat. 
 
2. METODE 

Penelitian ini merupakan 
penelitian observasional analitik dengan 
rancangan cross sectional yang 
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 
yang berpengaruh terhadap umur 
menarche. Penelitian ini dilakukan di 
Kota Denpasar yang dilaksanakan sejak 
bulan April sampai Juni 2015. Variabel 
penelitian ini tediri dari dua, yaitu 
variabel tergantung yaitu umur 
menarche dan variabel bebas yaitu 
terdiri dari status gizi, berat badan saat 
lahir, urutan kelahiran, umur ibu saat 
menarche, umur ibu saat melahirkan, 
pendidikan ibu, dan pendidikan ayah. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu 
siswi SD yang telah mengalami 
menarche (menstruasi pertama), baik di 
SD negeri maupun SD swasta di empat 
kecamatan, yaitu Denpasar Utara, 
Denpasar Timur, Denpasar  Selatan, 
dan Denpasar Barat. Besar sampel 
minimal dihitung dengan beberapa 
indikator, yaitu persentase remaja putri 
yang memenuhi syarat dalam survei 
nasional mengenai menarche p=24%[9] 
dengan tingkat presisi d=10% dan 
tingkat reabilitas (1-α)=95%. 
Berdasarkan perhitungan, diperoleh 
besar sampel minimal yaitu sebanyak 
70. Kriteria inklusi penelitian ini yaitu 
siswi SD yang telah mengalami 
menarche (menstruasi pertama) di Kota 

Denpasar dan hadir saat pengumpulan 
data dilakukan,  sedangkan kriteria 
eksklusi yaitu siswi SD yang tidak 
bersedia menjadi sampel dan 
mengalami gangguan komunikasi. 
Pengambilan sampel dalam penelitian 
ini dilakukan dengan teknik cluster 
random sampling. 

Data yang dikumpulkan 
merupakan jenis data primer. Data yang 
dapat dikumpulkan langsung oleh 
peneliti di sekolah meliputi umur 
menarche, IMT/U, dan urutan kelahiran, 
sedangkan data yang diperoleh dengan 
memberikan angket kepada orang tua 
siswi SD meliputi berat badan saat lahir, 
umur ibu saat melahirkan, umur ibu saat 
menarche, pendidikan ibu, dan 
pendidikan ayah. 

Analisis data dilakukan secara 
univariat, bivariat, dan multivariat. 
Analisis univariat bertujuan untuk 
mengetahui gambaran distribusi 
frekuensi karakteristik responden. 
Kemudian analisis bivariat bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara 
variabel bebas dengan umur menarche 
sebagai variabel tergantung dan analisis 
mutivariat bertujuan untuk mengetahui 
variabel bebas yang berpengaruh 
secara independen (setelah mengontrol 
perancu) terhadap umur menarche. 
Analisis bivariat dilakukan dengan 
menggunakan uji Simple Linier 
Regression dan analisis multivariat 
dilakukan dengan uji Multiple Linier 
Regression dengan derajat kemaknaan 
(α = 0,05). 

 
3. HASIL PENELITIAN 
3.1 Analisis Univariat  

Besar sampel yang berhasil 
dikumpulkan dalam penelitian ini telah 
melebihi jumlah sampel minimal, yaitu 
72 siswi SD yang telah mengalami 
menarche. Adapun karakteristik siswi 
SD dan orang tua siswi SD yang 
menjadi responden penelitian yaitu 
sebagai berikut. 
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Tabel 1. Karakteristik Siswi SD  

Karakteristik Frekuensi (n) Persentase (%) 

Karakteristik Siswi SD  
Umur Menarche (Mean; SD) 11,37 (0,69) 
Status Gizi (IMT/U) 

Sangat Kurus (Zscore < -3SD) 
Kurus (Zscore ≥-3SD s/d < -2SD) 
Normal (Zscore ≥-2SD s/d ≤ 1SD) 
Gemuk (Zscore >1SD s/d ≤ 2SD) 
Obesitas (Zscore >2SD) 

 
0 
0 
40 
21 
11 

 
0 
0 

55,56 
29,17 
15,28 

Berat Badan Lahir (Mean; SD) 3,12 (0,44) 

 
Tabel 2. Karakteristik Orang Tua Siswi SD 

Karakteristik Frekuensi (n) Persentase (%) 

Karakteristik Orang Tua Siswi SD 
Umur Menarche Ibu (Mean;SD) 13,17 (1,51) 
Umur Ibu Saat Melahirkan (Mean;SD) 28,23 (5,17) 
Pendidikan Ibu 

Tidak Sekolah 
Tidak Tamat SD 
SD 
SMP 
SMA 
Perguruan Tinggi 

 
0 
0 
6 
9 
26 
31 

 
0 
0 

8,33 
12,50 
36,11 
43,06 

Pendidikan Ayah 
Tidak Sekolah 
Tidak Tamat SD 
SD 
SMP 
SMA 
Perguruan Tinggi 

 
0 
0 
0 
5 
25 
42 

 
0 
0 
0 

6,94 
34,72 
58,33 

 
Berdasarkan tabel 1, maka rata-

rata umur menarche pada siswi SD yaitu 
11,37 tahun. Berdasarkan status gizi, 
maka siswi SD yang telah mengalami 
menarche tidak ada yang memiliki 
status gizi sangat kurus dan kurus, 
tetapi lebih cenderung mengarah ke 
status gizi lebih dengan persentase 
siswi SD yang gemuk yaitu 29,17% dan 
obesitas mencapai 15,28%. Rata-rata 
siswi SD memiliki berat badan lahir yaitu 
3,12 kg.  

Selain itu, rata-rata umur 
menarche ibu dari siswi SD yaitu 13,17 

tahun. Jika dibandingkan dengan rata-
rata umur menarche siswi SD yaitu 
11,37 tahun, maka hal tersebut 
menandakan telah terjadi penurunan 
usia menarche pada perempuan. 
Berdasarkan tabel 2, rata-rata umur ibu 
saat melahirkan siswi SD yaitu 28,23 
tahun. Berdasarkan status sosial 
ekonomi, maka pendidikan ibu dan 
pendidikan ayah sebagian besar 
merupakan lulusan perguruan tinggi 
dengan persentase masing-masing yaitu 
43,06% dan 58,33%. 

3.2 Analisis Bivariat 
 

Tabel 3. Analisis Bivariat Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  
Umur Menarche pada Siswi SD 

Variabel Bebas Koefisien 
Regresi 

95% CI  
Koefisien Regresi 

Nilai p 

Status Gizi (IMT/U) 
Normal (Zscore ≥-2SD s/d ≤ 1SD) 
Gemuk (Zscore >1SD s/d ≤ 2SD) 
Obesitas (Zscore >2SD) 

 
ref 

-0,64 
-1,38 

 
- 

(-0,90) – (-0,38) 
(-1,71) – (-1,05) 

 
- 

< 0,001 
< 0,001 

Berat Badan Lahir  -0,53 (-0,91) – (-0,15) 0,007 
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Variabel Bebas Koefisien 
Regresi 

95% CI  
Koefisien Regresi 

Nilai p 

Umur Menarche Ibu -0,04 (-0,15) – 0,07 0,51 
Umur Ibu Saat Melahirkan -0,03 (-0,07) – (-0,01) 0,033 
Pendidikan Ibu 

SD 
SMP 
SMA 
Perguruan Tinggi 

 
ref 

0,68 
0,19 
0,35 

 
- 

(-0,04) – 1,41 
(-0,43) – 0,82 
(-0,26) – 0,96 

 
- 

0,064 
0,531 
0,259 

Pendidikan Ayah 
SMP 
SMA 
Perguruan Tinggi 

 
ref 

-0,74 
-0,87 

 
- 

(-1,39) – (-0,08) 
(-1,50) – (-0,23) 

 
- 

0,029 
0,008 

 
Berdasarkan hasil analisis 

bivariat dengan menggunakan uji 
Simple Linier Resgression, maka 
variabel bebas yang bermakna 
mempengaruhi umur menarche dengan 
derajat kemaknaan α = 0,05, yaitu 
status gizi gemuk (p<0,001) dan 
obesitas (p<0,001), berat badan lahir 
(p=0,007), umur ibu saat melahirkan 
(p=0,033), serta pendidikan ayah SMA 

(p=0,029) dan perguruan tinggi 
(p=0,008). Berdasarkan hasil analisis 
bivariat, maka selanjutnya variabel 
bebas dengan nilai p<0,025 akan 
diikutsertakan dalam analisis multivariat 
dengan uji Multiple Regression Linier 
dengan metode backward sampai 
ditemukan model variabel bebas yang 
bermakna mempengaruhi umur 
menarche.

 
3.3 Analisis Multivariat 
 

Tabel 3. Analisis Multivariat Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Umur Menarche pada 
Siswi SD 

Variabel Bebas Koefisien 
Regresi 

95% CI  
Koefisien 
Regresi 

Nilai p 

Status Gizi (IMT/U) 
Normal (Zscore ≥-2SD s/d ≤ 1SD) 
Gemuk (Zscore >1SD s/d ≤ 2SD) 
Obesitas (Zscore >2SD) 

 
ref 

-0,67 
-1,32 

 
- 

(-0,93) – (-0,42) 
(-1,65) – (-0,99) 

 
- 

< 0,001 
< 0,001 

Umur Ibu Saat Melahirkan -0,03 (-0,05) – (-0,01) 0,025 

 
Berdasarkan hasil analisis 

multivariat dengan menggunakan uji 
Multiple Linier Regression, maka 
diperoleh model variabel bebas yang 
bermakna mempengaruhi umur 
menarche, yaitu status gizi gemuk 
(p<0,001) dan obesitas (p<0,001) dan 
variabel umur ibu saat melahirkan 
(p=0,025). 

Hasil analisis menunjukkan nilai 
koefisien regresi untuk siswi SD dengan 
status gizi gemuk yaitu (-0,67) yang 
menunjukkan bahwa siswi SD dengan 
status gizi gemuk cenderung 
mendapatkan umur menarche 0,67 
tahun lebih awal dibandingkan dengan 
siswi SD dengan status gizi normal. 
Sedangkan, nilai koefisien regresi untuk 
siswi SD dengan status gizi obesitas 
yaitu (-1,32) sehingga siswi SD yang 

mengalami obesitas cenderung 
mendapatkan umur menarche 1,32 
tahun lebih awal dibandingkan dengan 
dengan siswi SD dengan status gizi 
normal. Selain itu, setiap peningkatan 
umur ibu saat melahirkan sebesar 1 
tahun, maka siswi SD cenderung akan 
mendapatkan umur menarche 0,03 
tahun (11 hari) lebih awal dibandingkan 
dengan baseline (satu tahun di 
bawahnya).  

