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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 yang berhubungan 

dengan dunia kesehatan masyarakat    meliputi    epidemiologi, kesehatan    lingkungan, 

keselamatan     dan     kesehatan     kerja,     administrasi     dan     kebijakan  kesehatan, 

biostatistika dan kependudukan, promosi kesehatan dan ilmu perilaku, kesehatan 

reproduksi,   kesehatan   global,   dan   one   health   baik   penelitian lapangan   maupun 

laboratorium, berbentuk artikel penelitian, artikel  tinjauan  pustaka, artikel penyegar, 

dan artikel laporan  kasus. Tulisan  merupakan  tulisan  asli (bukan plagiat) dan sesuai 

dengan kompetensi mahasiswa kesehatan masyarakat. 

 

 

KETENTUAN UMUM: 
 

1.   Penulis   merupakan   mahasiswa S-1, lulusan   S-1, atau   masih   menempuh 

jenjang  pendidikan  S-2 (program studi kesehatan masyarakat atau disiplin ilmu 

lain, dengan syarat artikel bertema kesehatan masyarakat). 

2.   BIMKMI hanya memuat tulisan asli yang belum pernah diterbitkan oleh publikasi 

ilmiah lain, sehingga penulis diwajibkan melampirkan surat pernyataan keaslian 

artikel (form-nya dapat diunduh di web BIMKES). 

3.   Naskah    dikirim    melalui  email    ke    alamat    redaksibimkmi@bimkes.org 

dengan  menyertakan identitas penulis beserta alamat dan nomor telepon yang 

bisa dihubungi, atau melalui laman  www.bimkes.org. 
 

 
JENIS-JENIS ARTIKEL DAN SUSUNANNYA 

 

1.  Penelitian Asli 
 

Definisi: hasil penelitian asli bidang kesehatan masyarakat 
 

Format penulisan: 
 

   Judul penelitian 
 

   Nama penulis, asal institusi, dan alamat korespondensi (e-mail) 
 

   Abstrak 
 

   Pendahuluan 
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   Metode penelitian 
 

   Hasil penelitian 
 

   Pembahasan atau diskusi 
 

   Kesimpulan dan saran 
 

   Ucapan terima kasih (opsional) 
 

   Daftar pustaka 
 

2.   Tinjauan Pustaka (Literature Review) 
 

Definisi: Merupakan sebuah tinjauan terhadap suatu fenomena atau ilmu dalam 

dunia kesehatan, ditulis dengan memperhatikan aspek aktual dan bermanfaat 

bagi pembaca. 

Format penulisan: 
 

   Judul 
 

   Nama penulis, asal institusi, dan alamat korespondensi (e-mail) 
 

   Abstrak 
 

   Pendahuluan 
 

   Pembahasan 
 

   Kesimpulan 
 

   Daftar pustaka 
 

3.  Artikel Penyegar 
 

Definisi: Artikel yang bersifat bebas ilmiah, mengangkat topik-topik yang sangat 

menarik dalam dunia kesehatan, 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. 

Format Penulisan: 
 

   Judul 
 

   Nama penulis, asal institusi, dan alamat korespondensi (e-mail) 
 

   Pendahuluan 
 

   Isi 
 

   Kesimpulan 
 

   Daftar pustaka 
 

Ketiga bagian (Pendahuluan, Isi, dan Kesimpulan) tidak  secara eksplisit 

dipisahkan menggunakan judul-judul bagian, tetapi satu-kesatuan. 

4.  Laporan Kasus 
 

Definisi: artikel tentang kasus yang menarik dan bermanfaat bagi pembaca. 
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Format Penulisan: 
 

   Judul 
 

   Abstrak 
 

   Background 
 

   Kasus 
 

   Pemeriksaan penunjang 
 

   Differential diagnosis 
 

   Tata laksana 
 

   Outcome and follow up 
 

   Discussion 
 

   Take home message 
 

   Reference 
 

Note: laporan kasus butuh pengesahan dari supervisor atau dosen pembimbing penulis. 
 
 
 

PETUNJUK UMUM PENULISAN 
 

1.    Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (untuk abstrak) 
 

dengan baik dan benar, jelas, lugas, serta ringkas. 
 

2.    Keseluruhan naskah dibuat dalam 2 kolom penulisan, kecuali bagian judul 
 

(dan subjudul), nama penulis, dan abstrak. 
 

3. Naskah  diketik  menggunakan  Microsoft  Word 2003 dengan  ukuran  kertas 

A4; satu (1)   spasi; dengan   batas   margin   kiri, atas, kanan, dan   bawah 

berturut-turut adalah 4, 3, 3, dan 3 cm. 

4. Keseluruhan naskah menggunakan format sentence case, Arial 10, regular, 

dan justify; kecuali untuk judul artikel, subjudul artikel, nama penulis, judul 

abstrak, judul bagian-bagian isi artikel (Pendahuluan, Metode, Hasil, 

Pembahasan, Kesimpulan dan saran, Ucapan terimakasih, serta Daftar 

pustaka) beserta sub bagiannya ada ketentuan tersendiri. Berikut ini 

ketentuannya: 

     Judul artikel: Arial 14, uppercase, bold, left 
 

     Subjudul artikel: Arial 12, title case, bold, left 
 

 Nama penulis, institusi, dan korespondensi: Arial 10, title case, 

bold, left 

     Judul Abstrak: Arial 10, uppercase, bold, center. 
 

 Judul    bagian    Pendahuluan,   Metode,   Hasil,    Pembahasan, 

Kesimpulan dan saran, Ucapan terimakasih, dan Daftar pustaka: 
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Arial 10, uppercase, bold, left. Untuk judul sub bagian (misal sub 

bagian hasil) menggunakan Arial 10, title case, bold, left. 

5. Penambahan      sub   bagian      (terutama   pada   hasil   dan   pembahasan) 

bergantung     pada     kebutuhan pengirim naskah dengan tidak menyalahi 

penulisan karya tulis ilmiah. 

6. Ketikan diberi nomor halaman mulai dari halaman awal, dan terdiri dari atas 

maksimal 15 halaman (dari halaman awal hingga lampiran [jika ada]). 

7.    Before  and  after  spacing harus 0 (nol). Jarak antara akhir bagian dengan 
 

bagian selanjutnya hanya 1 kali enter.  First line indent  pada penulisan awal 

paragraf menjorok ke dalam 6-8 huruf (1 cm). 

8.    Kata asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia ditulis dengan 
 

huruf miring (Italic). 
 

 
PETUNJUK KHUSUS PENULISAN 

Penulisan Judul 

Judul ditulis secara singkat, jelas, dan padat yang menggambarkan isi naskah, 

berjumlah maksimal 20 kata dalam bahasa Indonesia. Ditulis tanpa digarisbawahi, tidak 

ditulis di antara tanda kutip, boleh menggunakan titik dua, tidak diakhiri tanda titik (.), dan 

tanpa singkatan—kecuali singkatan yang lazim. Jika naskah telah disajikan dalam 

pertemuan ilmiah nasional, maka dibuat keterangan berupa catatan kaki. Bila diperlukan 

dapat menggunakan subjudul. 

 

 

Penulisan Nama Penulis 
 

Dibuat taat azas tanpa pencantuman gelar dan dilengkapi dengan keterangan asal 

instansi atau universitas. Penulisan nama penulis dimulai dari yang memiliki peran 

terbesar dalam pembuatan artikel. Penulisan asal instansi dimulai dari lingkup terkecil. 

Contoh: 

 

 

Nurul M. Rahmayanti,1 Desri Astuti2 

 

 
1Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, 

Universitas Indonesia, Depok 

2Departemen Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas 
 

Muhammadiyah Jakarta, Jakarta 
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Penulisan Abstrak 
 

Abstrak merupakan miniatur dari artikel sebagai gambaran utama pembaca 

terhadap artikel, dituliskan setelah nama penulis, dan terdiri atas maksimal 250 kata. 

Abstrak  berisi  seluruh komponen artikel  secara  ringkas (pendahuluan, metode, hasil, 

diskusi, dan kesimpulan) yang dibuat terstruktur (bagian pendahuluan, metode, hasil, 

dan kesimpulan ditulis). Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

Kata kunci maksimal 8 kata benda dari umum ke khusus, dan sebaiknya bukan 

merupakan hasil pemilihan berdasarkan perulangan terbanyak dalam naskah. Abstrak 

Bahasa Inggris dan keyword ditulis italic. Abstrak Bahasa Indonesia dan kata kunci ditulis 

tegak. Kalimat pertama menyampaikan kontribusi penulis terhadap literatur dan 

menjelaskan perbedaan penelitian/telaah yang dilakukan dibanding dengan artikel lain 

yang  sudah  ada.  Jelaskan  mengapa  penelitian  dilakukan,  bagaimana  cara 

melakukannya, seberapa signifikan kontribusi dari penelitian tersebut, dan hal apa saja 

yang bisa dikembangkan setelah penelitian berakhir. 

 

 

Penulisan Pendahuluan 
 

Pada bagian pendahuluan tuliskan latar belakang dan penjelasan mengenai 

penelitian terkait yang telah lebih dulu dipublikasikan (jika ada). Selain itu dijelaskan pula 

hal-hal  spesifik  dalam  penelitian.  Kalimat  pertama  dari  pendahuluan  menyampaikan 

tujuan dari penelitian ini untuk memberikan kontribusi pada bidang tertentu dengan 

melakukan atau menemukan sesuatu. 

  Kutip beberapa hasil penelitian terbaru mengenai topik yang dibahas beseta 

relevansinya. 

  Jelaskan mengapa menulis artikel ini dan kontribusi apa yang diberikan pada 

pengembangan keilmuan 

 Jelaskan   kebijakan   yang   mungkin   timbul   atau   implikasi   yang   mungkin 

diterapkan sebagai hasil dari penemuan tersebut (hanya jika hal tersebut 

relevan) 

   Jelaskan apakah penelitian mendukung atau memperluas hasil penelitian yang 

sudah ada atau justru menyanggah hasil penelitian sebelumnya. 

 

 

Penulisan Metodologi Penelitian atau Cara dan Bahan 
 

Penulisan metodologi penelitian berisikan desain penelitian, tempat, dan waktu, 

populasi   dan   sampel,   teknik   pengukuran   data,   dan   analisis   data.   Sebaiknya 

menggunakan kalimat pasif dan kalimat narasi, bukan kalimat perintah. 
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Ketentuan: 
 

   Merupakan bagian penting dalam artikel 
 

  Ketahui metode penelitian terkini  yang paling sesuai untuk bidang keilmuan 

yang dibahas 

  Ketahui  apakah  jenis  metode  lain  ternyata  lebih  memberikan  signifikansi 

terhadap hasil penelitian dibanding dengan metode penelitian lama yang 

digunakan. 

 
 

Penulisan Hasil 
 

Ketentuan: 
 

   Setengah bagian dari keseluruhan artikel membahas tentang bagian ini 
 

  Tiap tabel atau grafik harus diikuti satu paragraf yang mendeskripsikan hasil 

yang tercantum dalam tabel atau grafik tersebut. 

  Edit bagian ini berulang kali sampai penulisa yakin bahwa pembaca memahami 

apa yang disampaikan di bagian ini. 

  Bila  diperlukan,  dapat  menggunakan  subjudul  hasil,  dengan  penomoran 

bertingkat. 

Contoh: 
 

3. Hasil 
 

3.1 Subjudul hasil (Titlecase, Left, Bold, Font Arial 10) 
 

3.2.1     Sub Subjudul Hasil (Titlecase, Left, Bold, Font Arial 10) 
 

 
Penulisan Pembahasan 

 

Pembahasan  merupakan  bagian  terpenting  dari  keseluruhan  isi  artikel  ilmiah, 

sehingga pada umumnya memiliki proporsi paling banyak. Fungsi pembahasan adalah 

menjawab masalah penelitian atau menunjukkan pencapaian tujuan penelitian, dengan 

cara  menafsirkan/menganalisis hasil  penelitian,  juga  membandingkan  hasil  penelitian 

dengan hasil dari penelitian-penelitian yang dipakai sebagai referensi. Pada bagian ini 

dilakukan juga kajian kesesuaian hasil dengan teori-teori yang dipakai. Bahas apa yang 

ditulis dalam  hasil, tetapi tidak mengulang hasil. Jelaskan arti kemaknaan statistik (misal 

p<0.001, apa artinya?), juga kemaknaan substansi (ukuran asosiasi penyakit, misal OR 

atau RR), jika ada. Tekankan aspek baru dan penting. Sertakan juga bahasan dampak 

penelitian  dan      keterbatasannya.  Bila   diperlukan,  dapat   menggunakan  subjudul 

pembahasan, dengan penomoran bertingkat. 
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Penulisan Kesimpulan dan Saran 
 

Kesimpulan berisikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Kesimpulan harus 

menjawab tujuan khusus. Bagian ini dituliskan dalam bentuk esai dan tidak mengandung 

data angka hasil penelitian. Terdiri atas maksimal tiga paragraf yang merangkum inti hasil 

penelitian  dan  keterbatasan  penelitian,  serta  kemungkinan  pengembangan  penelitian 

yang bisa dilakukan oleh pihak lain untuk mengembangkan hasil yang sudah diperoleh. 

Saran berisi rekomendasi hal-hal yang perlu dilakukan oleh satu atau beberapa 

pihak, berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian. Saran berorientasi 

pada perbaikan situasi kesehatan masyarakat, sehingga dibuat untuk dilaksanakan 

melalui advokasi, perbaikan perilaku, pembuatan kebijakan, atau penelitian berikutnya. 

Saran dibuat dalam bentuk esai (dalam paragraf-paragraf) atau dalam poin-poin. 

 
 

Penulisan Ucapan Terimakasih 
 

Ucapan terimakasih bersifat opsional. Jika ditulis, maka ditujukan kepada pihak lain yang 

telah membantu atau terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penelitian. 

 

 

Penulisan Sitasi 
 

Penulisan sitasi menggunakan cara Vancouver dengan penomoran yang urut 

berdasarkan kemunculan dalam  naskah.  Untuk  penulisan sitasi  yang  berasal  dari  2 

sumber atau lebih dan tidak berurutan secara lengkap, penomoran dipisahkan 

menggunakan koma. Jika   lebih dari 2 dan berurutan secara lengkap, maka di antara 

nomor awal dan terakhir diberi tanda hubung (-). Nomor kutipan ditulis superscript dan 

dibuat dalam tanda kurung siku […] 

Contoh penulisan sitasi: 
 

Cacing  tanah  termasuk  hewan  tingkat  rendah  karena  tidak  mempunyai 

tulang belakang (invertebrata). Cacing tanah termasuk kelas Oligochaeta. Famili 

terpenting dari kelas ini adalah Megascilicidae dan Lumbricidae.[1] 

Bagi sebagian orang, cacing tanah masih dianggap sebagai makhluk yang 

menjijikkan dikarenakan bentuknya, sehingga tidak jarang cacing masih dipandang 

sebelah mata. Namun terlepas dari hal tersebut, cacing ternyata masih dicari oleh 

sebagian orang untuk dimanfaatkan.[2,3] 

Menurut sumber, kandungan protein yang dimiliki cacing tanah sangatlah 

tinggi, yakni mencapai 58-78 % dari bobot kering. Selain protein, cacing tanah juga 

mengandung  abu,  serat  dan  lemak  tidak  jenuh.[4]   Selain  itu,  cacing  tanah 

mengandung   auxin   yang   merupakan   hormon   perangsang   tumbuh   untuk 

tanaman.[1,3,4] Manfaat dari cacing adalah sebagai Bahan Baku Obat dan bahan 
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ramuan untuk penyembuhan penyakit.[1-4]   Secara tradisional cacing tanah 

dipercaya dapat meredakan demam, menurunkan tekanan darah, menyembuhkan 

bronkitis, reumatik sendi, sakit gigi dan tipus. 