Berdasarkan uji Annova, 
diperoleh bahwa model tersebut fit 
dengan model linier (p<0,001). Koefisien 
determinasi (R2) menunjukan nilai 0,56 
sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabel status gizi dan umur ibu saat 
melahirkan mempengaruhi variasi nilai 
umur menarche sebesar 56%, dan 
sisanya sebesar 44% dipengaruhi oleh 



 

36 

 BIMKMI Volume 4 No.1 | Januari-Juni 2016 

 
 

variabel lain. Berdasarkan uji asumsi 
klasik, model linier tersebut tidak 
mengalami heteroskedastik (p=0,37) 
dan tidak ada multikolinieritas 
(VIF=1,09). 
 
4. PEMBAHASAN 
4.1 Pengaruh Status Gizi terhadap 

Umur Menarche Siswi SD 
Berdasarkan analisis bivariat dan 

multivariat, diperoleh bahwa status gizi 
lebih dan obesitas akan mempercepat 
terjadinya menarche dan pengaruh 
tersebut bermakna secara statistik. Hal 
ini sejalan dengan berbagai penelitian 
yang mengungkapkan bahwa parameter 
ukuran tubuh seperti Indeks Massa 
Tubuh (IMT) sangat berkorelasi dengan 
umur menarche.[4] Hasil penelitian ini 
juga didukung oleh penelitian yang 
dilakukan oleh Munda et al (2013) yang 
mendapatkan bahwa terdapat hubungan 
yang sangat bermakna antara IMT 
dengan umur menarche. Perempuan 
dengan status gizi overweight lebih 
cepat mengalami menstruasi 
dibandingkan perempuan yang 
berstatus gizi normal dan underweight.[2] 

Status gizi  berpengaruh terhadap  
tingkat kematangan  seksual  sehingga  
berdampak pada umur menarche.  Pada  
umumnya, perempuan dengan 
kematangan seksual  lebih dini akan 
memiliki  IMT  yang  lebih  tinggi  dan  
perempuan  dengan kematangan 
seksual yang terlambat memiliki IMT 
lebih kecil pada usia yang sama.[10] Hal 
ini disebabkan karena IMT yang tinggi 
atau status gizi cenderung lebih atau 
overweight sering dihubungkan dengan 
paparan hormon estrogen dan 
progesteron yang tinggi sebagai akibat 
pola konsumsi makanan berlemak 
tinggi. 

Berkaitan dengan hal tersebut, 
maka upaya menjaga asupan gizi yang 
baik pada anak perempuan adalah hal 
yang penting. Asupan gizi yang baik 
akan berpengaruh terhadap kejadian  
menarche  karena pengaruh dari zat-zat 
yang dikonsumsi setiap hari, terutama 
karbohidrat,  protein, dan lemak. Status 
gizi yang baik akan  membuat 
pertumbuhan seorang remaja  menjadi  
sesuai dengan  yang seharusnya atau 
dalam kategori normal.[1] 

4.2 Pengaruh Berat Badan Lahir 
terhadap Umur Menarche Siswi 
SD 
Berdasarkan analisis bivariat, 

berat badan lahir berpengaruh 
bermakna secara statistik terhadap 
umur menarche siswi SD (p=0,007). 
Koefisien regresi menunjukkan nilai (-
0,53), hal tersebut menunjukkan bahwa 
setiap peningkatan berat badan lahir, 
maka terdapat kecendrungan umur 
menarche menjadi lebih cepat. Hasil 
penelitian ini sejalan hasil penelitian 
Lindayati (2007) yang mendapatkan 
bahwa terdapat hubungan yang 
bermakna antara berat badan lahir 
dengan umur menarche.[11] Selain itu, 
hasil penelitian Terry et al (2009) juga 
mendapatkan bahwa rata-rata berat 
badan lahir pada perempuan dengan 
umur menarche lebih awal sebesar 3,16 
kg, sedangkan berat badan lahir pada 
perempuan dengan umur menarche 
lebih lambat yaitu lebih rendah, sebesar 
3,14 kg.[12] 

Adanya keterkaitan antara berat 
badan lahir dengan umur menarche 
dapat disebabkan oleh status gizi 
selama kehamilan. Berat badan lahir 
pada anak akan mencerminkan 
pemenuhan asupan gizi selama 
kehamilan. Hal tersebut tentu 
berpengaruh pada pertumbuhan dan 
perkembangan badan  anak sehingga 
berdampak pada umur menarche.  

 
4.3 Pengaruh Umur Menarche Ibu 

terhadap Umur Menarche Siswi 
SD 
Hasil analisis menunjukkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh yang 
bermakna antara umur menarche ibu 
terhadap umur menarche siswi SD 
(p=0,51). Hasil penelitian ini sejalan 
dengan hasil penelitian Derina (2011) 
yang mengungkapkan hal yang sama, 
walaupun terdapat kencendrungan umur 
menarche ibu yang cepat akan 
meningkatkan peluang anak dengan 
umur menarche cepat pula sebesar 
1,859 kali, tetapi hubungan tersebut 
tidak bermakna secara statistik 
(p=0,459).[10] Namun, beberapa 
penelitian lain justru mendapatkan hasil 
yang berbeda, seperti penelitian Putri 
(2009) yang menyatakan bahwa 
terdapat hubungan genetik yang 
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bermakna antara umur menarche ibu 
dengan umur menarche anak.[13]  

Adanya beberapa hasil penelitian 
yang mengungkapkan umur menarche 
ibu berpengaruh terhadap umur 
menarche anak dapat dijelaskan bahwa 
hal tersebut diduga berkaitan dengan 
lokus  yang  mengatur  estrogen  yang  
diwariskan.[10]  Pada  waktu  terjadi 
kematangan  seksual,  seorang  anak  
gadis  akan  mengikuti  menstruasi 
pertama  ibunya.  Umur  menarche  ibu  
ini  dapat  mempengaruhi  kecepatan 
pertumbuhan  dan  perkembangan  
badan  anak  sehingga  mempengaruhi 
waktu terjadinya menarche.  

Adanya hubungan yang tidak 
bermakna pada hasil penelitian ini  
kemungkinan disebabkan oleh 
kesalahan dalam pengumpulan data. 
Beberapa ibu responden lupa kapan 
mengalami menarche karena mereka 
cenderung menganggap hal tersebut 
tidak terlalu penting. Kesalahan 
mengingat umur menarche dari ibu 
responden dapat menyebabkan hasil 
penelitian mengalami bias. 

 
4.4 Pengaruh Umur Ibu Saat 

Melahirkan terhadap Umur 
Menarche Siswi SD 
Berdasarkan hasil analisis bivariat 

dan multivariat, diperoleh koefisien 
regresi linier bernilai negatif (-0,03) dan 
bermakna secara statistik. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa terdapat 
kecendrungan semakin meningkat umur 
ibu saat melahirkan, maka anak tersebut 
akan mendapatkan umur menarche 
yang lebih cepat. Belum banyak 
penelitian yang mengungkapkan hal 
serupa. Adanya hubungan tersebut 
dapat disebabkan karena semakin tua 
umur ibu, maka semakin lama paparan 
hormon yang akan diperoleh ibu 
tersebut.[14] Jika seorang ibu 
mengandung dan melahirkan dalam 
usia yang cukup tua, maka paparan 
hormon tersebut akan dapat diturunkan 
kepada anaknya. Hal tersebut tentu 
akan mempengaruhi kecepatan 
pertumbuhan dan perkembangan anak 
yang akan berdampak pada waktu 
terjadinya menarche.   

 
 

4.5 Pengaruh Pendidikan Orang 
Tua terhadap Umur Menarche 
Siswi SD 
Pendidikan orang tua yang 

meliputi pendidikan ayah dan ibu 
merupakan salah satu indikator sosial 
ekonomi yang dapat mempengaruhi 
umur menarche. Berdasarkan hasil 
analisis bivariat, diperoleh bahwa 
pendidikan ibu tidak berpengaruh 
terhadap umur menarche siswi SD, 
tetapi pendidikan ayah SMA (p=0,029) 
dan perguruan tinggi (p=0,008) justru 
berpengaruh bermakna terhadap umur 
menarche siswi SD. Hasil penelitian ini 
berbeda dengan hasil penelitian Sinaga 
(2015) yang mendapatkan bahwa tidak 
ada hubungan yang bermakna antara 
tingkat pendidikan ayah dengan umur 
menarche pada anak.[15]  

Tingkat pendidikan orang tua 
dapat menggambarkan status sosial 
ekonomi suatu keluarga selain dapat 
dilihat dari besarnya pendapatan. 
Semakin tinggi tingkat pendidikan orang 
tua, maka identik dengan pekerjaan 
yang semakin baik dan penghasilan 
keluarga yang semakin tinggi. Anak 
gadis dengan status keluarga yang 
memiliki sosial ekonomi tinggi 
cenderung akan lebih mungkin untuk 
mendapatkan nutrisi yang cukup dan 
bahkan lebih sehingga umur menarche 
akan lebih cepat. Adanya hubungan 
status sosial ekonomi dengan umur 
menarche juga didukung oleh penelitian 
Bayat et al (2012) yang memperoleh 
hasil korelasi negatif kuat antara kondisi 
ekonomi dengan umur menarche (r=-
0,70) dan bermakna secara statistik 
(p=0,016).[16] Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan semakin baik kondisi 
ekonomi maka umur menarche akan 
semakin awal dari yang seharusnya.  

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Rata-rata umur menarche pada 
siswi SD di Kota Denpasar yaitu 11,37 
tahun dengan standar deviasi 0,37 
tahun. Berdasarkan analisis bivariat, 
faktor-faktor yang mempengaruhi umur 
menarche secara bermakna yaitu status 
gizi gemuk (p<0,001) dan obesitas 
(p<0,001), berat badan lahir (p=0,007), 
umur ibu saat melahirkan (p=0,033), 
serta pendidikan ayah SMA (p=0,029) 
dan perguruan tinggi (p=0,008). 
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Berdasarkan analisis multivariat, faktor-
faktor yang mempengaruhi umur 
menarche secara bermakna yaitu status 
gizi gemuk (p<0,001) dan obesitas 
(p<0,001) dan umur ibu saat melahirkan 
(p=0,025). 