 

 

Penulisan Rumus, Tabel, dan Gambar 
 

Rumus kimia atau matematika dituliskan seperti contoh berikut : 
 

 
√A + B3 + CO2 = ∫ X2                                (1) 

 

 
Tabel dan gambar dapat disisipkan di tengah-tengah artikel seperti contoh ini, atau 

di bagian akhir artikel. Judul tabel terletak di atas tabel. Tabel hanya menggunakan garis 

horizontal sebanyak 2 atau 3 garis, tanpa menggunakan garis vertikal. Tulisan Tabel 1 

ditebalkan (bold), dengan menggunakan ketentuan penomoran angka Arab (1, 2, 3 dan 

seterusnya). Tiap tabel disertai narasi penjelasan, dan tunjuk keberadaan/nama tabel 

dalam naskah (misal pada tabel 1). 

 

 

Tabel 1. Judul Tabel ( Titlecase, Arial 10, Regular, Center) 

No Judul Artikel         Penulis 

 
 
 
 
 
 
 

Judul gambar terletak di bawah gambar, dengan format bold pada tulisan gambar. 

Penomoran gambar menggunakan angka Arab, 

 

 

Gambar 1. Judul Gambar (titlecase, Arial 10, regular, center) 
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Penulisan Daftar Pustaka 
 

1.  BUKU 
 

Penulis Tunggal 
 

Nama penulis (dibalik). Judul buku (Italic). Tempat terbit: Penerbit, Tahun terbit. 

Contoh: 

Frye, Northrop. Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton: Princeton UP, 1957. 
 

 
Buku dengan penulis sama 

 

-------------. The Secular Scripture. Cambridge: Harvard UP, 1976. 
 

Dengan dua atau tiga orang penulis 
 

Nama penulis 1 (dibalik), Nama penulis 2, dan Nama penulis selanjutnya. Judul buku 
 

(Italic). Tempat terbit: Penerbit, Tahun terbit. 

Contoh: 

Howe, Russell Warren, dan Sarah Hays Trott. The Power Peddlers. Garden City: 

Doubleday, 1977. 

 

 
Marquart, James W ., Sheldon Ekland Olson, dan Jonathan R. Sorensen. The Rope, the 

 

Chair, and the Needle: Capital Punishment in Texas, 1923-1990. Austin: Univ. of Texas, 
 

1994. 
 

Lebih dari tiga penulis 
 

Nama penulis 1 (dibalik), et al. Judul buku (Italic). Tempat terbit: Penerbit, Tahun terbit. 

Contoh: 

Edens, W alter, et al., Teaching Shakespeare. Princeton: Princeton UP, 1977. 
 

 
Tidak ada nama penulis 

 

Merriam-Webster’s  collegiate  dictionary  (10th  ed.).  Springfield,  MA:  Merriam- 

Webster, 1993. 

 

 
Editor sebagai penulis 

 

Nama editor (dibalik), editor. Judul buku (Italic). Tempat terbit: Penerbit, Tahun terbit. 

Contoh: 

Harari, Josue, editor. Textual Strategies. Ithaca: Cornell UP, 1979. 
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Penulis dan editor 
 

Nama penulis (dibalik). Judul buku (Italic). Editor. Nama editor. Tempat terbit: Penerbit, 

Tahun terbit. 

Contoh: 
 

Malory, Thomas. King Arthur and his Knights. Editor. Eugene Vinaver. London: Oxford 
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ABSTRAK 

Hipertensi salah satu penyakit paling mematikan di dunia. Data WHO tahun 2015 
menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi artinya 1 dari 3 
orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta orang 
meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Di Indonesia angka hipertensi tahun 2018 
pada umur >18 tahun mencapai 34,1%, pada kelompok umur 31-44 tahun (31,6%), umur 
45-54 tahun (45,3%) dan pada kelompok umur 55-64 tahun (55,2%). Selanjutnya 
berdasarkan data di Kota Tangerang Selatan tahun 2016, penderita hipertensi mencapai 
70.164  orang.  Jumlah  penderita  tersebut  menjadi  3  besar  teratas  data  hipertensi  di 
seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Penyakit ini banyak terjadi dikarenakan 
kurangnya  pengetahuan  masyarakat  Indonesia  terkait  hipertensi  serta  perilaku  hidup 
yang kurang baik. Tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan pengetahuan terhadap 
perilaku ibu rumah tangga pada kejadian hipertensi di Kelurahan Pondok Benda Kota 
Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain studi 
cross sectional. Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat 
menggunakan uji Chi square. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu rumah 
tangga di Kelurahan Pondok Benda dengan sampel 110 orang yang bertempat di RW 09 
dan pengambilan data dilakukan pada tanggal 08 agustus 2019. Hasil univariat 
menunjukan bahwa pengetahuan ibu rumah tangga berada pada kategori kurang 
sebanyak 55%. Demikian juga dengan perilaku ibu rumah tangga yang masih berada 
pada kategori kurang sebanyak 81%. Hasil bivariat didapatkan nilai p value 0,001 dan OR 
(95% CI: 2,04 (1,9 – 10,3)). Kesimpulan terdapat hubungan yang bermakna antara 
pengetahuan terhadap perilaku ibu rumah tangga pada kejadian hipertensi di Kelurahan 
Pondok Benda Kota Tangerang Selatan. 

 

 
Kata Kunci : Pengetahuan, Perilaku, Hipertensi 

 
 
 

ABSTRACT 
Hypertension is one of the deadliest diseases in the world. WHO data in 2015 shows that 
about 1.13 billion people in the world have hypertension, meaning that 1 in 3 people in 
the world are diagnosed with hypertension. It is estimated that every year 9.4 million 
people die from hypertension and its complications. In Indonesia, the hypertension rate in 
2018 at age> 18 years reached 34.1%, in the 31-44 years age group (31.6%), 45-54 
years (45.3%) and in the 55-64 year age group (55.2%). Furthermore, based on data in 
South Tangerang City in 2016, hypertension sufferers reached 70,164 people. The 
number of patients is in the top 3 of hypertension data in all districts / cities of Banten 
Province. This disease occurs a lot due to the lack of knowledge of the Indonesian 
people regarding hypertension and poor living habits.
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The research objective was to analyze the relationship between knowledge and behavior 
of housewives in the incidence of hypertension in Pondok Benda Village, South 
Tangerang City. This study used a quantitative method with a cross sectional study 
design. The data analysis used was univariate and bivariate analysis using the Chi 
square test. The population in this study were all housewives in Pondok Benda village 
with a sample of 110 people who were located in RW 09 and data collection was carried 
out on August 8, 2019. The univariate results showed that the knowledge of housewives 
was in the less category as much as 55%. Likewise, the behavior of housewives who 
were still in the deficient category was 81%. The bivariate results obtained p value 0.001 
and OR (95% CI: 2.04 (1.9 - 10.3)). The conclusion is that there is a significant 
relationship between knowledge of housewives behavior in the incidence of hypertension 
in Pondok Benda Village, South Tangerang City. 

 
Keywords: Knowledge, Behavior, Hypertension 

 

1.  PENDAHULUAN 
Hipertensi merupakan salah satu 
penyakit paling  mematikan di  dunia. 
Penyakit ini berbahaya karena dapat 
menyebabkan berbagai macam 
penyakit tidak menular lainnya, seperti 
penyakit jantung, stroke, penyakit 
jantung  koroner  untuk  pembuluh 
darah jantung dan untuk otot jantung. 
Seseorang dinyatakan menderita 
hipertensi    bila   tekanan   darahnya 
tinggi atau melampaui nilai tekanan 
darah yang normal 140/80 mmHg. 
Hipertensi menjadi masalah utama 
bagi Indonesia dan beberapa negara 
yang ada di dunia (Ova, 2008). 

Data WHO tahun 2015 
menunjukkan  sekitar  1,13  miliar 
orang  di  dunia  menyandang 
hipertensi artinya 1 dari 3 orang di 
dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah 
penyandang hipertensi meningkat 
setiap   tahunnya   dan   diperkirakan 
pada tahun 2025 akan ada 1,5 miliar 
orang yang terkena hipertensi, dan 
diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta 
orang   meninggal   akibat   hipertensi 
dan komplikasinya. WHO 
menyebutkan negara ekonomi 
berkembang memiliki penderita 
hipertensi sebesar 40%, sedangkan 
negara maju hanya 35%. Kawasan 
Afrika memegang posisi puncak 
penderita  hipertensi,  yaitu  sebesar 
40%, kawasan Amerika sebesar 35% 
dan Asia Tenggara 36%. 

Berdasarkan data Riskesdas 
tahun 2018 menunjukkan bahwa 
angka hipertensi pada penduduk usia 

>18 tahun di Indonesia dibagi dalam 3 
tipe. Pertama hipertensi berdasarkan 
diagnosis dokter mencapai 8,4%, 
kedua hipertensi berdasarkan 
diagnosis  dokter  atau  minum  obat 
8,8% dan ketiga hipertensi 
berdasarkan       hasil       pengukuran 
meningkat       dibandingkan       tahun 
sebelumnya    dari    25,8%    menjadi 
34,1%.   Untuk   data   hipertensi   di 
Provinsi Banten berdasarkan 
Riskesdas  tahun  2018,  terbagi 
menjadi tiga tipe yaitu, pertama 
hipertensi berdasarkan diagnosis 
dokter mencapai 8,9%, kedua 
hipertensi berdasarkan diagnosis 
dokter atau minum obat 9,1% dan 
ketiga hipertensi berdasarkan hasil 
pengukuran mencapai 29% data ini 
lebih  rendah  bila  dibandingkan 
dengan    rata-rata    Indonesia    yaitu 
34,1%. Selanjutnya berdasarkan data 
Profil   Kesehatan   Provinsi   Banten 
tahun 2016, penderita hipertensi 
mencapai 70.164 orang. Jumlah 
penderita tersebut menjadi 3 besar 
teratas data hipertensi di seluruh 
Kabupaten/Kota Provinsi Banten. 

Ada   beberapa   faktor   resiko 
yang dapat menyebabkan hipertensi 
diantaranya yaitu: riwayat keluarga 
mempunyai   resiko   dua   kali   lebih 
besar untuk menderita  hipertensi. 
Obesitas, hal ini disebabkan oleh 
lemak dapat menimbulkan sumbatan 
pada pembuluh darah sehingga dapat 
meningkatkan tekanan darah. Stress, 
atau situasi yang menimbulkan stress 
dan  menciptakan  tuntutan  fisik  dan
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psikis pada seseorang (Dobrian et al, 
2001). 

Hipertensi dapat dialami oleh 
berbagai profesi pekerjaan. Salah 
satunya adalah pekerja yang memiliki 
waktu  kerja  banyak  dan  waktu 
istirahat sedikit seperti pekerja yang 
lembur dan memiliki tugas yang 
menumpuk. Contoh lainnya adalah 
wanita yang menjadi istri dan ibu 
sekaligus sebagai pekerja, cenderung 
membawa  mereka pada work-family 
conflict. Meskipun laki-laki juga dapat 
mengalami work family conflict tetapi 
wanita tetap menjadi sorotan 
utamanya,  karena berkaitan dengan 
tugas utama mereka sebagai ibu dan 
istri. Berdasarkan data dari survei 
kesehatan   rumah   tangga   (SKRT) 
yang dilakukan oleh Departemen 
Kesehatan tahun 2004 menunjukkan 
prevalensi penyakit hipertensi cukup 
tinggi  yaitu  83  per  1000 ibu  rumah 
tangga. Hal ini sejalan dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh 
Cinamon dan Rich tahun 2002 
menunjukkan wanita atau ibu yang be 
kerja ternyata lebih sering mengalami 
work family conflict dan lebih 
menekankan pentingnya family work 
conflict, ketika keluarga sebagai 
domain yang paling penting bagi 
kebanyakan wanita mempengaruhi 
pekerjaan dapat menjadi gangguan 
bagi mereka. Berbagai peran wanita 
tersebut menjadi faktor yang dapat 
menyebabkan  risiko  hipertensi 
dimana  pada  kenyataannya  disatu 
sisi   ibu   tetap   terus   bekerja   dan 
berkarir sementara disisi lain mereka 
tidak  bisa  lepas  dari  perannya 
sebagai ibu dan istri, belum lagi bila 
dikaitkan dengan pembagian kerja 
domestik rumah tangga dimana ibu 
yang masih lebih banyak 
mengerjakannya. 

Berdasarkan studi pendahulu- 
an yang telah kami lakukan di salah 
satu posbindu di Kelurahan Pondok 
Benda Kota Tangerang Selatan 
menunjukkan bahwa peserta ibu 
rumah tangga dari usia dewasa muda 
hingga lansia aktif mengecek tekanan 
darah  dengan   jumlah   yang  cukup 

banyak dan keluhan yang dirasakan 
seperti  sakit  kepala,  penglihatan 
kabur, mimisan, nyeri dada dan 
kadang sesak nafas. Keluhan di atas 
hampir 70% di alami oleh ibu rumah 
tangga yang datang ke posbindu dan 
keluhan tersebut merupakan tanda- 
tanda penyakit hipertensi. 

Berdasarkan latar belakang di 
atas, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang hubungan 
pengetahuan dengan perilaku ibu 
rumah tangga terhadap kejadian 
hipertensi di Kelurahan Pondok Benda 
Kota Tangerang Selatan. 

 
2.  METODE 

Penelitian ini menggunakan 
metode   kuantitatif   dengan   desain 
studi cross sectional. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan 
analisa Univariat. Analisis Univariat 
dilakukan untuk melihat persentase 
jumlah per indikator dalam penelitian 
meliputi  analisis  karakteristik  ibu 
rumah tangga, pengetahuan dan 
perilaku. Analisis selanjutnya adalah 
analisis bivariat untuk melihat 
hubungan antara dua variabel, yaitu 
satu  variabel  bebas  (pengetahuan) 
dan satu variabel terikat (perilaku ibu 
rumah tangga) menggunakan uji Chi 
square. 

Penelitian ini dilakukan di RW 
09  Kelurahan  Pondok  Benda  Kota 
Tangerang   Selatan.   Penelitian   ini 
telah dilakukan pada hari kamis, 08 
Agustus 2019. 