 
5.2 Saran 

Orang tua dan guru di sekolah 
dapat memperhatikan status gizi siswi 
SD sebelum menarche agar tidak 
mengalami masalah gizi lebih sehingga 
siswi SD diharapkan akan memperoleh 
umur menarche yang normal. Selain itu, 
mengingat semakin awalnya usia 
menarche, maka orang tua dan guru di 
sekolah dapat mempersiapkan siswi SD 
untuk menghadapi menarche dengan 
memberikan pendidikan kesehatan 
reproduksi lebih dini.  
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ABSTRAK 
Pendahuluan: Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular dengan 
prevalensinya di Indonesia mencapai 25,8% di tahun 2013. Prevalensi hipertensi (2007) 
berada dibawah 40% kemudian di tahun 2013 mengalami penurunan hingga dibawah 
30%. Kabupaten Probolinggo sendiri jumlah kasus hipertensi di tahun 2011 sebanyak 
15,538%. Jumlah kasus diprediksi dapat terus meningkat apabila tidak ada upaya 
intervensi yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas 
penyuluhan sadari dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait hipertensi. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen analitik yang bersifat 
crossectional dengan rancangan pre test dan post test. Populasi dalam penelitian ini 
adalah kelompok penderita dan kelompok berisiko hipertensi di Desa Patokan. Besar 
sampel ditentukan dengan purposive sampling, terdapat 21 responden yang ditemukan. 
Variabel bebas adalah pemberian penyuluhan sadari. Variabel terikat adalah 
pengetahuan tentang hipertensi. Data diuji dan dianalisis menggunakan uji Wilcoxon.  
Hasil: Hasil uji Wilcoxon menunjukkan signifikansi sebesar 0,002 ≤ (α = 0,05) artinya HO 
ditolak, sehingga H1 diterima artinya, ada perbedaan nilai pre test dan post test peserta 
penyuluhan secara signifikan. 
Kesimpulan: Pemberian penyuluhan sadari efektif dilakukan dalam meningkatkan 
pengetahuan hipertensi kelompok sasaran 
 
Kata kunci: eksperimen, hipertensi, penyuluhan sadari 

 
ABSTRACT 

Introduction: Hypertension is one of non communicable disease with prevalence in 
Indonesia reached 25.8% in 2013. The prevalence of hypertension (2007) is 
under 40% and then in 2013 has decreased to below 30%. In Probolinggo, prevalence  of 
hypertension (2011)  as much as 15,538%. The number of cases could continue to rise if 
the predicted no attemps of intervention undertaken. This research was conducted to 
know the effectiveness of “penyuluhan sadari” to increasing knowledge of citizens about 
hypertension. 
Method: This research is analytical experiments with crossectional pre test and post test 
design. The population is a group of at-risk and suffersien of hypertension in Patokan 
village. Large samples are determined by purposive sampling about 21 respondents. The 
independent variable is education about hipertension. Dependent variable is  knowledge 
about hypertension. The data are tested and analyzed using the Wilcoxon test. 
Result: The results of the Wilcoxon test is indicate the significance of 0.002 ≤ (α =0.05) it 
means HO is rejected, so that H1 is accepted means, there is a difference between the 
pre test and post test counseling participants significantly. 
Conclusion: “Penyuluhan Sadari” is effective in increasing knowledge of 
hypertension target group. 
 
Keywords: experiment, hypertension, “penyuluhan sadari” 
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1. PENDAHULUAN 
Penyakit tidak menular 

merupakan salah satu kontributor 
penting dengan bertambahnya beban 
penyakit pada beberapa negera yang 
masih berpredikat negara berkembang. 
Penyakit degeneratif telah berkembang 
sejak beberapa tahun silam mengikuti 
perkembangan penyakit menular yang 
sampai saat ini pun belum tuntas 
terselesaikan.  

Angka prevalensi penyakit 
menular masih terus mengalami 
peningkatan salah satunya adalah 
penyakit hepatitis yang pada tahun 2013 
(1,2%) dua kali lebih tinggi daripada 
tahun 2007.[16] Penyakit menular masih 
belum terselesaikan, beban penyakit 
lain seperti penyakit tidak menular juga 
muncul seiring berjayanya era 
globalisasi. Pergeseran gaya hidup 
karena tuntutan aktivitas masyarakat 
memungkinkan Indonesia harus 
menghadapi berbagai penyakit 
degeneratif. 

Hipertensi merupakan salah satu 
penyakit degeneratif dengan angka 
kejadian yang terus meningkat. Penyakit 
ini dijuluki “silent of death” dikarenakan 
gejalanya yang sering kali tidak 
diketahui dan kapan penyakit itu mulai 
muncul. Menurut American Heart 
Assosiation (AHA), penduduk Amerika 
yang usianya rata-rata diatas 20 tahun 
menderita hipertensi hingga mencapai 
angka 74,5 juta jiwa. Namun hampir 
sekitar 90-95% kasusnya belum 
diketahui penyebabnya [3]. Sedangkan 
posisi di Indonesia sendiri prevalensi 
hipertensi mencapai 25,8% sesuai 
dengan hasil data Riskesdas 2013 dan 
Infodatin RI.[5,16] Sedangkan menurut 
data Dinas Kesehatan Jawa Timur 
(2013) menyebutkan prevalensi 
hipertensi mengalami penurunan dari 
tahun 2007 menuju tahun 2013. Pada 
tahun 2007 prevalensi hipertensi berada 
dibawah 40% kemudian di tahun 2013 
mengalami penurunan hingga dibawah 
30%.[5] Di tahun 2011 jumlah kasus 
hipertensi di kabupaten Probolinggo 
mencapai 15,538%.[13] Berdasarkan 
data Bidan Desa Patokan tahun 2014-
2015 jumlah penderita yang masuk 
pada pendataan bidan sebanyak 16 
penderita. Jumlah kasus diprediksi 
dapat terus meningkat apabila tidak ada 
upaya intervensi yang dilakukan. 

 Menurut WHO (2015) dan 
InfoDATIN (2014), hipertensi atau yang 
juga dikenal dengan darah tinggi 
merupakan suatu keadaan pembuluh 
darah yang mengalami penyempitan 
diakibatkan karena adanya peningkatan 
tekanan darah sistolik lebih dari 140 
mmHg dan tekanan darah diastolik lebih 
dari 90mmHg pada dua kali pengukuran 
dengan selang waktu minimal 5 menit 
dalam keadaan tenang atau 
istirahat.[5,20] 

Kebanyakan orang dengan 
penyakit hipertensi tidak ditemukan 
gejala yang pasti pada umumnya, 
sehingga hipertensi dikenal dengan 
“silent killer”.  Namun, terkadang 
hipertensi menyebabkan beberapa 
gejala seperti sakit kepala, nafas 
pendek, influenza, nyeri dada, dan 
mimisan tetapi jarang.[20] Hipertensi 
dapat menjadi masalah kesehatan 
masyarakat serius apabila tidak bisa 
dikendalikan, karena dapat 
mengakibatkan komplikasi yang 
berbahaya dan berakibat fatal seperti 
jantung koroner, stroke dan gagal ginjal. 
Penyebab hipertensi dibedakan menjadi 
dua golongan yaitu hipertensi primer 
yang belum diketahui penyebabnya dan 
hipertensi sekunder yaitu hipertensi 
yang ditimbulkan akibat adanya penyakit 
lain.[2] Peningkatan tekanan darah yang 
pada akhirnya menyebabkan kejadian 
hipertensi ini dapat terjadi dengan 
berbagai cara: Jantung mampu 
mengalirkan lebih banyak cairan setiap 
detiknya karena memompa lebih kuat; 
Arteri besar menjadi kaku karena 
kehilangan kelenturannya sehingga 
tidak dapat mengembang ketika jantung 
memompa darah melalui arteri tersebut. 
Darah harus melalui pembuluh darah 
yang menyempit, biasanya keadaan ini 
terjadi akibat adanya plak atau 
gumpalan lemak yang menempel di 
pembuluh darah. Kondisi ini dikenal 
dengan arteroklerosis dan biasanya 
menyerang seseorang dengan usia 
lanjut; bertambahnya cairan dalam 
sirkulasi dapat menyebabkan 
meningkatnya tekanan darah. Hal ini 
dapat terjadi akibat adanya kelainan 
fungsi ginjal karena tidak mampu 
membuang garam dan air dari dalam 
tubuh, sehingga darah dalam tubuh 
meningkat dan diikuti dengan tekanan 
darah yang juga meningkat. 
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Menurut JNC7 hipertensi dapat 
diklasifikasikan menjadi 4 level seperti 

yang tertera pada Tabel 1 berikut ini: 
[8,20] 

 
Tabel 1. Klasifikasi Hipertensi Berdasarkan Seven Report of the Joint National Committe 

on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC7) 

Klasifikasi Sistolik (mmHg) Diastolik (mmHg) 

Normal <120 <80 

Pre hipertensi 120-139 80-89 

Hipertensi Level 1 140-159 90-99 

Hipertensi Level 2 ≥160 ≥100 

(Sumber:  Seven Report of the Joint National Committe on Prevention, Detection, 
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC7) 

Hipertensi primer (essensial) 
merupakan hipertensi yang belum jelas 
diketahui penyebabnya dan biasanya 
dikenal dengan hipertensi idiopatik. 
Terdapat beberapa faktor yang 
memungkinkan menjadi faktor penyebab, 
diantaranya keturunan (genetik), 
hiperaktivitas susunan syaraf simpatetis, 
sistem renin angiotensin, defek ekskresi 
natrium (Na), peningkatan Na dalam 
kalsium (Ca) intraseluler dan faktor gaya 
hidup (kebiasaan alkohol, makan dan 
rokok), hipertensi ini banyak kasusnya. 
Hipertensi sekunder (renal) merupakan 
hipertensi yang disebabkan akibat dari 
adanya penyakit lain seperti akibat 
penyakit ginjal, obesitas maupun akibat 
kelebihan kolesterol.[8] 

Penyakit hipertensi sulit untuk 
disembuhkan, namun dapat 
dikendalikan hingga batas normal.[16] 
Salah satu cara yang cukup bijaksana 
dalam mengendalikan hipertensi adalah 
melakukan pencegahan dan mengatur  
pola makan. Berdasarkan hasil studi 
pendahuluan kepada tujuh tokoh 
berpengaruh dalam masalah kesehatan 
di desa Patokan yaitu dokter, bidan, 

kader kesehatan, tokoh masyarakat 
(kepala dusun dan tokoh agama) terkait 
masalah penyakit yang harus segera 
ditangani menjawab hipertensi. Selain 
itu studi awal juga didukung dengan 
data yang didapatkan adanya 16 
penderita hipertensi di tahun 2015. Di 
tahun sebelumnya, berdasarkan hasil 
laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 
tahun 2014 di desa yang sama di 
dapatkan hasil bahwa beberapa 
penyebab kejadian kematian sebanyak 
15 orang meninggal akibat penyakit 
hipertensi.[6] Selain wawancara, studi 
pendahuluan juga dilakukan melaui 
Nominal Group Technique (NGT) 
dengan mengundang perangkat desa, 
kader kesehatan setiap dusun dan 
kepala puskesmas hingga terkumpul 
sebanyak 19 orang. Hasil dari NGT di 
dapatkan masalah utama yang perlu 
segera diatasi adalah masalah 
hipertensi dengan penyebab utama 
terjadinya masalah tersebut adalah pola 
makan. Berdasarkan hasil tersebut 
selanjutnya juga didapatkan hasil 
penyelesaian masalah yang diinginkan 
sebagai berikut. 

 
 

Mengatur Pola 

Makan

77%

Banyak 

Olahraga

9%

Cek Tekanan 

Darah Rutin

4%

Banyak 

Istirahat

5%

Pijat/ Kerokan

5%Solusi

 
Gambar 1. Diagram Solusi untuk Penderita Hipertensi 

(Sumber: Data Primer 2015) 
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Berdasarkan permasalahan 
diatas perlu diberikan penyuluhan 
kesehatan sebagai langkah utama 
dalam upaya mengatur pola makan 
dalam mencegah hipertensi. 
Penyuluhan kesehatan yang dilakukan 
dikenal dengan penyuluhan sadari 
(sadar darah tinggi).   

Ningrum (2013) menyatakan 
bahwa pengetahuan kesehatan dapat 
memberikan pengaruh terhadap perilaku 
sebagai hasil jangka menengah dari 
pendidikan.[10] Informasi yang 
didapatkan dari penyuluhan dapat 
memberikan pengaruh jangka pendek 
sehingga dapat menghasilkan 
perubahan atau peningkatan 
pengetahuan. Penyuluhan dilakukan 
kepada masyarakat sasaran untuk 
meningkatkan pengetahuan mereka 
terkait suatu fenomena tertentu seperti 
hipertensi. Namun, penyuluhan tidak 
dapat menjadi jaminan pengetahuan 
masyarakat sasaran dapat meningkat, 
sehingga perlu diketahui 
keefektivitasannya untuk dapat 
mengetahui apakah metode ceramah 
melalui penyuluhan  benar-benar dapat 
meningkatkan pengetahuan masyarakat 
tentang hipertensi agar kemudian 
masyarakat menjadi lebih waspada dan 
mau mencegah terjadinya kasus 
hipertensi baik pada diri mereka sendiri, 
keluarga, maupun lingkungan 
sekitarnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui efektivitas metode 
penyuluhan sadari yang diberikan 
kepada masyarakat sasaran di Desa 
Patokan Kecamatan Bantaran, 
Kabupaten Probolinggo dalam 
meningkatkan pengetahuan terkait 
definisi, karakteristik, gejala, akibat dan 
cara pencegahan serta perawatan 
penyakit hipertensi. Sehingga, hipotesis 
dalam penelitian ini adalah ada 
perbedaan tingkat pengetahuan 
masyarakat sasaran yaitu kelompok 
penderita dan kelompok berisiko 
hipertensi terkait pengetahuan bahaya 
dan pencegahan hipertensi sesudah 
diberikan penyuluhan.  

 
2. METODE 

Desain penelitian ini 
menggunakan  kuasi eksperimen 
analitik yang bersifat cross sectional 
dengan rancangan pre test dan post test. 

Kuasi eksperimen merupakan penelitian 
yang dilakukan karena adanya variabel-
varibel yang harus dikontrol/ 
dimanipulasi.[7] 

Penelitian dilakukan pada bulan 
Agustus 2015, meliputi pencarian data 
awal pada minggu pertama dan 
intervensi dilakukan di minggu ke tiga 
tanggal 20 Agustus 2015. Populasi 
penelitian adalah kelompok penderita 
dan kelompok berisiko hipertensi di 
Desa Patokan. Besar sampel ditentukan 
dengan purposive sampling yaitu 
mengambil responden sesuai dengan 
kemampuan peneliti dan syarat 
penelitian yang ada. Sehingga 
ditemukan sebanyak 21 responden. 
Peneliti melakukan penggalian 
pengetahuan tentang hipertensi 
sebelum dan sesudah pemberian 
intervensi melalui uji eksperimen 
pengukuran perubahan perilaku [4].  

Metode yang dilakukan dalam 
penelitian ini berupa metode ceramah 
dan diskusi melalui tanya jawab kepada 
21 peserta penyuluhan yang datang 
yaitu penderita dan kelompok berisiko di 
Desa Patokan. Kegiatan ini dilakukan 
selama 1 hari pada hari Kamis, tanggal 
20 Agustus 2015 dimulai dari pukul 
09.30 WIB sampai 11.30 WIB. Sebelum 
diadakan penyuluhan sadari peserta 
diberikan lembar pre test pertanyaan 
mengenai hal-hal yang berkaitan 
dengan hipertensi seperti definisi, ciri-
ciri karakteristik, penyebab dan cara 
pencegahan untuk mengetahui 
pengetahuan dasar tentang hipertensi. 
Setelah pre test selesai dilakukan, 
jawaban peserta direkapitulasi dan 
dianalisis. Kemudian dilakukan 
penyuluhan sadari selama satu jam 
menggunakan proyektor dan power 
point yang dilengkapi dengan gambar, 
video dan media audio. Setelah 
penyuluhan sadari selesai diberikan, 
peserta kembali diuji menggunakan soal 
post test. Soal yang diberikan adalah 
soal yang sama dengan yang diberikan 
di awal. 

Variabel bebas dalam penelitian 
ini adalah pemberian penyuluhan sadari. 
Kemudian variabel terikatnya adalah 
pengetahuan tentang hipertensi.  

 
3. HASIL 

Analisis dilakukan untuk 
mengetahui efektifitas metode 
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penyuluhan dalam meningkatkan 
pengetahuan. Pertama, hasil dari pre 
test dan post test diuji terlebih dahulu 
normalitas datanya dengan 
menggunakan formula pre test- post test. 
Hasil menunjukkan terdapat selisih yang 
berdistribusi tidak normal, sehingga data 
selanjutnya dianalisis menggunakan uji 
statistik Wilcoxon signed rank test 
dengan tingkat kemaknaan α<0,05. 

Artinya, bila menghasilkan P≤0,05, 
maka Ho ditolak dan hipotesis diterima 
hal ini berarti ada perubahan 
pengetahuan sebelum dan sesudah 
intervensi penyuluhan sadari. 

Setelah dilakuakan analisa data 
dan pengujian hasil penelitian secara 
kuantitatif yaitu menggunakan uji 
wilcoxon signed rank test diperoleh hasil 
sebagai berikut:  

 
Tabel 2. Rata rata nilai pre test dan post test dari penghitungan Paired Samples Statistics 

 Hasil Pre Test Hasil Post Test 

Mean 64,76 80,95 
N 21 21 

Std. Deviation 21,123 16,095 
Std. Error Mean 4,609 3,512 

 
Dari tabel diatas diketahui bahwa 

rata-rata nilai yang diperoleh pada pre 
test adalah 64,76. Kemudian terjadi 
peningkatan nilai rata-rata pada post 
test menjadi 80,95 setelah pemberian 

penyuluhan tentang hipertensi. Berikut 
Hasil Uji test wilcoxon untuk mengetahui 
perbedaan hasil nilai pre test dan post 
test

. 
Tabel 3. Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Hasil Post Test- 
Negative Ranks 
Positive Ranks 

2a 

13b 
3,00 
8,77 

6,00 
114,00 

Hasil Pretest Ties 6c   
 Total 21   

 
Tabel 4. Hasil Perhitungan Uji Wilconxon 

Hasil Post Test - Hasil Pretest 

Z -3,093b 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,002 

 
Berdasarkan hasil dari 

perhitungan uji Wilcoxon, maka nilai Z 
yang didapat sebesar -3,093 dengan p 
value (Asymp sig 2 tailed) sebesar 
0,002 ≤ (α = 0,05) artinya HO ditolak, 
sehingga H1 diterima artinya, ada 
perbedaan nilai pre test dan post test 
peserta pelatihan secara signifikan. 
Sehingga dapat diketahui bahwa 
penyuluhan sadari memberikan 
pengaruh terhadap peningkatan 
pengetahuan sasaran di Desa Patokan, 
Kecamatan Bantaran, Kabupaten 
Probolinggo. Hal ini dilihat dari adanya 
peningkatan rata–rata hasil post test jika 
dibandingkan dengan hasil rata-rata pre 
test . 
 
 
 

4. PEMBAHASAN 
Sebelum diberikan penyuluhan 

sadari dengan harapan perubahan 
tingkat pengetahuan, sebagian besar 
responden ternyata memiliki tingkat 
pengetahuan yang kurang. Hal ini 
dibuktikan dengan hasil rata-rata pre 
test sebesar 64,76 (di bawah standar 
yang ditentukan peneliti yaitu 80). 
Kemudian peneliti juga melihat rata-rata 
pendidikan terakhir dari responden. 
Sebagian besar responden tingkat 
pendidikannya lulusan SD. Ada banyak 
faktor yang dapat mempengaruhi 
pengetahuan seseorang. Diantaranya 
yaitu informasi yang didapat dan 
pengalaman. Kemudahan dalam 
memperoleh informasi dapat membantu 
mempercepat seseorang dalam 
memperoleh pengetahuan baru, 
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sedangkan pengalaman merupakan 
suatu kejadian yang pernah dialami 
seseorang hasil dari interaksi dirinya 
dengan lingkungannya.[10] Kemudian 
intervensi dilakukan melalui penyuluhan 
sadari dan mendapatkan hasil yang 
signifikan. Pengetahuan merupakan 
sebuah hasil tahu dari proses sesnsoris 
antara mata dan telinga terhadap 
kejadian tertentu.[18]  

Pengetahuan merupakan domain 
yang sangat penting dalam membentuk 
dan menciptakan perilaku seseorang 
(overt behavior).[14] Pengetahuan 
merupakan sebuah hal penting yang 
diorganisasi secara kontemporer dalam 
meningkatkan masyarakat.[14] 

Responden yang memiliki sikap negatif 
dalam pemberian nutrisi pada anak 
berlatar belakang pendidikan SD. 
Sedangkan responden yang berlatar 
belakang pendidikan SMA menunjukkan 
sikap perilaku yang positif.[12] Hal ini 
terjadi karena hasil penelitian tersebut 
menunjukkan tingkat pendidikan yang 
tinggi akan menghasilkan pengetahuan 
yang baik serta mempengaruhi sikap 
yang baik pula. Penelitian ini sejalan 
dengan yang dilakukan oleh Wardhani 
dan Martini (2014) responden yang 
memiliki pendidikan terakhir perguruan 
tinggi mempunyai pengetahuan faktor 
risiko baik (52,8%) lebih besar 
dibandingkan responden yang 
pendidikan terakhirnya SD-SMP dengan 
tingkat pengetahuan faktor risiko yang 
baik (1,4%) dan responden yang tingkat 
pendidikan terakhirnya SMA mempunyai 
tingkat pengetahuan faktor risiko yang 
baik (24,6%).[19] Berdasarkan hal 
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan 
antara pendidikan dengan tingkat 
pengetahuan seseorang. Hasil tersebut 
ternyata berbeda dengan hasil 
penelitian lainnya yang dilakukan oleh 
(Alatas & Linuwih, 2013) yang 
menunjukkan bahwa tingginya tingkat 
pengetahuan seseorang tidak 
berhubungan dengan usia dan tingkat 
pendidikan seseorang.[1]  

Peningkatan pengetahuan 
diartikan sebagai hasil dari adanya 
intervensi melalui penyuluhan 
kesehatan menggunakan kombinasi 
media yaitu  audio, audiovisual dan 
visual. Media audio yang digunakan 
berupa lagu aransemen terkait 

hipertensi yang diputar diawal kegiatan 
berlangsung dan disela-sela kegiatan 
ketika sedang break sebentar. Media 
audiovisual yang digunakan berupa 
narasi film pendek berisi tentang cara 
pencegahan hipertensi beserta tips-
tipsnya. Narasi film pendek dibuat 
sendiri dengan tujuan mengkorelasikan 
isi dengan slide presentation yang 
digunakan. Video yang ditampilkan ada 
3 jenis yang pertama terkait proses 
terjadinya penyempitan pembuluh darah 
akibatnya adanya plak ataupun 
pembuluh darah yang mengeras hingga 
timbunya respon dari organ lain dan 
terjadinya hipertensi. Video yang kedua 
terkait jenis-jenis makanan yang dapat 
menurunkan hipertensi dan video yang 
terakhir terkait rangkuman isi materi 
pada slide presentation yang telah 
dijelaskan oleh peneliti sebelumnya. 
Video diputar disela-sela presentasi 
berlangsung, bergantian agar 
responden tidak merasa jenuh dengan 
materi yang diberikan. Proses ini dapat 
menjadikan penyuluhan lebih menarik 
dan mudah diserap serta diterima 
dengan baik oleh responden. Kombinasi 
tiga media yang digunakan menjadikan 
penyuluhan lebih dinamis dan tidak 
monoton. 