Target populasi (population 
target) dari penelitian ini adalah 
seluruh ibu rumah tangga di 
Kelurahan Pondok Benda Kota 
Tangerang Selatan. Sedangkan 
sampel  dalam  penelitian  ini 
ditentukan berdasarkan rumus slovin 
sebagai berikut : 

 

 
 

n   :  jumlah sampel 
N  :  jumlah populasi 
E  :  batas toleransi eror 0,10 (10%)



4 BIMKMI Volume 8 No.1 | Januari – Desember 2020 
 

 

n   = 25.726 / (1 + 25.726 x 0,102) 
n   = 99,612 
n   = 100 sampel 

 
Berdasarkan rumus perhitung- 

an sampel di atas di dapatkan bahwa 
sampel dalam penelitian ini berjumah 
100  orang.  Selanjutnya  jumlah 
sampel tersebut ditambahkan 10% 
(dari total minimal sampel) untuk 
mengantisipasi   sampel   yang   drop 
out, sehingga total minimal sampel 
dalam  penelitian  ini  dibulatkan 
menjadi 110 orang. 

Teknik pengumpulan data 
dilakukan  dengan  mengumpulkan 
data primer dengan angket atau 
kuesioner  yang  disebarkan  kepada 
ibu rumah tangga. Data yang akan 
dikumpulkan meliputi karakteristik 
responden, gambaran pengetahuan 
dan perilaku responden. 

 
3.  HASIL 

Tabel    3.1    Distribusi    Responden 
Menurut Pengetahuan        
Pengetahuan Frekuensi Persentase  

Kurang 60 55% 
Baik 50 45% 

Total 110 100% 
 

Berdasarkan  tabel 3.1  didapatkan 
bahwa lebih banyak responden yang 
memiliki  pengetahuan  kurang  baik 
tentang penyakit penyakit hipertensi 
sebanyak 60 orang atau 55% 
dibandingkan dengan responden yang 
memiliki pengetahuan baik sebanyak 50 
orang atau 45%. 
 

Tabel   3.2   Distribusi   Responden 
Menurut Perilaku                   

Perilaku Frekuensi Persentase  

Kurang 89 81% 
Baik 21 19% 

Total 110 100% 

 
Berdasarkan tabel 3.2 didapatkan 

bahwa lebih banyak responden yang 
memiliki perilaku kurang baik tentang 
penyakit hipertensi sebanyak 89 orang 
atau  81%  dibandingkan  dengan 
responden yang memiliki perilaku baik 
sebanyak 21 orang atau 19%.

 

 

Tabel 3.3 Hubungan pengetahuan terhadap perilaku ibu rumah tangga pada kejadian hipertensi di 

Kelurahan Pondok Benda Kota Tangerang Selatan    

Pengetahuan  

Perilaku  Total OR (95% CI) P value 

Kurang Baik 

N % N % N % 

Kurang 28 44,4 35 55,6 63 100 2,04 (1,9 – 10,3) 0,001 

Baik 29 61,7 18 38,3 47 100 

Jumlah 57 51,8 53 48,2 110 100   

 
Sumber : Data primer, 2019.

Hasil analisis bivariat 
menunjukkan bahwa dari 110 ibu 
rumah tangga terdapat 18 orang atau 
38,3%  yang  memiliki  pengetahuan 
dan perilaku baik. Selanjutnya 
diperoleh nilai p=0,001 maka dapat 
disimpulkan ada hubungan yang 
signifikan antara pengetahuan 
terhadap perilaku ibu rumah tangga 
pada kejadian hipertensi. Dari hasil 
analisis diperoleh pula nilai OR=2,04 
artinya ibu rumah tangga yang 
memiliki pengetahuan baik 
mempunyai   peluang  2  kali    untuk 

memiliki perilaku yang baik dibanding ibu 
rumah tangga  yang  memiliki 
pengetahuan kurang. 

 
4.  PEMBAHASAN 

4.1  Pengetahuan   Ibu   Rumah   Tangga 
tentang Hipertensi 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengetahuan ibu rumah tangga 
tentang hipertensi dari 110 responden 
berkategori kurang sebanyak 60 orang 
atau 55%. 

Pengetahuan ibu  rumah  tangga 
tentang    hipertensi      meliputi      tiga
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Hal ini sejalan dengan 
penelitian Ota dkk (2017) 

 

 

parameter dasar yaitu 
pengetahuan terkait tanda-tanda 
hipertensi, pengetahuan mengenai 
faktor risiko hipertensi dan 
pengetahuan mengenai 
pencegahan hipertensi. Ketiga 
parameter tersebut merupakan hal 
yang sering dilupakan oleh 
masyarakat terutama ibu rumah 
tangga yang hampir seluruhnya 
hanya lulusan SMA. 

Notoadmodjo               (2010) 
menjelaskan bahwa terdapat 
tingkatan pengetahuan seseorang 
terhadap objek tertentu dan 
mempunyai intensitas atau tingkat 
yang berbeda-beda Berikut enam 
tingkatan pengetahuan, yaitu: Tahu 
(Know), Memahami 
(Comprehention), Aplikasi 
(Application), Analisis (Analysis), 
Sintesis (Synthesis), dan Evaluasi 
(Evaluation). Dari tingkatan tersebut 
ibu rumah tangga berada pada 
tingkat pertama maksudnya adalah 
ibu rumah tangga hanya sekedar 
tahu bahwa penyakit hipertensi 
terjadi ketika tekanan darah tidak 
dalam keadaan normal namun ibu 
rumah tangga belum memahami 
cara mengatasi dan mencegah 
penyakit tersebut. 

 

 
menunjukkan bahwa pengetahuan 
ibu rumah tangga tentang hipertensi 
berkategori  kurang  baik  sebanyak 
70%. Sehingga dalam penelitian ini 
lebih banyak ibu rumah tangga yang 
memiliki pengetahuan kurang 
dibanding ibu rumah tangga yang 
memiliki pengetahuan baik. 

 
4.2  Perilaku    Ibu    Rumah    Tangga 

tentang Hipertensi 
Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perilaku ibu rumah tangga 
tentang hipertensi dari 110 
responden    berkategori kurang 
sebanyak 89 orang atau 81%. 

Menurut       Green       (1980) 
menjelaskan bahwa perilaku ibu 
rumah tangga dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yaitu, faktor 
predisposisi, faktor pemungkin dan 

faktor penguat. 
Faktor      predisposisi      yang 

berpengaruh adalah pengatahuan 
sikap, karakteristik dan kepercayaan 
terhadap kesehatan. Faktor 
pemungkinnya yang berpengaruh 
adalah ketersediaan fasilitas 
kesehatan, dan tersedianya sarana 
dan prasarana kesehatan. Faktor 
selanjutnya faktor penguat yang 
berpengaruh adalah dukungan 
keluarga dan dukungan masyarakat 
kepada ibu rumah tangga yang 
menderita penyakit hipertensi. 

Ketika ketiga faktor tersebut 
tidak berjalan dengan baik seperti 
pengetahuan yang kurang, fasilitas 
kesehatan yang tidak memadai dan 
dukungan dari keluarga tidak ada 
kepada ibu maka hal ini dapat 
mempengaruhi perilaku ibu tentang 
hipertensi. 

Hal ini     sejalan dengan 
penelitian Ota       dkk (2017) 

menunjukkan bahwa perilaku ibu 
rumah tangga tentang hipertensi 
berkategori   kurang   baik   sebanyak 
86%.  Sehingga  dalam penelitian  ini 
lebih banyak ibu rumah tangga yang 
memiliki  perilaku  kurang  dibanding 
ibu rumah tangga yang memiliki 
perilaku baik. 

 
4.3 Hubungan Pengetahuan dengan 

Prilaku Ibu Rumah Tangga 
Terhadap Kejadian Hipertensi 

Hasil analisis bivariat 
menunjukkan bahwa dari 110 ibu 
rumah tangga terdapat 18 orang atau 
38,3% yang memiliki pengetahuan 
dan perilaku baik. Selanjutnya 
diperoleh nilai p=0,001 maka dapat 
disimpulkan ada hubungan yang 
signifikan  antara  pengetahuan 
dengan perilaku ibu rumah tangga 
pada kejadian hipertensi. 

Menurut teori Green (1980) 
perilaku kesehatan dipengaruhi oleh 
faktor predisposisi termasuk di 
dalamnya pengetahuan. Semakin 
baik tingkat pengetahuan seseorang 
maka semakin baik perilaku ibu 
rumah tangga terhadap kejadian 
hipertensi. Tingkat pengetahuan 
hipertensi  pada ibu  rumah  tangga
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sangat penting untuk 
mempengaruhi perilaku ibu rumah 
tangga dalam mencegah dan 
menjauhi aktor risiko dari penyakit 
hipertensi. 

Hal ini sejalan dengan 
penelitian Ota dkk (2017) 
menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan antara pengetahuan 
dengan perilaku individu terhadap 
kejadian hipertensi di Puskesmas 
Khatulistiwa Pontianak dengan 
nilap p=0,000 dan <p=0,005. 

 

 
5.    KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 
maka diperoleh kesimpulan yaitu 
terdapat hubungan yang signifikan 
antara pengetahuan terhadap 
perilaku ibu rumah tangga pada 
kejadian hipertensi dengan 
(p=0.001), artinya Ha diterima dan 
H0 ditolak, dengan kata lain 
pengetahuan responden dapat 
mempengaruhi perilaku ibu rumah 
tangga pada kejadian hipertensi. 
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ABSTRAK 
Pendahuluan : Konsumsi kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat yang 

berdampak pada meningkatnya angka konsumsi kopi dalam beberapa tahun terakhir. Hal 
ini perlu dianalisis agar tidak menimbulkan implikasi kesehatan yang berbahaya seperti 
obesitas dan diabetes mellitus tipe 2 di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pola konsumsi kopi, persepsi manfaat dan persepsi gejala pada penduduk 
usia remaja dan dewasa muda di Jabodetabek tahun 2020. 
Metode  :  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif dengan  desain  studi  cross 

sectional deskriptif. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dan 
diperoleh 251 responden yang memenuhi kriteria inklusi, meliputi rentang usia 17-30 
tahun, berdomisili di Jabodetabek dan memiliki riwayat  konsumsi kopi dalam 2 bulan 
terakhir. Data kemudian dianalisis secara univariat dan disajikan menurut proporsi 
frekuensi dan persentase. 
Hasil : Analisis univariat menunjukkan pola konsumsi kopi berdasarkan jenis didominasi 

oleh konsumsi kopi tidak murni (86.9%), jumlah konsumsi kopi mayoritas sebanyak 250- 
399 ml/hari/orang (82%) dan frekuensi konsumsi kopi 1-3 kali konsumsi/minggu (66.9%). 
Manfaat  yang  paling  dirasakan  oleh  responden  setelah  mengkonsumsi  kopi  berupa 
meningkatkan konsentrasi (65.7%), sementara gejala kesehatan yang paling dirasakan 
oleh responden berupa efek adiktif/ketagihan (61%). 
Kesimpulan : Pola konsumsi kopi berdasarkan jumlah dan frekuensi pada penduduk usia 
remaja dan dewasa muda di Jabodetabek masih berada dalam kategori aman. Namun, 
berdasarkan  jenis  kopi  yang  paling  banyak dikonsumsi,  yakni  kopi  tidak  murni  yang 
umumnya menggunakan gula/pemanis lainnya perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan 
risiko kesehatan yang berbahaya dikemudian hari, seperti obesitas, diabetes tipe 2 dan 
lain-lain. 

 

Kata Kunci: Anemia, Pengetahuan, Remaja Putri, Sarapan, Tablet Tambah Darah. 
 

 
ABSTRACT 

Introduction : Coffee consumption has become a lifestyle in Indonesia which has an 

impact on increasing coffee consumption rates. It’s need to be analyzed to prevent future 

dangerous health implication, such as obesity and diabetes mellitus type 2. This study aims 

to  determine  the  pattern  of  coffee  consumption,  perceived  benefits  and  perceived 

symptoms of teenagers and young adults in Jabodetabek in 2020. 

 
Method : This study used quantitative methods with cross sectional study design. Sample 

was selected using a purposive sampling technique and obtained 251 respondents who 

met  the  inclusion  criteria,  such  as  17-30  age  range,  live  in  Jabodetabek  and  have 

consumed coffee in the last 2 months. Data were analyzed univariately and presented by 

proportions of frequency and percentage.
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Results : Univariate analysis showed that the type of coffee consumption dominated by 

the  impure  coffee  (86.9%),  the  number  of  coffee  consumption  is  dominated  by  250- 

399ml/day/person (82%), and the frequency of coffee consumption dominated by 1-3 times 

consumption/week (66.9%). The most benefits felt by respondents is coffee increased the 

concentration (65.7%), while the most symptoms felt by respondents were addictive effects 

(61%). 

 
Conclusion : Coffee consumption based on number and frequency of teenagers and 
young adult populations in Jabodetabek are still in the safe category. However, based on 
the most consumed coffee, the impure coffee which contains sugar/other sweeteners need 
to be anticipated so it doesn’t cause dangerous health risks, such as obesity, diabetes 
mellitus type II, etc. 

 
Keywords: Lifestyle, Coffee Consumptions, Health Risks 
1.  PENDAHULUAN

 

Kopi  telah  sejak  lama 
dianggap sebagai minuman turun 
temurun  yang  memiliki  banyak 
khasiat hingga menjadi ciri khas 
bangsa Indonesia di mata publik 

mancanegara[1,2]. Penikmat kopi 
hampir tidak pandang usia mulai dari 
remaja, orang dewasa bahkan 
manula dan menjadi minuman 
populer di kalangan remaja. 
Secangkir kopi dapat menjadi 
perangkat simbol yang luar biasa, 
tidak hanya berfungsi sebagai 
penghilang rasa kantuk, stress, lelah 
atau teman begadang, tetapi juga 
menjadi kode simbolik yang 
digunakan sebagian kalangan 
penikmatnya untuk 
mengaktualisasikan keberadaan 
mereka dalam kelompok sosial. 

Berdasarkan data International 
Coffee Organization (2020), produksi 
kopi di seluruh dunia mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan 
setiap tahunnya. Pada tahun 2018, 
produksi kopi tumbuh 5.2% mencapai 
171.1 juta kemasan 60 kg. Tingginya 
angka produksi tentu berdampak pula 
pada semakin tinggi tingkat 
konsumsinya. Konsumsi kopi dunia 
mengalami pertumbuhan rata-rata 
2.2% sejak tahun 2016. Pada tahun 
2019/2020 tercatat angka konsumsi 
kopi global sebanyak 164.4 juta 
kemasan 60 kg. Indonesia menjadi 
negara ke-6 dengan konsumsi kopi 
terbesar di dunia, angkanya mencapai 
4.6 juta kemasan 60 kg pada         
period 2016/2017[3]. Sementara itu, 
Kementerian Pertanian mencatat 
angka     konsumsi     kopi     nasional 
mencapai  276  ribu  ton  pada   tahun  

 
 

 
 

2017, dan diprediksi akan terus tumbuh 
rata-rata 8.22% per tahun. Pada 2021, 
pasokan kopi di Indonesia diprediksi 
mencapai 795 ribu ton dengan konsumsi 
370 ribu ton[4]. 