Teori Bloom (1993) menyatakan 
bahwa pengetahuan atau kognitif 
merupakan domain yang sangat penting 
untuk terbentuknya sikap sehingga 
berdampak pada tindakan/praktek 
seseorang. Hal tersebut sesuai dengan 
hasil penelitian bahwa sebelum 
dilakukan pendidikan kesehatan, 
pengetahuan kelompok sasaran masih 
kurang, dibuktikan dari hasil pre test 
yang telah dilakukan. Terbentuknya 
suatu perilaku/praktek baru terutama 
pada orang dewasa dimulai dari domain 
kognitif, dalam arti subjek tahu terlebih 
dahulu terhadap stimulus yang berupa 
pendidikan kesehatan, sehingga 
menimbulkan pengetahuan baru pada 
subjek tersebut dan selanjutnya 
menimbulkan respon batin dalam bentuk 
sikap subyek terhadap obyek yang 
diketahui.[12] Pernyataan ini sesuai 
dengan hasil penelitian, dimana setelah 
dilakukan pendidikan kesehatan 
pengetahuan ibu meningkat diikuti oleh 
peningkatan sikap dan praktek tentang 
mengukur suhu. Berdasarkan Green 
(1991) bahwa pendidikan kesehatan 
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berkaitan dengan perubahan-perubahan 
yang dapat mengubah perilaku dan 
membantu pencapaian tujuan yang 
diinginkan.  

Penyuluhan menggunakan media 
audio, audiovisual dan visual dapat 
menambah keingintahuan yang besar 
pada responden. Sehingga responden 
fokus pada penyampaian materi yang 
disampaikan dari awal hingga 
berakhirnya penyuluhan. Sebelum 
dilakukan pendidikan kesehatan melalui 
metode ceramah berkombinasi dengan 
pemutaran media audio dan audiovisual 
dilakukan pre test bagi responden untuk 
mengetahui tingkat pengetahuan dasar 
responden sebelum dilakukan intervensi 
berupa penyuluhan oleh peneliti. Pre 
test berupa pertanyaan sebanyak 10 
soal dengan model pilihan ganda berisi 
tentang definisi, karakteristik, penyebab, 
akibat dan cara pencegahan  penyakit 
hipertensi. Pre test berlangsung sekitar 
10 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan 
pemberian materi kurang lebih selama 
satu jam. Pertanyaan yang ada pada 
pretest, semua telah terangkum dalam 
materi yang disampaikan saat 
penyuluhan sadari. 

 Antusias responden dapat dilihat 
dan diukur dari beberapa pertanyaan 
yang diajukan oleh responden. Hal ini 
dapat menjadi indikasi bahwa 
responden memperhatikan, antusias 
dan memiliki keingintahuan yang cukup 
besar terhadap masalah hipertensi. 
Kemudian setelah penyuluhan sadari 
dilanjutkan dengan post test. 
Pertanyaan yang diberikan sama 
dengan pertanyaan pre test yang telah 
disampaikan di awal. Hal ini dilakukan 
peneliti agar dapat mengukur seberapa 
besar tingkatan perbuahan pengetahuan 
sesaat (jangka pendek) setelah 
diberikan penyuluhan. 

Berdasarkan hasil menunjukkan 
bahwa memang terjadi perubahan nilai 
rata-rata yang lebih meningkat pada 
post test. Metode ceramah merupakan 
Metode yang pada umumnya berjalan 
searah dengan pendengar lebih 
cenderung bersikap pasif dan hanya 
menerima informasi tanpa ada timbal 
balik yang berarti. Metode ini efektif bila 
sasaran berjumlah lebih dari lima belas 
orang karena diskusi secara efektif tidak 
akan bisa berjalan dengan peserta lebih 
dari lima belas orang. Metode diskusi 

tidak dipilih karena peserta adalah 
kelompok penderita dan kelompok 
berisiko sebanyak 21 orang sehingga 
jika diskusi dilakukan, maka akan ada 
beberapa orang saja yang mendominasi 
diskusi sementara peserta lain tidak 
dapat mengikuti jalannya diskusi. Hal ini 
bisa jadi akan memperkecil efektivitas 
diskusi untuk peningkatan pengetahuan 
penyakit Hipertensi. Dari hasil 
perhitungan diketahui bahwa metode 
penyuluhan terbukti efektif 
meningkatkan pengetahuan kelompok 
penderita dan kelompok berisiko terkait 
penyakit hipertensi, penyebab, gejala, 
dan cara pencegahannya. Selain itu 
motede penyuluhan memiliki nilai 
tambah yakni pelaksanaannya relatif 
mudah dan ekonomis jika dibandingkan 
dengan metode lainnya untuk 
meningkatkan pengetahuan. Metode 
penyuluhan juga tidak membutuhkan 
sumber daya manusia yang besar 
dalam pelaksanaannya sehingga 
kegiatan dapat berjalan walaupun 
jumlah anggota pelaksana sedikit. 

Asumsi peneliti bahwa dengan 
metode penyuluhan efektif untuk 
meningkatkan pengetahuan kelompok 
sasaran yang berjumlah dua puluh satu 
orang. Kelompok sasaran hanya perlu 
mendengarkan apa yang disampaikan 
oleh fasilitator seraya memahami 
informasi yang telah diberikan sehingga 
informasi yang melalui beberapa indra 
dapat lebih efektif dipahami. Seseorang 
yang mendapat informasiakan dapat 
mempertinggi tingkat pengetahuan 
terhadap suatu hal.    

 
5. KESIMPULAN  DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan pada responden yang 
terdiri dari kelompok penderita dan 
kelompok berisiko hipertensi di desa 
Patokan diperoleh adanya  perbedaan 
pengetahuan tentang hipertensi 
sebelum dan sesudah diberikan 
penyuluhan sadari. 

 
5.2 Saran   

Berikut saran yang dapat 
diberikan kepada beberapa pihak terkait 
diantaranya: a) Bagi Peneliti yaitu perlu 
adanya penelitian lebih lanjut tentang 
penerapan metode lain yang lebih efektif 
dalam meningkatkan pengetahuan 
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masyarakat sasaran maupun kelompok 
berisiko terkait hipertensi dan cara 
pencegahannya. b) bagi Kelompok 
sasaran yaitu aktif dalam mencari 
informasi dari berbagai sumber untuk 
dapat meningkatkan pengetahuan dan 
awareness terhadap gelaja penyakit 
hipertensi serta rutin melakukan tensi 
darah setiap minggunya sebagai upaya 
pencegahan atau deteksi dini. c) Bagi 
masyarakat yaitu aktif dalam mencari 
informasi dari berbagai sumber untuk 
dapat meningkatkan pengetahuan dan 
awareness terhadap gelaja penyakit 
hipertensi serta rutin melakukan tensi 
darah setiap minggunya sebagai upaya 
pencegahan atau deteksi dini. d) Bagi 
Petugas kesehatan puskesmas Patokan 
yaitu meningkatkan kesigapan dalam 
melakukan pemantauan masyarakat 
yang telah terkena penyakit hipertensi 
maupun yang belum terkena. Rutin 
memberikan edukasi atau penyuluhan 
terkait penyakit hipertensi maupun 
penyakit degenratif lainnya. 

 
UCAPAN TERIMA KASIH 

Terimakasih penulis ucapkan 
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Probolinggo, Puskesmas desa Patokan, 
Kepala Desa Patokan, para kader 
kesehatan Desa Patokan, masyarakat 
Desa Patokan yang telah bersedia 
menjadi responden peneliti, kedua 
orang tua peneliti, tim PKL FKM Unair 
Desa Patokan tahun 2015, Dosen 
Pembimbing dan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Airlangga. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
1. Alatas, S. S. S. & Linuwih, S. 

Hubungan Tingkat Pengetahuan 
Mengenai Pedikulosis Kapitis 
dengan Karakteristik Demografi 
Santri Pesantren X, Jakarta 
Timur. Jurnal Fakultas 
Kedokteran. I :1 (2013): 53-57. 

2. Anies, 2006. Waspada Ancaman 
Penyakit Tidak Menular, Solusi 
Pencegahan dari Aspek Perilaku 
dan Lingkungan. Jakarta: Elex 
Media Komputindo. 

3. Budijanto, D., 2014. Hipertensi, 
"The Sillent Killer of Death". 
Kompasiana, 22 May.  

4. Dimitrov, D. M. & Rumrill, P. D., 
2003. Pretest-Posttest Designs 

and Measurement of Change, 
USA: IOS Press. 

5. InfoDATIN RI, 2014. Hipertensi 17 
Mei- Hari Hipertensi Sedunia , 
Jakarta: Pusat Data dan Informasi 
Kemenkes RI. 

6. KELOMPOK XIV (2014). Laporan 
Praktek Kerja Lapangan. Laporan 
PKL, Surabaya, Fakultas 
Kesehatan Masyarakat 
Universitas Airlangga. 

7. HERIYANTO, Bambang (2010). 
Metode Penelitian Kuantitatif 
Teori dan Aplikasi. Surabaya, 
Putra Media Nusantara. 

8. National Institute of Health: 
Sevent Report of The Joint 
National Committe on Prevention, 
Detection, Evaluation and 
Treatment of High Blood Pressure 
(JNC7). USA. 2003. Website 
[Online]. Available from:  
http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs
/guidelines/phycard.pdf 

9. Mubarak, W. I., Chayatin, N., 
Rozikin, K. & S., 2007. Promosi 
Kesehatan; Sebuah Pengantar 
Proses Belajar Mengajar dalam 
Pendidikan. 1st ed. Yogyakarta: 
Graha Ilmu. 

10. Ningrum, R. W. & A, H. D. 
Efektifitas Penyuluhan tentang 
Hipertensi pada Msyarakat 
Rentang Usia 45-60 Tahun 
Dibandingkan dengan Masyarakat 
Rentang Usia 61-75 Tahun. 
Jurnal Kedokteran 
Muhammadiyah 1:2 (2013): 86-
92. 