Maraknya konsumsi kopi di 
Indonesia tidak terlepas dari gaya hidup 
masyarakat urban yang gemar 
berkumpul. Ditambah lagi dengan 
semakin menjamurnya coffee shop yang 
menawarkan berbagai fasilitas unik dan 
menarik seperti kenyamanan tempat, 
design interior yang apik, serta suasana 
yang tenang sehingga menjadi daya tarik 
tersendiri bagi masyarakat untuk 
berkunjung dan menikmati kopi[5,6]. 
Angka pertumbuhan kedai kopi di 
Indonesia hingga akhir tahun 2019 
diperkirakan mencapai 15-20%, 
meningkat dari sebelumnya yang hanya 
8-10% pada tahun 2018[7]. Jumlah kedai 
kopi yang tercatat pada Agustus 2019 
mencapai >2950 gerai, meningkat hampir 
tiga kali lipat atau bertambah sekitar 
1950 gerai dibandingkan tahun 2016 
yang hanya sekitar 1000 gerai. Jumlah 
tersebut bahkan belum termasuk kedai 
kopi independen modern maupun 
tradisional di berbagai daerah[8]. Faktor 
lainnya yang menyebabkan maraknya 
konsumsi kopi ialah anggapan bahwa 
konsumsi kopi mampu meningkatkan 
stamina dan kinerja fisik serta 
meningkatkan daya ingat dan 
konsentrasi[9] 

Kopi sebagai minuman yang 
dikenal akan kandungan kafein dan 
berbagai komponen kimia lainnya tentu 
berpotensi menimbulkan dampak pada 
tubuh manusia, baik positif maupun 
negatif. Berbagai penelitian telah 
menggali informasi terkait manfaat serta   
risiko  kesehatan  dari  konsumsi
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kopi. Jika dikonsumsi dalam takaran 
normal sekitar 3-4 cangkir per hari, 
kopi dapat bermanfaat bagi 
kesehatan. Manfaat yang ditemukan 
antara lain dapat mencerahkan 
suasana hati, membantu mengurangi 
depresi, memperpanjang waktu tidur 
latensi   dan   mengefektifkan   waktu 
tidur total, hingga mampu 
meminimalkan  risiko  bunuh  diri 

hingga 50%[10]. Selain itu, konsumsi 
kopi juga dapat meningkatkan kinerja 
fisik, membakar lemak, mengurangi 
risiko terhadap berbagai penyakit 
termasuk  penyakit  jantung  dan 
stroke, Parkinson, diabetes tipe II, 
demensia, dan kematian akibat 
penyakit kardiovaskular. Dampak 
yang paling menonjol ialah manfaat 
konsumsi kopi terhadap kondisi hati 
seperti fibrosis, sirosis, penyakit hati 

kronis dan kanker hati[10,11]. 

Sebaliknya jika dikonsumsi 
secara berlebihan (≥28 
cangkir/minggu), kopi justru dapat 
menimbulkan berbagai risiko 
kesehatan berbahaya, diantaranya 
mengurangi tingkat nafsu makan, 
insomnia, gelisah, kista jaringan 
payudara (pada wanita), 
inkontinensia, gangguan pencernaan 
dan risiko sakit kepala. Selain itu 
ditemukan bahwa konsumsi kopi 
berlebihan dapat menurunkan 
probabilitas kesuburan pada wanita 
dan pria, menyebabkan alergi, 
kontraksi jantung dan meningkatkan 
risiko fraktur  tulang.  Konsumsi  kopi 
berat juga dikaitkan dengan asupan 
kalsium berlebih yang dapat 
meningkatkan detak jantung dan 
tekanan darah. Risiko yang lebih 
parah dapat terjadi pada ibu hamil, 
yakni meningkatkan risiko BBLR, 
kelahiran prematur bahkan 

keguguran[10,11]. 
Konsumsi kopi seyogyanya 

dapat bermanfaat bagi tubuh jika 
dikonsumsi dalam batas normal dan 
sebaliknya dapat mengancam 
kesehatan jika dikonsumsi 
berlebihan. Sayangnya, hanya 
sebagian orang yang mengetahui 
dampak positif dan negatif dari 

konsumsi kopi[12]. Terdapat berbagai 
faktor yang mendorong seseorang 
untuk   mengkonsumsi   kopi   selain 
dari segi manfaat, diantaranya faktor 
gaya   hidup  dan  lingkungan yang 

 

mendukung untuk mengkonsumsi 

kopi[9].  Konsumsi  kopi  berlebihan 
akibat maraknya tren konsumsi kopi 
dan melesatnya pertumbuhan industri 
kopi tanpa diimbangi dengan 
pengetahuan terkait batas normal 
konsumsi dan risiko kesehatan yang 
mungkin timbul perlu dianalisis lebih 
jauh.  Mengingat  tren  kopi  yang 
semakin marak memungkinkan 
masyarakat  untuk bergantung 
terhadap konsumsi kopi yang 
berlebihan. Ditambah lagi, konsumen 
kopi yang saat ini didominasi oleh 
remaja dan dewasa muda belum 
sepenuhnya mengetahui informasi 
terkait dampak positif maupun negatif 
dari  konsumsi  kopi.  Sebagian 
kalangan hanya menjadikan kopi 
sebagai gaya hidup dan upaya 
mengikuti tren. Berdasarkan latar 
belakang   tersebut,   penulis   merasa 
perlu melihat gambaran pola konsumsi 
kopi di kalangan remaja dan dewasa 
muda serta persepsi terhadap dampak 
yang timbul setelahnya, sehingga 
peneliti membuat penelitian dengan 
judul “Coffee : Between The Benefits 
and Health Risks”. 

 
2.  Metode 

Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kuantitatif dengan 
desain studi potong lintang/cross 
sectional yang berlangsung dari bulan 
Mei-Juni tahun 2020. . Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh penduduk 
berusia  remaja  dan  dewasa      muda 
(17-30   tahun) yang berdomisili di 
wilayah Jabodetabek. Sampel dalam 
penelitian ini dipilih dengan teknik 
purposive sampling, dan didapatkan 
sebanyak 251 responden yang 
memenuhi kriteria inklusi, meliputi : 1) 
Bersedia menjadi  responden 
penelitian, 2) memiliki dan/atau dapat 
mengoperasikan alat elektronik untuk 
mengisi kuesioner, 3) berusia 17-30 
tahun, 4) berdomisili di Jabodetabek, 
5)   memiliki   riwayat   konsumsi   kopi 
dalam 2 bulan terakhir sekurang- 
kurangnya satu cangkir. 

Pengumpulan data dilakukan 
dengan mengumpulkan data primer dari 
responden  menggunakan  angket  atau 
kuesioner pengembangan berbasis 
online  menggunakan fitur  google  form 
yang   disebarkan   secara   daring   ke 
sekitar       penduduk        di        wilayah
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Jabodetabek. Pengisian kuesioner 
dilakukan oleh responden secara 
mandiri (self-administrated). Analisis 
data dalam penelitian ini dilakukan 
secara univariat. Analisis univariat 
dilakukan untuk memperoleh 
gambaran dari setiap variabel yang 
diteliti. Hasil analisis ditampilkan 
dalam bentuk tabel proporsi frekuensi 
dan    persentase   yang   selanjutnya 
dilakukan interpretasi. 

3.  HASIL 
Simpulan data yang mencakup 

gambaran terkait karakteristik 

responden, pola konsumsi kopi 

responden, persepsi manfaat dan 

persepsi gejala responden dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 

1. sampai Tabel 6. berikut :

3.1. Karakteristik Responden 

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik 
 

No. Variabel n % 

1. Jenis Kelamin   

Laki-laki 80 31.9 

Perempuan 171 68.1 

2. Usia   

17-22 Tahun 207 82.5 

23-30 Tahun 44 17.5 

3. Domisili   

Jakarta 72 28.7 

Bogor 30 12.0 

Depok 36 14.3 

Tangerang/Tangerang Selatan 95 37.8 

Bekasi 18 7.2 

4. Status Pekerjaan   

Bekerja 48 19.1 

Tidak Bekerja 8 3.2 

Pelajar/Mahasiswa 195 77.7 
 

Tabel 1. diatas 
menggambarkan karakteristik 
responden penelitian. Berdasarkan 
jenis kelamin, 68.1% (n=171) 
responden berjenis kelamin 
perempuan, dan 31.9% (n=80) 
responden lainnya berjenis kelamin 
laki-laki. Berdasarkan karakteristik 
usia, 82.5% (n=207) responden 
merupakan kelompok remaja 
dengan rentang usia 17-22 tahun. 
Sementara itu, sebanyak 17.5% 
(n=44) responden merupakan 
kelompok dewasa muda dengan 
rentang usia 23-30 tahun. 

Pada Tabel 1. juga disajikan 

 

karakteristik responden berdasarkan 
domisili. Sebanyak 37.8% (n=95) 
responden berdomisili di wilayah 
Tangerang/Tangerang Selatan. 
Selanjutnya, responden yang 
berdomisili di wilayah Bekasi 
ditemukan paling sedikit jumlahnya, 
yakni sebanyak 7.2% (n=18). 
Karakteristik berikutnya berdasarkan 
status pekerjaan, ditemukan bahwa 
responden didominasi oleh kelompok 
pelajar/mahasiswa,    yakni    sebesar 
77.7% (n=195). Sementara itu, 
kelompok responden yang berstatus 
tidak bekerja ditemukan paling sedikit, 
yakni 3.2% (n=18).

 

3.2. Pola Konsumsi Kopi Responden 
Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kopi yang Dikonsumsi   

 

No. Jenis Kopi yang Dikonsumsi Jumlah Persentase 

1. Kopi Murni 33 orang 13.1 

2. Kopi Tidak Murni 218 orang 86.9 

Total 251 orang 100 
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Hasil  analisis  data  pada 
Tabel 2. menunjukkan bahwa jenis 
kopi yang lebih sering dikonsumsi 
ialah jenis kopi tidak murni atau kopi 
instan  yang menggunakan 
campuran  krimmer, susu,  dan/atau 

gula,   dengan   persentase 86.9% 
(n=218). Sementara itu, 13.1% (n=33) 
responden lainnya lebih sering 
mengkonsumsi jenis kopi murni atau 
kopi hitam yang diseduh tanpa 
campuran gula, susu atau krim.

 

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Konsumsi Kopi 

No. Jumlah Konsumsi Kopi Jumlah Persentase 

1. 250-399 ml/hari 205 orang 81.7 

2. 400-599 ml/hari 40 orang 15.9 

3. 600-1000 ml/hari 5 orang 2.0 

4. >1000 ml/hari 1 orang 0.4 

Total 251 orang 100 

Hasil analisis data pada Tabel 
3. menunjukkan bahwa jumlah 
konsumsi kopi responden paling 
banyak berada pada kelompok 250-
399 ml/hari dengan persentase 
81.7% (n=205). Sementara itu, 
terdapat 15.9% (n=40)        
responden      yang    mengkonsumsi 

mengkonsumsi kopi dengan jumlah 
400–599 ml/hari, dan 2.0% (n=5) 
responden yang mengkonsumsi kopi 
dengan jumlah 600-1000 ml/hari. 
Sisanya, 0.4% (n=1) responden 
memiliki rata-rata konsumsi kopi >1000 
ml/hari. 

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Frekuensi Konsumsi Kopi 

No. Frekuensi Konsumsi Kopi Jumlah Persentase 

1. 1-3 kali/minggu 168 orang 66.9 

2. 4-7 kali/minggu 56 orang 22.3 

3. 7-11 kali/minggu 15 orang 6.0 

4. >11 kali/minggu 12 orang 4.8 

Total 251 orang 100 

Hasil analisis data pada Tabel 
4. menunjukkan bahwa frekuensi 
konsumsi kopi responden paling 
banyak berada pada kelompok 1–3 
kali/minggu dengan persentase 
66.9% (n=168). Sementara itu, 
ditemukan 22.3% (n=56) responden  

yang mengkonsumsi   kopi   dengan  
frekuensi  4–7 kali/minggu, dan 6.0% 
(n=15) responden lainnya memiliki 
frekuensi 7–11 kali/minggu. Sisanya 
sebanyak 4.8% (n=12) responden 
memiliki frekuensi konsumsi kopi 
>11 kali/minggu.

3.3. Persepsi Manfaat  
Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Persepsi Manfaat 

Persepsi 
Manfaat 

Ya Tidak 
Total 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Berkurangnya 
Rasa Kantuk 

151 60.2 100 39.8 251 

Kondisi Tubuh 
Lebih Bugar 

153 61.0 98 39.0 251 

Berkurangnya 
Rasa Lelah 

139 55.4 112 44.6 251 

Lebih Mudah 
Berkonsentrasi 

165 65.7 86 34.3 251 

Suasana Hati 
Lebih Tenang 

164 65.3 87 34.7 251 

Manfaat Lainnya 85 33.9 166 66.1 251 
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Hasil  analisis  data  pada 

Tabel 5. menunjukkan bahwa 

manfaat yang paling banyak 

dirasakan responden setelah 

mengkonsumsi kopi ialah menjadi 

lebih mudah berkonsentrasi dengan 

persentase  65.7% (n=165). 

Manfaat terbesar kedua yang 

dirasakan oleh responden setelah 

mengkonsumsi kopi ialah membuat 

suasana hati menjadi lebih tenang 

dengan persentase 65.3% (n=164). 

Sementara itu, 61% (n=153) 

responden merasakan  manfaat 

berupa kondisi tubuh yang menjadi 

lebih bugar setelah mengkonsumsi 

kopi. Manfaat berupa berkurangnya 

rasa kantuk setelah mengkonsumsi 

kopi dirasakan oleh 60.2% (n=151) 

responden. Manfaat berupa 

berkurangnya rasa lelah setelah 

mengkonsumsi  kopi  dirasakan  oleh 

55.4% (n=139) responden, sementara 

itu, terdapat 33.9% (n=85) responden 

yang merasakan manfaat lain setelah 

mengkonsumsi kopi.
 

3.4. Persepsi Gejala 
Tabel 6. Distribusi Responden Berdasarkan Persepsi Gejala 

Persepsi 
Gejala 

Ya Tidak 
Total 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Sakit Kepala 24 9.6 227 90.4 251 

Jantung 
Berdetak Lebih 
Cepat 

91 36.3 160 63.7 251 

Ketagihan 153 61.0 98 39.0 251 

Sering Buang 
Air Kecil 

99 39.4 152 60.6 251 

Gangguan 
Pencernaan 

89 35.5 162 64.5 251 

Mudah Lapar 39 15.5 212 84.5 251 

Gejala Lainnya 36 14.3 215 85.7 251 

  

Hasil analisis data pada 

Tabel 6. menunjukkan bahwa 

gejala yang paling banyak 

dirasakan responden setelah 

mengkonsumsi kopi berupa efek 

adiktif (ketagihan) dengan 

persentase sebesar 61% (n=153). 

Gejala terbesar kedua yang 

dirasakan oleh responden setelah 

mengkonsumsi kopi berupa sering 

buang air kecil dengan persentase 

39.4%   (n=99).   Sementara   itu, 

36.3% (n=91) responden 

merasakan gejala berupa jantung 

yang berdetak lebih cepat setelah 

mengkonsumsi kopi. Gejala 

selanjutnya berupa gangguan 

pencernaan  setelah 

mengkonsumsi  kopi  dirasakan 

oleh 35.5% (n=89) responden dan 

gejala menjadi lebih cepat lapar 

setelah mengkonsumsi kopi juga 

dirasakan   oleh   15.5%   (n=39) 

responden.     Selanjutnya     terdapat 
14.3% (n=36) responden yang 
merasakan     gejala     lain     setelah 
mengkonsumsi kopi. 

 
4.  PEMBAHASAN 
4.1. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam 

penelitian ini didominasi oleh 

responden berjenis kelamin 

perempuan      dengan      persentase 

68.1%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa 

saat ini kebiasaan konsumsi kopi tidak 

hanya identik dengan jenis kelamin 

tertentu. Laki-laki maupun perempuan 

dapat mengkonsumsi kopi jika cita 

rasanya  sesuai  dengan  selera 

mereka. Dahulu terdapat beberapa 

stereotip terkait konsumsi kopi 

(terutama kopi hitam) yang identik 

dengan jenis kelamin laki-laki. Laki- 

laki  yang  mengkonsumsi  kopi 

biasanya  dianggap  jantan  atau 

macho.     Sama      halnya      dengan
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anggapan mengenai kedai kopi 
yang dianggap identik dengan 
tempat berkumpul dan mengobrol 

bagi bapak-bapak[13]. 
Dalam penelitian ini juga 

ditemukan  bahwa  kelompok  usia 
responden   yang   mengkonsumsi 
kopi didominasi oleh remaja (17-22 
tahun) dengan persentase 82.5%, 
sedangkan kelompok usia dewasa 
muda     didapatkan     persentase 
17.5%. Jika dahulu meminum kopi 
hanya identik pada pria dewasa, 
kini anak muda juga gemar 
meminum  kopi.  Namun  di 
kalangan tersebut, kegiatan minum 
kopi biasanya memiliki frekuensi 
yang lebih sedikit dibandingkan 
orang  dewasa. Hal  ini 
menunjukkan        bahwa        usia 
berbanding lurus dengan frekuensi 
konsumsi kopi seseorang yang 
menjadikan konsumsi kopi sebagai 
bagian dari gaya hidupnya[14]. 

Terlebih,   saat   ini   marak 
sekali kedai-kedai kopi yang tidak 
hanya menjajakan kopi melalui cita 
rasa, melainkan juga menarik 
perhatian konsumen dengan 
menyediakan suasana, fasilitas, 
design interior yang menarik, dll 
sehingga banyak generasi muda 
yang tertarik untuk menjadikan 
kedai kopi dan konsumsi kopi 
sebagai bagian dari kehidupan 
sehari-hari. Cita rasa kopi pun 
semakin variatif, tidak hanya 
sebatas kopi hitam namun dengan 
berbagai bahan tambahan seperti 
krimmer, susu, dll    sehingga 
menarik perhatian dan sesuai 
dengan lidah para generasi 
muda[14]. 

Dalam penelitian ini 
ditemukan bahwa domisili 
responden  paling  banyak  berada 
di wilayah Tangerang/Tangerang 
selatan dengan persentase 37.8%. 
Dari kelima kriteria domisili 
(Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang/Tangerang Selatan, 
Bekasi) ditemukan responden di 
seluruh wilayah domisili. Hal ini 
dapat menunjukkan bahwa 
kebiasaan konsumsi kopi telah 
menjamur dan berkembang di 
berbagai wilayah, tidak hanya di 
kota-kota besar, melainkan juga di 
wilayah-wilayah penyangga. Hasil 

penelitian   ini   sesuai   dengan   data 
yang telah dipaparkan sebelumnya 
bahwa angka pertumbuhan industri 
kedai kopi terus mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. 

Seiring  berjalannya  waktu, 
sejak  tahun  2013  hingga  di  akhir 
tahun 2018, telah banyak sekali kedai 
kopi atau coffee shop yang telah 
menjamur di setiap sudut-sudut kota, 
bahkan  dari  beberapa lokasi  kantor, 
sekolah, ataupun kampus juga 
terdapat   sebuah   kedai   kopi   atau 
coffee shop. Menjamurnya kedai kopi 
sebagai salah satu akses untuk 
mengkonsumsi kopi dapat didasarkan 
pada fenomena saat ini bahwa kedai 
kopi menjadi wadah masyarakat untuk 
saling berinteraksi satu dengan yang 
lainnya, dan sebagai rasa 
keingintahuan masyarakat untuk lebih 
mengenal  berbagai  jenis  kopi, 
berbagai jenis rasa/aroma yang telah 
didapat dalam tiap secangkir kopi[15]. 

Berdasarkan status pekerjaan 
ditemukan        bahwa        responden 
didominasi          oleh          kelompok 
pelajar/mahasiswa   dengan 
persentase 77.7%, sementara 19.1% 
responden lainnya berstatus bekerja 
dan 3.2% lainnya berstatus tidak 
bekerja. Di kalangan 
pelajar/mahasiswa, kopi tak hanya 
sekedar menjadi teman mengerjakan 
tugas di malam hari, tetapi juga 
sebagai teman pelengkap diskusi 
bersama kawan kerabat saat 
membahas  berbagai  hal.  Kopi 
menjadi salah satu alasan berbagai 

tatap mata dan interaksi tercipta[16]. 
Konsumsi kopi di kalangan 

mahasiswa    merupakan    pekerjaan 
mengasyikkan  ditengah  tugas  yang 
menumpuk dan perkuliahan yang 
padat, ngopi merupakan salah satu 
alternatif menghilangkan kepenatan 
tersebut. Di warung kopi mahasiswa 
banyak  menceritakan  beraneka 
ragam persoalan, mulai dari kuliah, 
percintaan sampai organisasi. Tidak 
hanya itu, ngopi terkadang digunakan 
sebagai ajang untuk berdiskusi bagi 
kalangan aktivis[17]. 

Sementara itu, di kalangan 
pelajar konsumsi kopi yang umumnya 
dilakukan di warung kopi saat ini tidak 
hanya   menjadi   ruang   publik   bagi 
orang tua dan dewasa. Warung kopi 
turut menjadi ruang bagi pelajar SMA
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dalam kesehariannya. Biasanya, 
para pelajar SMA menghabiskan 
aktivitas minum kopi, mengobrol 
hingga merokok di warung kopi 
favoritnya. Para pelajar tersebut 
memilih warung kopi dikarenakan 
beberapa alasan, antara lain 
mencari hiburan, mencari 
kenyamanan, kebiasaan dan 
tempat berkumpulnya komunitas. 
Sebagai ruang ketiga, warung kopi 
dijadikan sebagai alternatif dari 
rumah dan sekolah, serta 
lingkungan yang mempromosikan 
dukungan   sosial,   persahabatan 

dan komunitas[18]. 
 

4.2. Pola Konsumsi Kopi Responden 
Hasil penelitian menunjuk- 

kan bahwa mayoritas responden 
mengkonsumsi kopi jenis tidak 
murni  dengan persentase  86.9%, 
sedangkan responden yang sering 
mengkonsumsi kopi murni 
persentasenya 13.1%. Hal ini 
menunjukkan bahwa saat ini telah 
terjadi pergeseran pola konsumsi 
kopi. Jika dahulu jenis kopi hanya 
sebatas kopi hitam atau kopi 
tubruk, pertumbuhan industri kopi 
dengan berbagai  varian 
menggeser selera masyarakat 
dengan jenis kopi yang lebih 
variatif. Mulai dari jenis biji kopi, 
teknik peracikan, juga bahan, 
hingga perniknya pun membuat 
kopi lebih menarik[19]. 

Pada dasarnya, kopi susu 
bukanlah sesuatu yang tiba-tiba 
muncul, Jika mengesampingkan 
sejenak budaya latte yang lahir di 
Italia pada abad 17, orang-orang 
Indonesia sudah minum kopi susu 
sejak puluhan tahun lalu. Di pasar, 
kopi susu disajikan di cangkir atau 
gelas belimbing. Komposisinya 
berupa kopi hitam-seringkali 
disangrai bersama beras atau 
jagung-serta sedikit gula dan susu 
kental manis. Namun tren tersebut 
kini sedikit berbeda resepnya. kopi 
kekinian   nyaris   tidak   memakai 
susu kental manis, melainkan susu 
UHT. Begitu pula dengan gulanya, 
yang jarang menggunakan gula 

pasir melainkan gula aren[20]. 
Sekitar      tahun      1980an 

hingga awal tahun 200an, tradisi 
minum kopi hanya dilakukan orang 
di  warung-warung kecil.  Biasanya 

warung kecil hanya mempunyai dua 
menu, kopi pahit dan kopi susu 
sebagai variasi. Lambat laun, saat ini 
konsumsi  kopi  layaknya  sebuah 
tradisi. Bahkan variasinya pun 
bertambah. Tidak hanya menyeduh 
kopi tubruk, melainkan espresso shot 
dengan campuran susu UHT 
menggantikan SKM. Tak ketinggalan 
tambahan gula aren, brown sugar, 

maupun sirup rasa-rasa[21]. 
Selanjutnya, mayoritas 

responden mengkonsumsi kopi 
sebanyak 250–399 ml/hari dengan 
persentase 81.7%. Sementara itu 
hanya 0.4% responden yang 
mengkonsumsi >1000 ml kopi/hari. 
Jumlah responden menurun seiring 
dengan meningkatnya kategori jumlah 
konsumsi kopi. Jika ditinjau dari batas 
aman konsumsi kopi yang ditemukan 
dari berbagai sumber, mayoritas 
konsumsi kopi responden masih 
berada dalam kategori aman, yakni 4 
hingga 5 cangkir per hari (1 cangkir 
ukuran kecil = 240 ml) atau setara 
dengan 400–500 mg kafein per hari. 
Karena jika dihitung menggunakan 
satuan ml, maka mayoritas konsumsi 
kopi responden berada pada rentang 
1-2 cangkir per hari. Sehingga dapat 
disimpulkan   bahwa   konsumsi   kopi 
masih   aman   dan   tidak   berpotensi 
menimbulkan risiko kesehatan yang 
berbahaya. 

Batas aman kafein untuk anak- 
anak berbeda dengan orang dewasa. 
American    Academy    of    Pediatrics 
menyarankan remaja berusia 12-18 
tahun   untuk   tidak   mengkonsumsi 
lebih dari 100 miligram kafein per hari 
karena mampu  meningkatkan 
tekanan darah pada remaja. Menurut 
US Food and Drug Administration, 
batas aman konsumsi kafein untuk 
orang dewasa ialah 400 miligram 
kafein per hari atau setara dengan 
empat sampai lima cangkir kopi. 
Sementara itu berdasarkan hasil 
analisis Poole et al. (2017), konsumsi 
kopi akan mampu mengurangi risiko 
kesehatan apabila dikonsumsi dalam 
batas aman, dan ditemukan 
pengurangan risiko terbesar pada 
berbagai outcome kesehatan pada 
kelompok konsumsi tiga hingga empat 
cangkir sehari. Namun, hal tersebut 
perlu dikecualikan pada kondisi 
kehamilan dan wanita yang   memiliki 
risiko patah tulang   yang   tinggi   dan 
dibutuhkan
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penelitian   lebih   lanjut[11].   Hasil 
yang tidak jauh berbeda juga 
ditemukan pada penelitian 
Wachamo (2017)  yang 
menyatakan bahwa konsumsi kopi 
dapat bermanfaat bagi kesehatan 
jika   dikonsumsi   dalam   kisaran 
yang optimal, rata-rata sekitar 

empat cangkir sehari[10]. 
Menurut   penelitian   dalam 

jurnal   PLoS   ONE   tahun   2015, 
takaran    ideal    konsumsi    kopi 
adalah 2-3 gelas per hari. Dengan 
takaran ideal ini, kandungan 
antioksidan  pada  kopi  dapat 
bekerja optimal untuk menangkal 
radikal bebas dalam tubuh. Tubuh 
akan terhindar dari risiko penyakit 
kardiovaskular, gangguan 
pencernaan serta kematian dini. 
Bahkan menurut penelitian 
tersebut, takaran 2-3 gelas atau 
setara dengan 170-375 mg kafein 
per hari dapat menurunkan risiko 
disfungsi erektil. Untuk pola 
konsumsi yang lebih sehat, 
dianjurkan untuk menghindari 
menambahkan gula dalam kopi 
yang justru mampu menambah 
jumlah kadar gula atau kalori yang 
mengganggu metabolisme 

tubuh[22]. Dalam sumber lain 
ditemukan  bahwa wanita 
dianjurkan untuk membatasi 
asupan kafein kurang dari 200 
miligram   per   hari.   Fakta   dari 
sebuah studi menunjukkan bahwa 
wanita yang mengkonsumsi kafein 
sebanyak 200 miligram atau lebih 
dalam sehari berisiko dua kali lipat 
mengalami keguguran 
dibandingkan wanita yang tidak 

mengkonsumsi kafein [23]. 
Hal lain yang perlu diketahui 

ialah  kafein  yang  merupakan  zat 
psikoaktif  dan  terkandung  dalam 
kopi memiliki jumlah yang variatif 
dalam satu cangkir kopi, mulai dari 
50 hingga >400 mg per cangkir. 
Secangkir    kopi    rumahan    kecil 
mengandung 50 mg kafein, 
sementara    untuk    ukuran    cup 
grande 16 oz di Starbucks dapat 
mengandung  lebih  dari  300  mg 
kafein. Secangkir kopi rata-rata 8 
ons mengandung sekitar 100 mg 
kafein.  Konsumsi  kafein  400  mg 
per hari dinilai sebagai batas aman 
bagi orang dewasa yang sehat. 

Kafein juga dapat 
mempengaruhi orang dengan cara 
yang berbeda. Seperti gen yang 
terbukti mempengaruhi kepekaan 
terhadap kafein. Gen ini berkaitan 
dengan enzim yang memecah kafein 
di hati, serta reseptor otak yang 
terkena kafein. Toleransi individu atau 
kebiasaan seseorang juga 
berpengaruh. Orang yang terbiasa 
mengkonsumsi kopi setiap hari dapat 
mentolerir lebih banyak kafein 
dibandingkan mereka yang hanya 

mengkonsumsinya sesekali saja [24]. 
Frekuensi konsumsi kopi 

responden lebih banyak ditemukan 
pada kelompok 1-3 kali/minggu 
dengan  persentase 66.9%, 
sedangkan jumlah terkecil ditemukan 
pada frekuensi >11 kali/minggu 
dengan persentase 4.8%. Jumlah 
responden menurun seiring dengan 
meningkatnya kelompok frekuensi 
konsumsi kopi. Jika ditinjau dari batas 
aman konsumsi kopi, yakni 28 kali per 
minggu atau 4 gelas/hari, maka 
frekuensi konsumsi kopi responden 
dalam  penelitian  ini  masih  berada 
pada kelompok aman konsumsi 
sehingga tidak berisiko terhadap 
dampak  kesehatan  yang berbahaya. 
Seperti  yang  telah  disampaikan 
bahwa konsumsi kopi dapat memiliki 
beragam manfaat kesehatan jika 
dikonsumsi  dalam batas aman yang 
dianjurkan. Namun  dapat 
menimbulkan berbagai risiko 
kesehatan jika dikonsumsi melebihi 
batas aman, terlebih jika kopi yang 
dikonsumsi mengandung berbagai 
jenis bahan tambahan, seperti gula 
dan susu yang mengandung kalori 
tinggi. 