11. Ningsih, S. & Krisnana, I. 
Hubungan Perilaku Ibu dengan 
Status Gizi Anak Usia Toddler. 
Pediomaternal 3:1 (2014): 58-65. 

12. Notoatmodjo, S. 2003. Ilmu 
Kesehatan Masyarakat.Jakarta: 
PT Rineka Cipta. 

13. Promkes Kab. Probolinggo, 2011. 
Selayang Pandang Dinkes 
Kabupaten Probolinggo. [Online]  
Available at: 
https://promkeskabprobolinggo.fil
es.wordpress.com/2013/04/selaya
ng-pandanggggg.pdf 
[Accessed 18 November 2015]. 

14. Rahayu, N., 2013. Pengaruh 
Kegiatan Penyuluhan dalam 
Pelayanan KesehatanPeduli 



 

47 

 BIMKMI Volume 4 No.1 | Januari-Juni 2016 

 
 

Remaja (PKPR) terhadap 
Pengetahuan dan SikapRemaja 
tentang Seks Pranikah di SMAN 1 
Lubuk dalam Kabupaten SiakSri 
Indrapura, Medan: Universitas 
Sumatra Utara. 

15. Rashmi, A. Cathcing the 
Cameleon: Understanding the 
Elusive term "knowledge". 
Proquest Health Management 
(2005): 31-44. 

16. RISKESDAS, 2013. Riset 
Kesehatan Dasar , Jakarta: 
Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan, 
Kementrian Kesehatan RI. 

17. Sunanto, H., 2009. 100 Resep 
Sembuhkan Hipertensi, Asam 

Urat, dan Obesitas. Jakarta: PT. 
Elex Media Computindo. 

18. Sunaryo, 2004. Psikologi untuk 
Keperawatan. 1st ed. Jakarta: 
Buku Kedokteran ECG. 

19. Wardhani, N. R. & Martini, S. 
Faktor yang Berhubungan dengan 
Pengetahuan tentang Stroke 
pada Para Pekerja Institusi 
Pendidikan Tinggi. Berkala 
Epidemiologi, 2:1 (2014): 13-23. 

20. WHO, 2015. World Health 
Organization. [Online]  
Available at: 
http://www.who.int/features/qa/82/
en/ [Accessed 12 October 2015].

 
 
 
 
 
 
 

http://www.who.int/features/qa/82/en/
http://www.who.int/features/qa/82/en/


 

48 

 BIMKMI Volume 4 No.1 | Januari-Juni 2016 

 
 

Tinjauan 
Pustaka 

KONDISI LINGKUNGAN DI NUSA 
TENGGARA TIMUR DAN PREVALENSI 
KEJADIAN CELAH BIBIR DAN CELAH 
LANGITAN 
 
Nisa Sri Wahyuni1, Siti Nur Latifah1  
 
1Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Indonesia 

 

ABSTRAK 
Pendahuluan: Kelainan kongenital atau bawaan adalah kelainan yang sudah ada sejak 
lahir yang dapat disebabkan oleh faktor genetik maupun nongenetik. Celah bibir dengan 
atau tanpa celah langitan merupakan kelainan kongenital atau cacat bawaan yang cukup 
banyak di Indonesia. Prevalensi nasional celah bibir adalah 0,2% dan sebanyak sebesar 
8,6% berada di Nusa Tenggara Timur. Jumlah penderita kelainan bibir sumbing di 
Indonesia ini diperkirakan akan bertambah dengan rata-rata 7.500 orang pertahun. 
Pembahasan: Kejadian celah bibir dan celah langitan disebabkan oleh beberapa faktor 
salah satunya adalah faktor lingkungan. Penulisan ini bertujuan untuk mempelajari dan 
menggambarkan faktor lingkungan di NTT sehingga diharapkan dapat memahami faktor-
faktor yang berkontribusi terhadap kejadian celah bibir dan celah langitan di NTT.  
Kesimpulan: Beberapa faktor lingkungan yang berhubungan dengan prevalensi kejadian 
celah bibir dan celah langitan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada yaitu status ekonomi 
dan malnutrisi, paparan ibu terhadap rokok, konsumsi alkohol oleh ibu dan rendahnya 
akses pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur berupa dokter umum yang masih 
sedikit, cangkupan pelayanan ibu hamil K4 yang relatif rendah dan UKBM (Posyandu dan 
Poskesdes) yang rendah. 
 
Kata kunci: Celah Bibir, Celah Langitan, Nusa Tenggara Timur, Kondisi Lingkungan 

 
ABSTRACT 

Introduction: Congenital abnormalities or congenital abnormalities present at birth that 
can be caused by genetic factors as well as nongenetic. Cleft lip with or without cleft 
palate is a congenital anomaly or birth defect that is quite a lot in Indonesia. The national 
prevalence of cleft lip is 0.2% and as much as 8.6% are in the East. Number of patients 
with cleft palate abnormalities in Indonesia is expected to grow by an average of 7,500 
people per year.  
Discussion: The incidence of cleft lip and cleft palate are caused by several factors, one 
of which is the environmental factor. This research aims to study and describe the 
environmental factors in the province that are expected to understand the factors that 
contribute to the incidence of cleft lip and palate in NTT.  
Conclusion: In East Nusa Tenggara, there are some environmental factors associated 
with the prevalence of cleft lip and cleft palate are the economic status and malnutrition, 
exposure of the mother to smoking, alcohol consumption by the mother and lack access 
to health services in East Nusa Tenggara in the form of a general practitioner who is still 
small, cangkupan K4 care of pregnant women is relatively low and UKBM (IHC and 
Poskesdes) Low. 
 
Keywords: Cleft Lip, Cleft Palate, East Nusa Tenggara, Environmental Factors 
 
1. PENDAHULUAN 

Kelainan kongenital atau bawaan 
adalah kelainan yang sudah ada sejak 
lahir yang dapat disebabkan oleh faktor 
genetik maupun non-genetik. Sekitar 3% 

bayi baru lahir mempunyai kelainan 
bawaan (kongenital). Meskipun angka 
ini termasuk rendah, akan tetapi 
kelainan bawaan dapat mengakibatkan 
angka kematian dan kesakitan yang 
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tinggi. Sepuluh persen kematian periode 
perinatal dan 40% kematian periode 
satu tahun pertama disebabkan oleh 
kelainan bawaan.[1,2] 

The Centers for Disease Control 
and Prevention (2007) memperkirakan 
kelainan bawaan terjadi pada 1:33 bayi 
yang lahir setiap tahun di Amerika 
Serikat.[3] World Health Organization 
menyatakan 260.000 kematian neonatal 
di seluruh dunia (7%) disebabkan 
karena kelainan bawaan.[4] Kematian 
akibat kelainan bawaan terjadi 1 dari 5 
kasus kematian bayi dengan rata-rata 
137,6 kematian per 100.000 kelahiran 
hidup, lebih tinggi dari penyebab 
kematian yang lain seperti respiratory 
distress syndrome (25,3/100.000).[5] 
Diperkirakan 3,3 juta anak di bawah 5 
tahun meninggal setiap tahun karena 
kelainan bawaan dan terdapat sekitar 
3,2 juta anak yang mampu bertahan 
tetapi hidup dengan berbagai 
keterbatasan.[3] Data riskesdas pada 
tahun 2007 menunjukkan bahwa 55,8% 
kematian bayi terjadi pada periode 
neonatal, sekitar 78,5% nya terjadi pada 
umur 0-6 hari. Salah satu penyebab 
kematian pada bayi 1,4% disebabkan 
oleh kelainan kongenital pada bayi.[6] 

Celah bibir dengan atau tanpa 
celah langitan merupakan kelainan 
kongenital atau cacat bawaan yang 
cukup banyak di Indonesia. Jumlah 
penderita tertinggi berada di wilayah 
Nusa Tenggara Timur yaitu 6-9 orang 
per 1000 penduduk. Sedangkan 
perbandingan internasional untuk celah 
bibir dan langitan berkisar 1-2 
orang/1000 penduduk.[7]  

Kelainan bawaan yang terjadi 
dapat disebabkan faktor genetik (defek 
gen tunggal, gangguan kromosom, 
multifaktorial) dan non-genetik 
(teratogen dan defisiensi mikronutrien). 
Kelainan multifaktorial adalah faktor 
lingkungan (non-genetik) yang dapat 
menyebabkan kelainan kongenital. 
Faktor lingkungan ini termasuk faktor 
sosial, ekonomi, usia ibu saat hamil, 
teratogen, dan sebagainya.8 Beberapa 
penelitian yang telah dilakukan 
menunjukkan bahwa terdapat faktor-
faktor lingkungan yang berhubungan 
dengan kejadian celah bibir dengan atau 
tanpa celah langitan diantaranya 
merokok, penggunaan alkohol, 
penggunaan suplemen vitamin, 

teratogen.[9] Penulisan ini bertujuan 
untuk menggambarkan faktor-faktor 
lingkungan yang berkontribusi di wilayah 
Nusa Tenggara Timur melalui hasil studi 
pustaka yang dilakukan. Sehingga 
diharapkan penulisan ini dapat 
memberikan manfaat bagi penelitian 
selanjutnya sebagai sumber referensi 
dalam melakukan penelitian dimasa 
mendatang. 
  
2. PEMBAHASAN 
2.1 Celah Bibir dan Celah Langitan 

Anomali kongenital atau kelainan 
kongenital dikenal sebagai cacat lahir, 
gangguan bawaan atau cacat bawaan. 
Kelainan kongenital dapat didefinisikan 
sebagai kelaianan dari struktur atau 
fungsi, termasuk gangguan metabolisme 
yang hadir saat lahir.[10] Celah bibir dan 
langit-langit merupakan cacat lahir yang 
terjadi saat bibir bayi atau mulut tidak 
terbentuk dengan benar saat kehamilan. 
Cacat lahir ini dapat terjadi awal selama 
kehamilan. Seorang bayi dapat memiliki 
bibir sumbing, langit-langit sumbing, 
atau keduanya.[11] 

Celah bibir atau bibir sumbing 
terjadi saat bibir terbentuk pada minggu 
keempat dan ketujuh kehamilan. Celah 
bibir terjadi jika jaringan yang 
membentuk bibir tidak tergabung 
sepenuhnya sebelum kelahiran, 
sehingga menyebabkan sebuah lubang 
di bibir atas. Celah bibir dapat terjadi di 
salah satua tau kedua sisi bibir atau 
ditengah-tengah bibir.[11] 

Celah langit-langit terjadi pada 
minggu keenam atau kesembilan 
kehamilan. Celah langit-langit terjadi jika 
jaringan yang membentuk atap mulut 
tidak tergabung bersama sepenuhnya 
salama kehamilan. Pada beberapa bayi, 
celah langit dapat terjadi pada kedua 
bagian depan dan belakang langit-langi 
terbuka.11 WHO menjelaskan bahwa 
terdapat beberapa faktor yang 
menyebabkan kejadian kelainan 
kongenital. [10] Selain itu, CDC 
melaporkan temuan penting dari studi 
penelitian tentang beberapa faktor yang 
meningkatkan kemungkinan memiliki 
bayi dengan sumbing orofasial.[11] 