 
4.3. Persepsi Manfaat 

Pada penelitian ini ditemukan 
manfaat  yang  paling  banyak 
dirasakan setelah mengkonsumsi kopi 
berupa lebih mudah berkonsentrasi 
dengan  persentase 65.7%. 
Sementara itu, manfaat yang paling 
jarang dialami oleh responden berupa 
berkurangnya rasa lelah dengan 
persentase 55.4%. Jika dilihat 
berdasarkan persentase, seluruh 
kriteria dirasakan oleh lebih dari 
separuh  jumlah responden 
(persentase >50%). Artinya, lebih dari 
separuh          jumlah          responden
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diperkuat dengan beberapa 
penemuan. Namun beberapa 

 

merasakan manfaat dari konsumsi 
kopi yang variatif. Jika 
dibandingkan dengan gejala yang 
dirasakan, manfaat yang dirasakan 
oleh responden lebih banyak 
dibandingkan gejala yang 
dirasakannya. Hal ini dapat terjadi 
jika ditinjau dari jumlah dan 
frekuensi kopi yang dikonsumsi 
masih dalam batas aman dan tidak 
berpotensi menimbulkan risiko 
kesehatan yang berbahaya. 

Hasil penelitian ini juga telah 
dipaparkan  dalam  berbagai 
temuan. Salah satunya ialah 
sebuah studi yang diterbitkan di 
Journal of Environmental 
Psychology yang mengungkapkan 
bahwa mencium aroma kopi  saja 
bisa meningatkan konsentrasi. 
Aroma wangi kopi juga bisa 
bermanfaat membantu seseorang 
lebih fokus ketika mengerjakan 

tugas analisis[25]. Tim riset dari 
London School of Hygiene and 
Tropical Medicine juga menuturkan 
fakta bahwa kandungan kafein 
pada kopi mampu membantu 
pekerja untuk meningkatkan 
konsentrasi  dan daya ingat. Kopi 
nyatanya  juga  bisa  dijadikan 
teman  andalan untuk 
mendapatkan ide-ide cemerlang. 
Hal itu dikarenakan kandungan 
kafein pada kopi secara ilmiah 
berfungsi untuk memacu kerja 
jantung lebih cepat sehingga aliran 
darah yang mensuplai oksigen ke 

otak menjadi lebih lancar[26]. 
Hasil lainnya ditemukan 

dalam   sebuah   penelitian   yang 
diterbitkan        dalam        Journal 
Conciousness and Cognition 
dimana  peneliti  menemukan 
bahwa kopi memang dapat 
membantu meningkatkan 
konsentrasi, hanya saja tidak 
memberikan efek dalam 
meningkatkan kreativitas dalam 
berfikir. Artinya, kopi akan 
meningkatkan kemampuan berfikir 
yang berhubungan dengan 
menganalisis ide dan kemampuan 
menyelesaikan masalah, namun 
tidak meningkatkan kemampuan 
menghasilkan ide baru yang 

berkaitan dengan kreativitas[27]. 
Manfaat lainnya yang 

dirasakan oleh  responden  terdiri 

dari menjadi lebih bersemangat 
(menambah stamina), membuat otak 
menjadi lebih fresh dan dapat berfikir 
jernih, merilekskan tubuh, 
meningkatkan produktivitas dan daya 
ingat serta menumbuhkan inspirasi 
hingga membuat pergerakan semakin 
lincah. Selain itu, terdapat responden 
yang juga merasakan manfaat 
mengkonsumsi kopi dari segi 
kesehatan, yakni mencegah penyakit 
diabetes/Alzheimer, mencegah 
depresi, hingga meredakan sakit 
kepala.  Responden lainnya 
merasakan manfaat mengkonsumsi 
kopi berupa menghilangkan haus, 
menyegarkan tenggorokan, hingga 
sebagai sarana berakraban dengan 
kawan, bahkan terdapat responden 
yang menyatakan bahwa 
mengkonsumsi  kopi menjadi 
kepuasan atau kenikmatan tersendiri 
bagi dirinya. 

4.4. Persepsi Gejala 

Dalam penelitian ini, gejala 
terbesar yang dirasakan responden 
setelah mengkonsumsi kopi berupa 
efek adiktif atau ketagihan dengan 
persentase 61%. Sementara itu gejala 
yang paling jarang dialami oleh 
responden  berupa  sakit  kepala 
dengan persentase 9.6%. Jika dilihat 
berdasarkan persentase gejala yang 
dirasakan, hanya satu kriteria yang 
dirasakan oleh lebih dari separuh 
jumlah responden (persentase >50%) 
berupa efek ketagihan. Artinya, tidak 
lebih dari separuh jumlah responden 
merasakan gejala kesehatan. Jika 
dibandingkan dengan manfaat yang 
dirasakan, gejala kesehatan yang 
dirasakan  oleh  responden  lebih 
sedikit atau lebih jarang dibandingkan 
manfaat yang dirasakannya. Hal ini 
dapat terjadi jika ditinjau dari jumlah 
dan frekuensi kopi yang dikonsumsi 
masih  dalam batas  aman  dan  tidak 
berpotensi menimbulkan risiko 
kesehatan yang berbahaya. 

Hasil     penelitian     ini     juga 
 

 
penelitian tentang kafein juga 
memunculkan  pro  dan  kontra 
terhadap sifat adiktif dari kopi. 
Beberapa penelitian memasukkan 
kafein   ke   dalam   golongan   yang 
adiktif, seperti yang diterbitkan dalam 
Journal for       Nurse       Practitioners 
yang
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menjelaskan kafein memenuhi 
persyaratan  yang  dibutuhkan 
untuk menjadi senyawa adiktif, 
seperti ketergantungan, toleransi 
dan penarikan. Sementara itu 
penelitian dari American Journal of 
Drug and Alcohol Abuse 
menyangkal bahwa kafein 

merupakan zat adiktif[28]. 
Selain itu penelitian dari US 

juga mengungkapkan bahwa 
ketergantungan manusia akan 
kafein sudah menjadi hal yang sulit 
untuk dikurangi. Hal tersebut 
berdasarkan   fenomena 
masyarakat yang menjadikan kopi 
sebagai bagian dari gaya hidup 
sehari-hari tanpa khawatir 
sedikitpun. Padahal menurutnya, 
kafein memiliki  efek 
ketergantungan dikarenakan 
adanya zat adiktif yang diberikan 
bergerak langsung menuju otak. 
Kafein  yang  terdapat  dalam kopi 
atau teh akan cepat menstimulasi 
adrenalin manusia, sehingga 
membuat manusia merasa lebih 
waspada. Hal tersebut yang 
menjadi alasan mengapa manusia 
membutuhkan kopi atau teh di pagi 

hari[29]. 
Sementara  itu,  gejala 

lainnya yang dirasakan oleh 
responden terdiri  dari 
menyebabkan tubuh menjadi lebih 
cepat haus, mual, sulit tidur 
(insomnia), perasaan cemas, perut 
kembung, bau mulut yang 
beraroma   kopi,   hingga   ekskresi 
urin yang berbau kopi. Selain itu, 
terdapat pula responden yang 
menyatakan   bahwa 
mengkonsumsi kopi dapat 
menimbulkan gejala-gejala 
kesehatan lainnya seperti tubuh 
menjadi panas dingin, perut 
menjadi terasa perih, sesak nafas 
ringan, lambung yang terasa perih 
hingga tubuh yang mengalami 
tremor (bergetar). 

 
5.  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam penelitian  ini 
ditemukan bahwa konsumsi kopi 
tidak hanya identik dengan jenis 
kelamin atau usia tertentu saja. Baik 
perempuan maupun laki-laki, remaja 
maupun dewasa gemar 
mengkonsumsi kopi. Konsumsi kopi 

semakin banyak digemari berbagai 
kalangan dikarenakan aksesnya yang 
semakin mudah ditemukan, tidak 
hanya  di  pusat  kota  melainkan  di 
kota-kota penyangga. Bahkan 
konsumsi kopi saat ini juga telah 
menjadi kegemaran pelajar di SMA 
sebagai sarana bersosialisasi dengan 
lingkungannya. 

Pola konsumsi kopi responden 
remaja dan dewasa muda di 
Jabodetabek masih berada dalam 
batas aman konsumsi, yakni sekitar 1- 
2 cangkir per hari dengan frekuensi 1- 
3 kali/minggu. Namun, jenis kopi yang 
paling banyak dikonsumsi ialah jenis 
kopi  tidak  murni  yang  mengandung 
tambahan  gula,  susu,  krimmer 
ataupun pemanis lainnya. Konsumsi 
gula juga memiliki batas aman yang 
tidak menimbulkan  masalah 
kesehatan di kemudian hari, sehingga 
konsumsi kopi jenis ini perlu 
diantisipasi agar tidak mengakibatkan 
dampak kesehatan yang buruk. 
Manfaat  yang  paling  banyak 
dirasakan oleh responden dalam 
penelitian ini berupa lebih mudah 
berkonsentrasi, yang telah 
diungkapkan pula oleh beberapa 
penelitian. Sementara itu, gejala yang 
paling banyak dirasakan oleh 
responden berupa efek 
adiktif/ketagihan. Responden dalam 
penelitian ini lebih banyak merasakan 
manfaat setelah mengkonsumsi  kopi 
dibandingkan dengan  gejala 
kesehatan      (persentase      manfaat 
>50%). 

Saran yang dapat diberikan 
ialah perlunya diseminasi informasi 
menggunakan berbagai alternatif 
media mengenai konsumsi kopi dalam 
batas aman dan pengaruhnya bagi 
tubuh dalam jangka pendek maupun 
jangka panjang khususnya pada 
penduduk usia remaja dan dewasa 
muda yang kerap menjadikan kopi 
sebagai bagian dari gaya hidup masa 
kini agar dapat mengatur pola 
konsumsi  dengan  baik.  Selain  itu, 
perlu adanya regulasi dari pemangku 
kebijakan terkait pentingnya 
mencantumkan kadar kafein dalam 
setiap produk kopi ataupun sejenis 
kopi yang didistribusikan dalam satu 
ukuran kemasan saji sehingga dapat 
memudahkan masyarakat untuk 
mengestimasi kandungan kafein
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dalam pangan yang dikonsumsi. 
Selanjutnya, perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut mengenai 
pengaruh konsumsi kopi terhadap 
kesehatan yang tidak hanya diukur 
berdasarkan anggapan atau sugesti 
responden saja melainkan diukur 
pula dengan instrumen laboratorium 
untuk  mendukung  hasil  penelitian 
ini. 
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ABSTRAK 

Pendahuluan : Meningkatnya   kasus Covid-19 di Indonesia memunculkan berbagai 

stereotip dan diskriminasi pada pasien Covid-19. Berdasarkan data kemenkes, DKI Jakarta 

merupakan provinsi di Indonesia dengan kasus Covid-19 tertinggi kedua yaitu mencapai 

15,638 kasus kasus per tanggal  16 juli 2020 sehingga respon seperti penolakan dan 

pengucilan pada pasien Covid-19 sangat rentan di kalangan masyarakat DKI Jakarta. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk melihat gambaran perilaku 

stigma dan diskriminasi masyarakat pada pasien Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta. 

Metode   : Penelitian ini bersifat kualitatif melalui   pendekatan deskriptif dengan teknik 

wawancara mendalam. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juni tahun 2020 di wilayah 

DKI Jakarta melalui aplikasi zoom cloud meetings. Populasi dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Sampel dalam penelitian ini dipilih 

dengan teknik purposive sampling sehingga didapatkan sampel sebanyak 5 informan yang 

memenuhi kriteria inklusi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan metode 

triangulasi sumber dan metode. Data di sajikan dalam bentuk teks naratif. 

Hasil : Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa faktor yang medorong terjadinya 

stigma dan diskriminasi terhadap para pasien serta keluarga pasien Covid-19 di wilayah 

DKI Jakarta adalah tingginya persepsi keseriusan tentang keparahan penyakit yang 

ditimbulkan, adanya perepsi ancaman yang dirasakan dan adanya persepsi hambatan 

yang dirasakan  seperti penyebaran berita hoax yang membuat informan merasa enggan 

untuk mengakses informasi terkait Covid-19. 

Kesimpulan : Hasil analisis mengungkapkan bahwa persepsi keseriusan, persepsi 
hambatan dan persepsi ancaman serta kurangnya informasi merupakan faktor yang 
mempengaruuhi terjadinya stigma dan diskriminasi pasien serta keluarga pasien Covid-19 
di Wilayah DKI Jakarta. 

 

Kata Kunci: Stigma dan Diskriminasi, Pasien Covid-19, Masyarakat, DKI Jakarta 
. 
 

 
ABSTRACT 

Introduction :  The  increasing  case  of  Covid-19  in  Indonesia  has  led  to  various 

stereotypes and discrimination in Covid-19 patients. Based on data from the Ministry of 

Health, DKI Jakarta is a province in Indonesia with the second-highest Covid-19 case, 

reaching 15,638 cases as of July 16, 2020. So that responses such as rejection and 

exclusion  in Covid-19 patients are very vulnerable among the people of DKI Jakarta. 

Therefore, a more in-depth analysis is needed to see the behavior of community stigma 

and discrimination in Covid-19 patients in DKI Jakarta. 

 

Methods :  This  research  is  qualitative  through  a  descriptive  approach  with  in-depth 

interview techniques. The study was conducted in May-June 2020 in the DKI Jakarta area 
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Through the zoom cloud meetings application. The population in thisstudy is the people 

who live in the DKI Jakarta area. The sample in this study was selected by purposive 

sampling technique so that a sample of 5 informants was obtained who met the inclusion 

criteria. Data analysis was performed descriptively using source and method triangulation 

methods. Data is presented in the form of narrative text. 

 

Result    : Based on the results of research obtained from factors that encourage stigma 

change and which are contrary to Covid-19 patients in the DKI Jakarta area are high 

perceptions of the seriousness about the severity of the disease, the existence of 

perceptions caused and the effects caused related to hoax news and invalid make 

informants allowed to be reluctant to access information related to Covid-19 
 

Conclusion   :  The  results  of  the  analysis  reveal  that  perceptions  of  seriousness, 
perceived barriers and perceptions of threats and lack of information are factors that 
influence the occurrence of stigma and discrimination among patients and their families 
with Covid-19 in the DKI Jakarta. 