Faktor-faktor tersebut meliputi: 
1. Faktor genetik 

Kekerabatan (hubungan darah) 
meningkatkan prevalensi kelainan 
bawaan langka genetik dan hampir dua 
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kali lipat risiko neonatal dan masa 
kematian, cacat intelektual dan anomali 
lahir yang serius dalam serikat sepupu 
pertama. Beberapa komunitas etnis, 
misalnya Yahudi Ashkenazi atau 
Finlandia, memiliki prevalensi yang 
relatif tinggi mutasi genetik langka, yang 
mengarah ke risiko lebih tinggi anomali 
kongenital.[10] 

2. Infeksi 

Infeksi maternal seperti sifilis dan 
rubella adalah penyebab signifikan dari 
cacat lahir di negara negara 
berpenghasilan rendah dan 
menengah.[10] 
3. Status gizi ibu 

Kekurangan yodium, insufisiensi 
folat, obesitas, atau diabetes mellitus 
terkait dengan beberapa anomali 
kongenital. Misalnya insufisiensi folat 
meningkatkan risiko melahirkan bayi 
dengan cacat tabung saraf.[10] 
4. Merokok 

Wanita yang merokok selama 
kehamilan lebih mungkin untuk memiliki 
bayi dengan sumbing orofasial daripada 
wanita yang tidak merokok.[12,13] 
5. Diabetes 

Wanita dengan diabetes 
didiagnosis sebelum kehamilan memiliki 
peningkatan risiko memiliki anak dengan 
bibir sumbing dengan atau tanpa celah 
langit-langit, dibandingkan dengan 
wanita yang tidak memiliki diabetes.[14] 
6. Penggunaan obat 

Wanita tertentu yang digunakan 
obat-obatan tertentu untuk mengobati 
epilepsi, seperti topiramate atau asam 
valproik, selama trimester pertama (3 
bulan pertama) kehamilan telah 
peningkatan risiko memiliki bayi dengan 
bibir sumbing dengan atau tanpa celah 
langit-langit, dibandingkan dengan 
wanita yang tidak mengambil 
medicines.[15,16]  

Beberapa penelitian lainnya 
menunjukkan faktor-faktor lainnya yang 
menyebabkan kejadian kelainan 
kongenital celah bibir dan celah langit-
langit yaitu Kelainan tunggal (single-
system defects). Porsi terbesar kelainan 
kongenital terdiri atas kelainan yang 
hanya mengenai satu regio dari satu 
organ (isolated). Contoh kelainan ini 
yang juga merupakan kelainan 
kongenital yang tersering adalah celah 
bibir, club foot, stenosis pilorus, 
dislokasi sendi panggul kongenital, dan 

penyakit jantung bawaan. Sebagian 
besar kelainan pada kelompok ini 
penyebabnya adalah multifaktorial, 
menggambarkan efek kumulatif dari 
berbagai efek yang ringan dari berbagai 
gen, dan kemungkinan faktor lingkungan 
sebagai pencetusnya. 

Kelainan ini meningkat angka 
kejadiannya pada beberapa keluarga 
dan suku, tetapi tidak mengikuti pola 
hukum Mendel seperti pada kelainan 
yang disebabkan oleh mutasi gen mayor. 
Secara klinis (mungkin juga secara 
patogenesis) kelainan yang berdiri 
sendiri (isolated) ini identik dengan 
kelainan serupa yang merupakan 
bagian dari suatu sindrom. Hampir 50% 
kelainan kongenital tidak dapat diketahui 
penyebabnya secara spesifik, ada faktor 
resiko penyebab lainnya.[8] 

 
2.2 Faktor Lingkungan Penyebab 

Celah Bibir dan Celah Langitan 
2.2.1 Rokok Paparan Polyciclic 

Aromatic Hidrocarbons 
Seorang ibu pekerja yang tinggal 

dilingkungan industri pabrik yang 
menghasilkan Polyciclic Aromatic 
Hidrocarbons yang merupakan salah 
satu kandungan zat gas yang dihasilkan 
oleh asap rokok.[17] Ibu perokok aktif 
maupun ibu perokok pasif yang terpapar 
saat kehamilan meningkatkan resiko 
untuk melahirkan anak dengan 
kelaianan kogenital berupa celah bibir 
dan celah langit-langit.[18, 19] 

2.2.2 Penggunaan Alkohol 
Penggunaan alkohol dapat 

meningkatkan resiko terjadinya 
kelahiran dengan celah bibir dan celah 
langit-langit. Hasil ini didukung oleh 
beberapa penelitian yang menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan yang kuat 
antara ibu yang mengkonsumsi alcohol 
dengan peningkatan resiko cacat lahir.  
Penelitian yang dilakukan diwilayah 
Shanxii, provinsi cina barat yang sama 
dengan Nusa Tenggara Wilayah Timur 
sebagai daerah dengan prevalensi cacat 
lahir tertinggi menunjukkan bahwa 
penggunaan alcohol pada ibu hamil 
akan meningkatkan resiko kejadian 
cacat lahir.[18,19] 

2.2.3 Faktor Sosial Ekonomi 
Ada beberapa faktor determinan 

yang secara tidak langsung 
mempengaruhi kelainan kongenital, 
kelaianan kongenital berkaitan dengan 
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penghasilan dari keluarga dan negara. 
Sekitar 94% kelahiran dengan kejadian 
kelainan kongenital terjadi di negara 
yang berpenghasilan rendah dan 
menengah, dimana terjadi pada ibu 
yang mengalami malnutris makro 
nutrient dan mikronutrien. Ibu yang 
mengalami malnutrisi akan 
meningkatkan resiko untuk melahirkan 
anak dengan cacat lahir.[8,1] 

 

 

 

2.2.4 Akses Pelayanan Kesehatan 

Beberapa penelitian menunjukkan 
bahwa satu dari empat wanita menerima 
konseling dalam melakukan 
pemelihataan anak sebagai pendekatan 
untuk mencegah cacat lahir dan akan 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
kejadian cacat lahir celah bibir dan celah 
langit. Satu dari tiga wanita harus 
mengeluarkan 6 dollar untuk melakukan 
kunjungan antenatal care pada trimester 
pertama yang merupakan masa-masa 
kritis perkembangan embrio.[18] 

2.2.5 Prevalensi Kejadian Celah Bibir dan Celah Langitan pada Nusa Tenggara 
Timur

 

Tabel 1. Prevalensi Kejadian Celah Bibir dan Celah Langitan  
di Nusa Tenggara Timur 

Provinsi 

Prevalensi 
Celah 

Bibir dan 
Langitan 

4 Faktor Penyebab Celah Bibir dan Celah Langitan (data 
RISKESDAS 2013) 

Merokok 
Minum 
Alkohol 

Sosial 
Ekonomi 

Akses Pelayanan Kesehatan 

Nusa 
Tenggara 

Timur 
8,6% 55,6% 17,7% 20,24% 

10,5 dokter umum per 
100.000 penduduk 
Akses waktu tempuh lebih 
dari 30 menit sebesar 
(30,7%) RT yang mengetahui 
RS Pemerintah terdekat 
hanya sebesar (39,6%) 

 
Setiap harinya kurang dari lebih 

700 bayi lahir ke dunia dengan kelainan 
ini yang berarti setiap dua menit lahir 
dengan celah bibir dan langitan atau 
240.000 bayi setiap tahun.[20] 
Berdasarkan data dari International 
Perinatal Database of Typical Oral 
Clefts (IPDTOC) menunjukan bahwa 
prevalensi keseluruhan bibir sumbing 
dengan atau tanpa celah langit-langit 
adalah 9,92 per 10.000. Prevalensi bibir 
sumbing adalah 3,28 per 10.000, dan 
bibir sumbing dan langit-langit adalah 
6.64 per 10.000.[21] 

Celah bibir dan langitan (bibir 
sumbing) merupakan suatu bentuk 
kelainan sejak lahir atau cacat bawaan 
berupa celah pada bibir atas yang dapat 
meneruskan diri sampai gusi, rahang 
dan langitan ini terbentuk pada trimester 
pertama kehamilan. Kasus tertinggi 
kelainan ini terdapat pada orang Asia 
dan terendah pada orang kulit hitam. 
(Nelson, 2000).[22] Etnik di Asia adalah 
etnik yang paling banyak mengidap 
celah bibir dan langitan sementara etnik 
Afrika yang paling sedikit. Insiden 
kelahiran bayi etnik china dengan celah 

bibir dan langitan di Republik Rakyat 
China dan Republik Taiwan adalah 1,2 
sampai 1,7 per 1000 kelahiran.[23] 
Sementara di Nigeria insidennya adalah 
0,076 sampai 0,26 per 1000 
kelahiran.[24] 

Di Indonesia sendiri hasil data 
Riskesdas tahun 2007 menunjukan 
prevalensi nasional bibir sumbing 
adalah 0,2% dan sebanyak sebesar 
8,6% berada di Nusa Tenggara Timur.[7] 

Pada tahun 2012, Pusat Pelatihan 
Celah Bibir dan Langit-langit 
Internasional juga mencatat bahwa 
jumlah penderita kelainan bibir sumbing 
di Indonesia bertambah rata-rata 7.500 
orang pertahun. Hal ini menunjukan 
kasus bibir sumbing merupakan 
masalah di kalangan masyarakat 
Indonesia.[7] 

 
2.3 Kondisi Lingkungan yang 

Berkontribusi terhadap 
Kejadian Celah Bibir dan Celah 
Langitan di Nusa Tenggara 
Timur 
Penyebab celah bibir yaitu faktor 

genetik yang termodifikasi oleh agen 
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dari luar tubuh.[25]
  
Sebagian besar kasus 

celah bibir  dapat dijelaskan dengan 
hipotesis multifaktor. Teori multifaktor 
yang diturunkan menyatakan bahwa 
gen-gen yang beresiko berinteraksi satu 
dengan lainnya dan dengan lingkungan, 
menyebabkan cacat pada 
perkembangan janin. Faktor lingkungan 
yang bisa menjadi kemungkinan 
penyebab kelainan celah bibir bisa 
meliputi status sosial ekonomi, akses 
pelayanan kesahatan, paparan terhadap 
rokok dan konsumsi alkohal oleh ibu.[26]  

Apabila dilihat dari status sosial 
ekonomi diperlihatkan bahwa 
persentase penduduk miskin terbesar 
pada tahun 2013 terdapat di provinsi 
Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 
20,24%.[27] Ditambah lagi kondisi sosial 
ekonomi ini berdampak pada status gizi 
di Nusa Tenggara Timur dimana pada 
data riskesdas provinsi Nusa Tenggara 
Timur tahun 2007 dijelaskan bahwa 
masalah berat badan kurang (kurus) 
pada orang dewasa di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur cukup tinggi prevalensi 
23%.[6]  

Faktor lingkungan lain yang 
mempengaruhi kejadian celah bibir dan 
langitan adalah masih tingginya 
prevalensi penduduk yang merokok 
dimana prevelensi di Nusa Tenggara 
Timur adalah sebesar 55,6% dan 
berada pada proporsi penduduk dengan 
umur lebih dari 15 tahun. Ibu perokok 
aktif maupun ibu perokok pasif yang 
terpapar saat kehamilan meningkatkan 
resiko untuk melahirkan anak dengan 
kelaianan kogenital berupa celah bibir 
dan celah langit-langit.[27] 

Nusa Tenggara Timur merupakan 
salah satu provinsi dengan prevalensi 
minum alkohol tertinggi yaitu sebesar 
17,7%. Hal ini cukup dikatakan sangat 
tinggi dikarenakan angka prevalensi 
secara nasional hanya sebesar 4,6%. 
Kebiasaan minum alkohol ini dapat 
memperlihatkan bahwa kondisi 
lingkungan di Nusa Tenggara Timur 
yang membuat tingginya angka kejadian 
celah bibir dan langit-langit karena 
seperti yang telah dibahas sebelumnya 
bahwa penggunaan alkohol pada ibu 
hamil akan meningkatkan resiko 
kejadian cacat lahir.[27] 

Kondisi faktor lingkungan lainnya 
yang mempengaruhi kejadian celah bibir 
dan langitan adalah masih rendah akses 

pelayanan kesehatan.  Secara nasional 
proporsi Rumah Tangga mengetahui 
keberadaan Rumah Sakit pemerintah 
sebanyak 69,6 persen, sedangkan 
Rumah Sakit swasta 53,9 persen. 
Rumah Tangga yang mengetahui 
keberadaan Rumah Sakit pemerintah 
tertinggi Bali (88,6%) sedangkan 
terendah Nusa Tenggara Timur (39,6%). 
Selain itu jumlah dokter umum di Nusa 
Tenggara Timur merupakan jumlah 
dokter terendah di Indonesia yaitu 
sebesar 10,5 dokter umum per 100.000 
penduduk. Dalam riskesdas 2013 
disebutkan bahwa upaya kesehatan 
yang bersumber dari masyarakat seperti 
Posyandu, Poskesdes atau UKBM 
(Usaha Kesehatan Berbasis 
Masyarakat) yang ada di provinsi Nusa 
Tenggara Timur masih rendah yaitu 
15,69%. Fakta lainnya yang terjadi 
adalah cangkupan pelayanan ibu hamil 
K4 relatif rendah pada Nusa Tenggara 
Timur yaitu sebesar 61,78% jika 
dibandingkan dengan cangkupan 
nasional sebesar 86,85%.[27] 

Upaya Kesehatan Masyarakat ini 
berfungsi sebagai pemberi pelayanan 
kesehatan dasar, penanggulangan 
bencana dan kegawatdaruratan, 
surveilans berbasis masyarakat yang 
meliputi pemantauan pertumbuhan 
(gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku 
sehingga masyarakatnya menerapkan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS). Fakta lainnya tentang kondisi 
lingkungan yang mempengaruhi 
kelainan celah bibir dan langitan adalah 
cangkupan penanganan neonatal 
dengan komplikasi di Nusa Tenggara 
Timur masih rendah yaitu sebesar 
15,34%.[27] 

 
3. KESIMPULAN 

Celah bibir dengan atau tanpa 
celah langitan merupakan kelainan 
kongenital atau cacat bawaan yang 
cukup banyak di Indonesia. Prevalensi 
nasional celah bibir adalah 0,2% dan 
sebanyak sebesar 8,6% berada di Nusa 
Tenggara Timur. Jumlah penderita 
kelainan bibir sumbing di Indonesia ini 
diperkirakan akan bertambah dengan 
rata-rata 7.500 orang pertahun.  

Kejadian celah bibir dan celah 
langitan disebabkan oleh beberapa 
faktor salah satunya adalah faktor 
lingkungan. Di Provinsi Nusa Tenggara 
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Timur ada beberapa faktor lingkungan 
yang berhubungan dengan prevalensi 
kejadian celah bibir dan celah langitan 
yaitu pertama adalah rendahnya sosial 
ekonomi masyarakat yang berpengaruh 
pada malnutrisi pada ibu hamil yang 
akan berdampak pada bayi yang 
dilahirkannya. Kedua adalah paparan 
terhadap rokok baik itu ibu perokok aktif 
maupun ibu perokok pasif yang masih 
tinggi dibuktikan dengan angka 
prevalensi merokok tertinggi ada di 
Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu 
sebesar 55,6%. Faktor Ketiga adalah 
tingginya konsumsi alkohol pada ibu 
hamil akan meningkatkan resiko 
kejadian cacat lahir yang dibuktikan 
dengan angka prevalensi konsumsi 
alkohol yaitu sebesar 17,7% 
dibandingkan dengan angka prevalensi 
nasional sebesar 4,6%. Faktor Keempat 
adalah masih rendah akses pelayanan 
kesehatan yang terlihat pada jumlah 
dokter umum yang sedikit yaitu sebesar 
10,5 dokter umum per 100.000 
penduduk, cangkupan pelayanan ibu 
hamil K4 relatif rendah dan Usaha 
Kesehatan Berbasis Masyarakat 
(Posyandu dan Poskesdes) yang ada di 
provinsi Nusa Tenggara Timur masih 
rendah.  
 
DAFTAR PUSTAKA 
1. B, Lee. “Integration of genetics 

into pediatric practice.”. Nelson 
textbook of pediatrics. Kliegman 
RM, et al, penyunting. 
Philadelphia: Elsevier Saunders. 
19 (2011): 376–415, 629.  

2. Aase, JM. “Dysmorphologic 
diagnosis for the pediatric 
practitioner.” Dalam: The Pediatric 
Clin N Am. Hall JG, penyunting. 
1992;39.  

3. Cordero, JF. “Registries of birth 
defects and genetic diseases.” 
Pediatr Clin North Am. 39 
(1992):65–70.  

4. Christianson, A, Howson CP, 
Modell B. March of dimes: global 
report on birth defects. New York: 
White Plains; 2006.  

5. WHO. Birth defects. 2010 
(diunduh 13 Desember 2012). 
<http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf
_files/WHA63/A63_10-en.pdf> 

6. Depkes RI. Laporan Hasil Riset 
Kesehatan Dasar Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Jakarta : Depkes 
RI. 2008. 

7. _________. Riset Kesehatan 
Dasar 2007. Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kesehatan 
Departemen Kesehatan, Republik 
Indonesia Desember 2008. 

8. Effendi, SH. “Penanganan Bayi 
dengan Kelainan Kongenital dan 
Konseling Genetik.” Simposium 
Building Golden Generation Dies 
Natalis Ke-57 Fakultas 
Kedokteran Universitas 
Padjadjaran. 2014. 

9. Kohli, SS. Kohli, VS. “A 
Comprehensive review of the 
Genetic Basis of Cleft Lip and 
Palate.” Journal of Oral and 
Maxiliofacial Pathology, 16:1 
(2012): 64-72. 

10. WHO. 20 Mei 2015.< 
http://www.who.int/mediacentre/fa
ctsheets/f s370/en/> 

11. CDC. Birt Defect. 2015. 20 Mei 
2015.<http://www.cdc.gov/ncbddd
/birthdefects/cle ftlip.html>  

12. Little J, Cardy A, Munger RG. 
“Tobacco smoking and oral clefts: 
a meta-analysis.” Bull World 
Health Organ. 82 (2004):213-18. 

13. Honein MA, et al. “Maternal 
smoking, environmental tobacco 
smoke, and the risk of oral clefts.” 
Epidemiology 18(2007):226–33. 

14. Correa A,et al. “Diabetes mellitus 
and birth defects.” American 
Journal of Obstetrics and 
Gynecology 1:9 (2008):199;237 

15. Margulis AV, et al. “National Birth 
Defects Prevention Study. Use of 
topiramate in pregnancy and risk 
of oral clefts”. American Journal of 
Obstetrics and Gynecology 7:1 
(2012);207-405. 

16. Werler MM, Ahrens KA, Bosco JL, 
Michell AA, Anderka MT, Gilboa 
SM, Holmes LB, National Birth 
Defects Prevention Study. Use of 
antiepileptic medications in 
pregnancy in relation to risks of 
birth defects. Annals of 
Epidemiology 2011;21:842-50. 

17.  Peter HL, Ph.D. et al. “Maternal 
Occupational Exposure to 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
Risk of Oral Cleft Affected 
Pregnancies.” The Cleft Palate 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/f%20s370/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/f%20s370/en/
http://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/cle%20ftlip.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/cle%20ftlip.html


 

54 

 BIMKMI Volume 4 No.1 | Januari-Juni 2016 

 
 

Craniofacial Journal 50:3 
(2013):337-346. 

18. Yang, W. Zeng, et al. “The  
Effects of Periconceptional Risk 
Factor  Exposure  Micronutrient 
Supplementation on Birth Defect 
in Shaanxi Province in Western 
China.” Open Access PLOS One 
www.plosone.org, 7:2 (2012). 

19. Joana, SZ, Ph.D., et al. “Oral 
Clefts, A=Maternal Smoking, and 
TGFA: A meta analysis of Gene 
Environment Interactions.” Cleft 
Palate-Carciofacial Journal. 42:1 
(2005):58-63. 

20. Tolarova, M, et al. Prevention of 
cleft lip and palate-the plan for 
today, the goal for the future. 
Munich:2nd World Cleft 
Congress;2002 

21. IPDTOC Working Group. 
“Prevalence at Birth of Cleft Lip 
with or Without Cleft Palate: Data 
from the International Perinatal 
Database of Typical Oral Clefts 
(IPDTOC).” Cleft Palate-
Craniofacial Journal. 4:1 (2011): 
66-81. 

22. Nelosn, “Celah Bibir dan Palatum” 
dalam Wahab AS, editor: Ilmu 
Kesehatan Anak. Jakarta: 
EGC:15:2 ( 2000):182 

23. Cooper, ME, et al. “Descriptive 
epidemiology of nonsyndromic 
cleft lip with or without cleft palate 
in Shanghai China, from 1980 to 
1989.” Cleft Palate Craniofac J. 
37 (2000):274-80 

24. Iregbulem,LM. “The incidence of 
cleft lip and palate Nigeria.” Cleft 
Palate Journal 19 (1982):201 

25. Kembaren, L. “Penderita Bibir 
Sumbing Tambah 7.500 
pertahun.” Jurnal Nasional Kuta: 
November 2012;11 

26. Diaz Casado, GH, Diaz Gravalos 
GJ. “Orofacial closure defects: 
cleft lip and palate.” A literature 
review. Semergen: 39:5 :267-71.  

27. Depkes RI. Riset Kesehatan 
Dasar 2013. Jakarta: Badan 
Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan Departemen 
Kesehatan Republik Indonesia 
Desember. 2013. 

 
 

http://www.plosone.org/


 

55 

 BIMKMI Volume 4 No.1 | Januari-Juni 2016 

 
 

 