 
Keywords: Stigma and Discrimination, Covid-19 Patients, Society, DKI Jakarta 

1.  PENDAHULUAN 
Novel Corona Virus atau yang 

kita kenal sebagai Covid-19 menjadi 
perhatian di berbagai belahan dunia 
termasuk Indonesia. Penyakit ini 
disebabkan   oleh   coronavirus jenis 
baru yang diberi nama SARS-Cov-2. 
Wabah COVID-19 pertama kali 
dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi 
Hubei, Tiongkok pada Bulan 
Desember tahun 2019, dan 
ditetapkan sebagai pandemi oleh 
World Health Organization WHO) 
pada   11   maret   2020   1.   Secara 
Global, jumlah kasus infeksi virus 
Covid-19   hingga   tanggal   17   Juli 
2020     pukul     03:34,     mencapai 
13.818.963 kasus2. Di Indonesia, 
jumlah      kasus      Covid-19      kian 
meningkat  dari  hari  kehari.  Hingga 

tanggal 16 Juli 2020, kasusnya 
mencapai 83.130 kasus dengan 
provinsi  DKI  Jakarta  sebagai 
provinsi kedua tertinggi     yaitu 

mencapai 15,638 kasus 3. 
Tingginya  jumlah  kasus 

Covid-19   di   Indonesia   kemudian 
tidak hanya menjadi sebuah 
persoalan kesehatan semata. 
Penyebaran yang begitu masif 
memunculkan fenemona sosial yang 
berpotensi memperparah situasi. 
Perubahan yang terjadi pada 
berbagai aspek, tanpa kita sadari 
mengubah perilaku dan cara 
pandang antarsesama manusia. Hal 
ini pun kerap   terjadi pada penderita 

Covid-19 dimana  stereotip, 
diskriminasi,  perlakukan  berbeda 
hingga pelecehan status pun terjadi 
karena terasosiasi dengan penyakit 
Covid-19. Salah satunya seperti kasus 
penolakan  jenazah pasien Covid-19 di 
berbagai daerah contohnya di 
Kabupaten Banyumas  terjadi 
penolakan pemakaman jenazah Covid- 
19 oleh masyarakat setempat4. Hal ini 
pun   turut   terjadi   di   Kota   Medan, 
Sumatera   Utara   yakni    beredar   di 
beberapa lokasi spanduk penolakan 
terhadap jenazah pasien Covid-19. 
Ironisnya,    sebagai   salah  satu  pihak 
yang    berperan    dalam    menangani 
masyarakat yang terinfeksi Covid-19, 
para tenaga medis kerap mendapat 
stigma sosial atau asosiasi negatif  dari 
masyarakat mulai dari penolakan warga 
Sewakul di RT 06, Ungaran Barat, 
Kabupaten Semarang  terhadap 
jenazah seorang perawat RSUP dr 
Kariadi   Semarang   yang   meninggal 

dunia karena terinfeksi virus corona 5. 
Hal  tersebut  juga  terjadi  pada  dokter 
dan perawat di Rumah Sakit 
Persahabatan, Jakarta Timur. 
Paramedis tersebut justru mendapat 
perlakuan tak menyenangkan karena 

terusir   dari kosan   yang   disewa    6. 
Fenomena tersebut pun terjadi lantaran 
rasa cemas dan ketakutan masyarakat 
terkait penyebaran virus Covid-19. 

Strategi      dalam      perubahan 
perilaku stigma dan diskriminasi 
terhadap pasien Covid-19 di kalangan
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masyarakat dapat diteliti dengan 
menggunakan pendekatan Health 
Belief Model (HBM). HBM adalah 
teori yang dapat digunakan untuk 
mengindetifikasi beberapa faktor 
prioritas penting yang berdampak 
terhadap pengambilan keputusan 
secra rasional dalam situasi yang 
tidak  menentu  serta  teori  ini 
berpusat pada perilaku kesehatan 

individu7.  HBM  memfokuskan 
kepada persepsi  subjektif 
seseorang, antara lain : persepsi 
seseorang terhadap risiko tertular 
penyakit (perceived susceptibility), 
dalam hal ini virus Covid-19 ; 
persepsi seseorang terhadap 
keseriusan  suatu  penyakit  baik 
medis maupun sosial, seperti 
kematian, dikucilkan dari teman dan 
keluarga (Perceived severity); 
persepsi positif terhadap perilaku 
pencegahan (perceived 
benefit);persepsi negatif terhadap 
perilaku pencegahan (perceived 
barriers) dan persepsi terhadap 
kemampuan diri sendiri untuk 
melakukan perilaku pencegahan 
(perceived self efficacy), yaitu 
perilaku menerapkan protokol 

kesehatan pencegahan Covid-198. 
Konsep HBM dalam penelitian ini, 
persepsi seseorang dipengaruhi oleh 
modifikasi faktor yaitu pengetahuan. 

DKI Jakarta merupakan 
provinsi di Indonesia dengan kasus 
Covid-19 tertinggi kedua yaitu 
mencapai 15,638 kasus per tanggal 
16   Juli   2020.   Sehingga   respon 
seperti penolakan dan pengucilan 
pada pasien Covid-19 sangat rentan 
di kalangan masyarakat DKI Jakarta. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, 
penulis artikel ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi gambaran stigma 
dan diskriminasi masyarakat pada 
pasien Covid-19 di Wilayah DKI 
Jakarta. 

 
2.  METODE 

2.1. Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Variabel 
dalam penelitian ini berdasarkan 
teori Health Belief Model (HBM) 
meliputi faktor pengetahuan, 
persepsi kerentanan, persepsi 
keseriusan/keparahan, persepsi 

hambatan, persepsi manfaat, persepsi 
kepercayaan, persepsi ancaman, dan 
adanya isyarat untuk melakukan 
tindakan berupa stigma dan 
diskriminasi pada pasien Covid-19. 

 
2.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada 
Bulan Mei-Juni tahun 2020 di wilayah 
DKI Jakarta melalui aplikasi zoom 
cloud meetings. 

 
2.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah masyarakat yang berdomisili 
di wilayah DKI Jakarta meliputi 
Jakarta  Pusat,  Jakarta  Barat, 
Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan 
Jakarta Timur. Sampel dalam 
penelitian ini dipilih dengan teknik 
purposive sampling, dan didapatkan 
sebanyak  5  informan  yang 
memenuhi kriteria inklusi. Kriteria 
inklusi  dalam  penelitian  ini  terdiri 
dari: 1) Berdomisili di wilayah DKI 
Jakarta, 2) Bersedia menjadi 
responden penelitian, 3) Tidak 
mengalami cacat fisik (tunawicara 
dan/atau tunarungu) sehingga dapat 
diajak berkomunikasi, 4) memiliki 
dan/atau dapat mengoperasikan 
aplikasi zoom cloud meetings untuk 
melakukan wawancara. 

Sehingga  didapatkan informan 
kunci berjumlah 1 orang yaitu pasien 
Covid-19 di wilayah DKI Jakarta. 
Sedangkan informan utama 
berjumlah 4 orang yaitu masyarakat 
di wilayah DKI Jakarta. 

 
2.4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara mendalam atau 
indepth interview berdasarkan 
pedoman wawancara mendalam 
dengan memberikan beberapa 
pertanyaan terkait topik yang diteliti 
kepada informan kunci dan informan 
utama melalui aplikasi zoom cloud 
meetings. 

 
2.5. Analisis Data 

Analisis data dilakukan pada 
saat pengumpulan data berlangsung 
atau  pada  saat  wawancara 
mendalam, peneliti sudah melakukan 
analisis terhadap jawaban dari 
informan.           Aktivitas            dalam
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No Kode 
Informan 

Usia Jenis Kelamin Pendidikan Domisili 

1 R1 20 Perempuan SMA Jakarta Pusat 

2 R2 24 Perempuan S1 Jakarta Barat 

3 R3 31 Laki-Laki S1 Jakaarta Selatan 

4 R4 27 Perempuan S2 Jakarta Utara 

5 R5 23 Laki-Laki S1 Jakarta Timur 

 

Tabel      1. 

bahwa dari 5 orang informan yang 

memenuhi         kriteria         inklusi 

dimiliki 
bervariasi,   mulai   dari   jenis   virus, 

 
organ  manusia  yang  diserang  oleh 

didomi nasi       oleh       responden  

berjenis      kelamin 

Berdasarkan     kelompok     umur, 

kelima  informan  tersebut  berada 

hingga cara pencegahannya. Berikut 
salah  satu  hasil  kutipan  wawancara 
yang didapatkan : 

 

menganalisis data kualitatif yaitu 
antara lain adalah, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 

 
2.6. Penyajian Data 

Peneliti akan menyajikan data sesuai 

dengan hasil dari wawancara tanpa 
diringkas ataupun dipilih beberapa 
pertanyaan saja, melainkan peneliti 
akan menulis sesuai dengan yang 
diucapkan oleh informan. Penyajian 
data berbentuk teks naratif.

 

3.  HASIL 

3.1. Karakteristik Responden 

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1. menunjukkan bahwa dari 

5 orang informan yang memenuhi 

kriteria inklusi didominasi oleh 

responden berjenis kelamin 

perempuan. Berdasarkan 

kelompok umur, kelima informan 

tersebut berada pada kategori usia 

dewasa muda yaitu 18-40 tahun9. 

Berdasarkan tingkat pendidikan, 

mayoritas pendidikan yang 

ditempuh oleh informan yakni 

sarjana. Informan dalam penelitian 

ini tersebar di seluruh wilayah 

Jakarta yang meliputi Jakarta 

Barat, Jakarta Selatan, Jakarta 

Utara dan Jakarta Timur. 

 
3.2. Pengetahuan Seputar Covid-19 

Berdasarkan hasil wawancara 

mendalam yang dilakukan kepada 

5 informan, dapat diketahui bahwa 

ke lima informan telah memiliki 

pengetahuan yang baik terkait Covid-19. 

Meskipun terdapat beberapa informan yang 

tidak menjelaskan secara gamblang terkait 

Covid-19, namun informan telah memiliki 

kesadaran terkait adanya wabah Covid-19. 

Pengetahuan terkait Covid-19 yang dimiliki 

oleh informan bervariasi, mulai dari jenis 

virus, sejarah awal kemunculan Covid-19, 

organ cara pencegahannya. Berikut salah 

satu hasil kutipan wawancara yang 

didapatkan : 

R1 : “Oke, untuk saat ini informasi 

yang saya ketahui adalah suatu 

penyakit yang disebabkan oleh virus 

yang saat ini sedang mewabah di 

semua negara. Ya cukup berbahaya 

si karena itu bisa menular dengan 

mudah.  Untuk  gejalanya  berhubung 

ini suatu penyakit yang disebabkan 

oleh virus yang berarti menginfeksi 

seseorang itu hampir sama kayak 

pentakit-penyakit lainnya kayak 

demam. Katanya juga menyerang 

bagian  pernapasan  ya  kayak  flue. 

Cara penyebaran virus ini si sangat 

mudah ya lewat bersin / droplet orang 

biasanya dia ga tutup mulut lalu kena 

benda kemudian ada orang lain 

memegang benda tersebut hingga 

dapat tertular. Mmm.. seperti yang 

disampaikan oleh WHO kita bisa 

melakukan paling tidak 3 hal. Yang 

pertama kita tetap menggunakan 

masker dimanapun kita berada 

terutama kalo keluar rumah ya kita 

harus menggunakan masker, yang 

kedua kita harus menjaga jarak 

dengan orang lain sekalipun kita 

didalam  mobilpun  kita  diminta untuk 

menjaga jarak kemudia yang ketiga 

selalu cuci tangan jadi semisal  habis  

dari  luar  sebelum masuk   rumah   

kita   harus   cuci tangan . Setidakya 3 

hal itu yang perlu dilakukan.”
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R2 : “Covid-19 itu adalah sebuah 
virus yg berasal dari China, Wuhan 
yang mana penyebarannya itu 
dapat melalui droplet yakni ketika 
kita bersin dan batuk. Lalu kemapa 
disebut Covid-19? Karena 
kepanjangan dari Covid-19 itu 
sendiri adalah Corona virus 
disease-19 yang mana 19 itu awal 
munculnya  pandemic  tersebut 
yaitu pada tahun 2019.” 

 
3.3. Persepsi Kerentanan 

Berdasarkan hasil 

wawancara mendalam kepada 5 

orang informan terkait persepsi 

Kerentanan, didapatkan jawaban 

informan yang cukup variatif dan 

memiliki kesamaan antar informan. 

Sebagian besar informan merasa 

rentan untuk terinfeksi Covid-19 

namun terdapat satu informan yang 

tidak  merasa  rentan  untuk 

terinfeksi Covid-19. Namun, semua 

responden tetap merasa sangat 

khawatir jika mungkin terinfeksi 

Covid-19. Berikut beberapa kutipan 

hasil wawancara yang didapatkan : 

 
R2: “Kalo untuk rentan pasti ya 

setiap orang pasti rentan untuk 

tertular atau terkena virus Corona 

ini tapi mungkin yang lebih rentan 

itu orang-orang yang lanjut usia, 

yang  usianya  itu   lebih  dari  60 

tahun ataupun yang mereka itu 

yang memiliki riwayat penyakit 

sebelumnya contohnya  itu 

diabetes,  hipertensi,  pjk  ataupun 

ya memang penyakit-penyakit 

bawaan sebelumnya.” 

 

Manusia yang diserang oleh virus 
tersebut, tingkat keparahan, 
hingga cara pencegahannya. 
Berikut salah satu hasil kutipan 
wawancara yang didapatkan : 

R4: “Sebenarnya  bukan saya sendiri 
setiap orang punya peluang untuk 
terkena virus ini terutama kalo kita 
tidak menerapkan protokol kesehatan 
seperti menjaga jarak, menggunakan 
masker dan  cuci tangan.” 

Semua informan juga 
menyebutkan bahwa mereka telah 
menerapkan protokol kesehatan yang 
dianjurkan seperti menggunakan 
masker  jika  sedang  keluar  rumah, 
rajin mencuci tangan dengan sabun 
dan air mengalir, serta menerapkan 
pola  hidup  sehat.  Namun,  tiga  dari 
lima informan tetap merasa walaupun 
sudah mematuhi protokol yang ada 
mereka tetap bisa terinfeksi Covid-19. 

 
3.4. Persepsi Keseriusan 

Berdasarkan hasil wawancara 

mendalam  terhadap  5  orang 

informan, didapatkan hasil bahwa 

seluruh informan menyatakan bahwa 

Covid-19 merupakan penyakit yang 

cukup serius dilihat dari dampak yang 

ditimbulkan baik dari segi kesehatan 

maupun ekonomi   terlebih dengan 

tingkat kematian yang ditimbulkan. 

Berikut dua kutipan hasil wawancara 

yang didapatkan : 

 
R4: “Ya jelas serius kondisinya 

sekarang sudah tuju juta orang yang 

terkena se-dunia. Virus ini sudah 

membawa 2 dampak kalo menurut 

saya. Yang pertama dampak 

kehidupan   berkaitan   dengan  hidup 

dan mati, yang kedua dengan sisi 

ekonomi karena dengan adanya virus 

ini setiap orang jadi terbatas untuk 

melakukan  aktivitas,  tidak  bisa 

bekerja dan lain sebagainya jadi 

mereka dirumah saja.” 

 
R5: “Ya, bisa dianggap cukup serius 

terutama jika tidak mendapatkan 

tindakan yang tepat akan 

menyebabkan kematian. Virus ini juga 

sangat berdampak dari segi ekonomi 

dan sangat merugikan lah.”



26 BIMKMI Volume 8 No.1 | Januari – Desember 2020 

 

Namun empat dari lima 
informan menyebutkan bahwa 
Covid-19 bukanlah penyakit 
terburuk yang di derita oleh 
seseorang,  mungkin  saat ini  bisa 
dibilang  penyakit  yang  buruk 
karena belum ditemukan obat yang 
efektif untuk menyembuhkannya. 

 
3.5. Persepsi Keuntungan 

Berdasarkan hasil 
wawancara mendalam kepada 5 
orang informan terkait persepsi 
keuntungan ddidapatkan hasil 
bahwa seluruh informan 
menyatakan setuju jika dengan 
menerapkan ptotokol kesehatan 
yang telah dianjurkan oleh tenaga 
kesehatan dapat bermanfaat bagi 
dirinya sendiri maupun orang lain, 
serta dapat meminimalisir risiko 
penularan  Covid-19.  Berikut 
kutipan hasil wawancara yang 
didapatkan : 

 
R1: “Menurut saya sangat 
bermanfaat.  Selain  saat  ini 
menjaga diri kita dari penularan 
virus Covid-19, pola hidup bersih 
dan sehat itu memang 
menguntungkan demi kesehatan 
kita sendiri terhadap penyakit 
lainnya. Seperti yang saya bilang 
diawal bahwa saya dan keluarga 
telah menerapkan protokol 
kesehatan yang ada.” 

 

R3: “Ya jelas pasti sangat 
bermanfaat karena itu adalah hal 
pertama yang harus kita lakukan 
untuk mencegah diri kita dari 
terserang virus apapun itu virus 
nya.” 

 

Tiga dari lima informan juga 
menambahkan bahwa protokol 
kesehatan serta kebijakan 
pemerintah sudah cukup efektif 
untuk menekan laju penyebaran 
virus di wilayahnya, namun masih 
banyak masyarakat yang tidak 
mematuhi anjuran tersebut. 

 

3.6. Persepsi Hambatan 
Berdasarkan hasil 

wawancara mendalam kepada 5 
orang  informan   terkait  persepsi 

hambatan yang dirasakan seputar 
Covid-19, semua informan menyatakan 
bahwa informasi yang cenderung tidak 
valid seperti hoax dirasa cukup 
memberikan kekhawatiran di 
masyarakat dan tentunya memberikan 
dampak terhadap para informan. 
Terdapat tiga informan yang pernah 
mengalami kepanikan berlebih akibat 
berita hoax yang beredar mengenai 
virus Covid-19. Berikut hasil cuplikan 
wawancara yang didapatkan : 

 

R3:  “Informasinya  banyak  yang 
simpang siur. Karena banyak berita 
simpang siur yang malah bikin kita 
khawatir berlebihan jadi kayak sempet 
yaudahlah gausah nyari tau lagi karena 
aku merasa dirumah aja . Dulu sempet 
kayak yang bener-bener gamau peduli 
sama sekali karena bener-bener 
khawatir malah bikin down    kan 
makanya   karena   dirumah   aja   jadi 
kayak ngga pernah akses internet biar 
gatau macem-macem yang malah bikin 
kita drop.” 

 

R5: “Informasi yang terlalu berlebihan 
membuat saya dan keluarga sempat 
merasa panik di awal kemuncullan 
virus tersebut di  Indonesia  sehingga 
membuat kami jadi panic buying dan 
gamau baca berita tentang covid.” 

 
3.7. Persepsi Kepercayan 

Berdasarkan hasil wawancara 
mendalam kepada 5 orang informan 
terkait persepsi kepercayaan, 
didapatkan jawaban informan yang 
cukup variatif dan memiliki kesamaan 
antar masing-masing informan. Empat 
Informan merasa bahwa seseorang 
yang memiliki pengetahuan yang baik 
terkait Covid-19 maka memiliki kualitas 
hidup yang baik karena bisa 
menerapkan tindakan pencegahan. 
Berikut kutipan hasil wawancara yang 
didapatkan: 

 
R1: “Bisa dikatakan seperti itu karena 
dengan menaati kita memproteksi diri 
kita setidaknya berusaha untuk 
menjauhi virus tersebut gitu. Insyallah 
saya akan terus menerapkan protokol 
kesehatan yang telah dianjurkan.”
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R4: “Iya, kalo dia bisa mengolah 
informasi tersebut di keseharian 
mereka kayak pola hidup yang baik 
yang  lebih  sehat  terus  ya  intinya 
kan   memproteksi diri jadi mereka 
ya bisa lebih baik dari pada orang 
yang gatau apa-apa mengenai 
covid.Ya jelas lah saya akan terus 
mematuhi protokol kesehatan yang 
ada untuk keselamatan bersama.” 

 
Seluruh informan juga 

berkomitmen untuk tetap 
menerapkan protokol kesehatan 
yang ada. 

 

3.8. Persepsi Ancaman 
Berdasarkan hasil 

wawancara mendalam kepada 5 
orang informan terkait persepsi 
ancaman, didapatkan jawaban 
informan yang cukup variatif dan 
memiliki  kesamaan antar  masing- 
masing informan. Ke lima informan 
berpendapat  bahwa  mereka 
sangat khawatir jika kerabat, 
pasangan atau  keluarga  nya  ada 
yang   terinfeksi   virus   Covid-19. 
Virus tersebut dinilai sangat 
berbahaya karena  bisa 
mengancam keselamatan seluruh 
manusia sehingga membutuhkan 
pelayanan yang serius pula dalam 
mengatasinya.  Berikut  kutipan 
hasil   wawancara   yang 
didapatkan: 

 

R3: “Jika terinfeksi covid sendiri 
tentunya menimbulkan kegelisahan 
terutama jika kerabat atau keluarga 
terkena karena selain akan 
membuat  diri kita    rentan  namun 
yang ditaruhkan dari virus tersbeut 
adalah  nyawa  ya  tentunya  dan 
juga yang di khawatirkan adalah 
anggapan dari tetangga dari warga 
sekitar rumah kita karena tidak 
semua warga     sekitar dapat 
menerima,  dapat  memaklumi apa 
yang  terjadi  pada  penderita 
ataupun keluarga penderita. 
Menurut saya Covid-19 ini penyakit 
yang  serius dan  perlu 
mendapatkan penangganan yang 
serius karena jika tidak di tanggani 
maka    dapat berdampak pada 
orang-orang yang memang pernah 
kontak langsung dengan pasien.” 

R5: “Jelas mba dengan vaksin yang 
belum tersedia dan pengobatan yang 
belum efektif ya jadi sangat khawatir 
juga apalagi penyebarannya yang 
cukup  tinggi ,  jadi semakin  berdosa 
terhadap anggota keluarga ataupun 
kerabat terdekat jika teinfeksi dan 
menularkannya. Semua penyakit saya 
rasa harus ditanggani dengan serius. 
Namun,   dengan   protokolnya   saja 
yang   harus   berubah   prosedurnya 
yang harus berubah itu penanganan 
yang cepat dan berbeda itu perlu 
dilakukan.” 

 

Berdasarkan persepsi 
ancaman, semua informan juga setuju 
mungkin saja seseorang yang 
menderita Covid akan di kucilkan di 
masyarakar karena rasa khawatir jika 
terinfeksi virus Covid-19. 

 

3.9. Stigma dan Diskriminasi 
Berdasarkan hasil wawancara 

mendalam kepada 5 orang informan 
terkait stigma dan diskriminasi 
terhadap pasien Covid-19 terdapat 1 
informan yakni informan kunci yang 
mendapatkan stigma dan diskriminasi 
dari masyarakat di lingkungannya. 
Berikut kutipan hasil wawancara yang 
didapatkan : 

 
R2: “Tentunya dari saya pribadi dan 
keluarga juga pasien pasti 
mendapatkan diskriminasi dari 
lingkungan   sekitar   karena   mereka 
tidak tau ya kondisi asli yang kita 
hadapi , keadaan yang terjadi di 
keluarga kami jadi mereka 
memunculkan stigama-stigma baru, 
memunculkan pemikiran-pemikiran 
baru, memunculkan fitnah-fitnah baru 
yang  tentunya  tidak  sesuai  dengan 
apa yang terjadi di keluarga kami 
contohnya  seperti mereka 
mengatakan bahwa pasien dibawa 
ketika sedang ngap-ngapan dibawa 
ketika intinya sedang sekarat lah ya 
padahal sebenarnya dibawa kerumah 
sakitpun dalam keadaan sehat dalam 
keadaan duduk , dalam keadaan 
memang pasien tersebut masih 
ngobrol masih bercanda gitu karena 
kita membawa pasien tersebut ke 
rumah sakit karena gejala yang 
dialaminya berupa gejala ringan gitu 
tapi karena memang memiliki penyakit
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penyerta jadi     itu lah yang 
memperburuk    keadaan pasien 
karena pasien sendiri memiliki 
diabetes sebelumnya, tapi saya 
sebagai saksi mata sendiri saya 
yang   menunggu   dirumah   sakit 
saya yang mengurus administrasi 
segala macem mengenai pasien 
saya menandatangani segala 
perjanjian       tersebut saya 
menghadapi langsung bahwa 
pasien dirujuk kerumah sakit yang 
lebih besar memang dalam 
keadaan sehat wal afiyat tidak 
menggunakan alat medis apapun 
bahkan infuspun tidak pakai jadi 
saya bilang oh mungkin harus 
mendapatkan perhatian yang lebih 
makanya harus diisolasi dirumah 
sakit gitu dan juga stigma yang 
muncul di masyarakat itu ada yang 
lebih parah juga dibanding itu 
termasuk pasien sendiri dibilang 
meninggal ataupun ada kasus baru 
di daerah saya lalu  yang disebut 
keluarga saya sebagai penyebar 
virus itu padahal sebelum salah 
satu anggota keluarga saya ada 
yang terkena ada yang terinfeksi 
virus covid sendiri, kami tidak 
pernah  bercengkrama,  tidak 
pernah bertemu ataupun tidak 
pernah sekedar sapa pun tidak 
pernah bahkan yang menyebarkan 
fitnah tersebut tidak kenal dengan 
keluarga kami dan kami tidak kenal 
dengan mereka itu siapa gitu loh 
punya kepentingan apa sampai 
setega   itu   menyebarkan   fitnah 
yang macem-macem lah ke 
keluarga kami.” 

 
4. PEMBAHASAN 

4.1. Pengetahuan Seputar Covid-19 

Penelitian ini mengacu pada 
teori Health Belief Model yang 
menjelaskan bahwa faktor yang 
menyebabkan seseorang merubah 
perilaku terhadap para pasien 
Covid-19 adalah dipengaruhi oleh 
modifikasi  faktor yang terdiri  atas 
pengetahuan. Berdasarkan hasil 
penelitian didapatkan bahwa 
sebagian besar informan sudah 
memiliki pengetahuan yang baik 
terkait   Covid-19.   Para   informan 
juga   telah  menerapkan  protokol 

kesehatan yang telah di anjurkan oleh 
tenaga medis seperti rajin mencuci 
tangan dengan sabun dan air yang 
mengalir dan menggunakan masker 
jika hendak keluar rumah. 

Hasil penelitin ini di perkuat 
dengan  hasil  survey  yang  dilakukan 
oleh        LaporCovid19.org         yang 
berkolaborasi dengan Social 
Resilience  Lab Nanyang 
Technological University (NTU), 
Singapura dengan melakukan survei 
sosial untuk mengukur tingkat 
kesiapan warga DKI Jakarta dalam 
menghadapi era “new normal” yang 
telah diwacanakan pemerintah. Hasil 
penelitian  menunjukkan  bahwa  dari 
3.079 responden          tingkat 
pengetahuan   mengenai      Covid-19 
tergolong       cukup       baik,   namun 
responden masih membutuhkan 
informasi yang pasti, tepat, dan lebih 
akurat tentang pandemi yang berasal 
dari sumber informasi yang dipercaya 
publik10 . 

Berdasarkan   hasil   penelitian 
Rajaratenam (2014), didapatkan 
hubungan bermakna antara tingkat 
pengetahuan dengan tindakan 

pencegahan (p=0,004)11. Artinya, 
terdapat hubungan antara 
pengetahuan dan pemberian persepsi 
terhadap para pasien Covid-19. 

 
4.2. Persepsi Kerentanan 

Persepsi seseorang terhadap 
suatu keyakinan salah satunya terdiri 
atas kerentanan yang dirasakan 
(susceptibility) yaitu seseorang akan 
bertindak       untuk mencegah 
penyakitnya jika seseorang tersebut 
beresiko  rentan (susceptible) 
terhadap penyakitnya. Persepsi 
kerentanan dilihat    dengan upaya 
informan  dalam  pencegahan  Covid- 
19.  Dalam  penelitian  ini  didapatkan 
hasil bahwa empat dari lima informan 
merasa   rentan untuk terinfeksi virus 
Covid-19. Seluruh informan juga telah 
menerapkan protokol kesehatan 
seperti menggunakan masker jika 
hendak keluar rumah, rajin mencuci 
tangan dengan sabun dan air yang 
mengalir dan mengaja jarak kurang 
lebih 1 meter dari orang lain. 

Hasil  ini  selaras  dengan  hasil 
penelitian           yang           dilakukan 
oleh
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Attamimy (2018) di   wilayah kerja 
Puskesmas Sukorame Kecamatan 
Mojoroto Kota Kediri, bahwa 
semakin rendah persepsi 
kerentanan seseorang, semakin 
rendah pula upaya pencegahan 
penyakit. Begitu juga sebaliknya. 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Sisyahid (2017), 
dapat disimpulkan bahwa secara 
umum persepsi kerentanan tidak 
menyebabkan terjadinya 
ketidakpatuhan dalam menerapkan 

tindakan kesehatan12. Artinya, 
meskipun seluruh informan merasa 
rentan namun mereka tetap 
melakukan tindakan pencegahan 
virus Covid-19. 

 
4.3. Persepsi Keseriusan 

Persepsi seseorang 
terhadap suatu keyakinan 
salahsatunya terdiri atas persepsi 
keseriusan. Persepsi keseriusan 
dilihat pada anggapan bahwa 
Covid-19 bisa menyebabkan 
kematian, dan kerugian yang 
didapat,  serta  penilaian  pada 
akibat yang ditimbulkan dari Covid- 
19. Berdasarkan hasil penelitian 
didapatkan  hasil   bahwa   seluruh 
informan menyatakan jika Covid-19 
merupakan penyakit yang cukup 
serius dilihat dari dampak yang 
ditimbulkan seperti kematian dan 
kerugian  lainnya.  Hasil  penelitian 
ini dikuatkan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Fibriana 
(2013), berdasarkan teori Health 
Belief  Model (Rosenstock,  1977), 
dinyatakan bahwa dalam 
melakukan tindakan dalam 
mencegah  terjadinya  suatu 
penyakit maupun mencari 
pengobatan dipengaruhi oleh 
persepsi terhadap keseriusan yang 
dirasakan. Artinya ketika apabila 
seseorang  menderita  suatu 
penyakit maka akan melakukan 
upaya pencegahan. Sehingga 
berdasarkan persepsi keseriusan 
informan telah melakukan upaya 
pencegahan Covid-1913 . 

 
4.4. Persepsi Keuntungan 

Persepsi seseorang 
terhadap suatu keyakinan salah 

satunya terdiri atas persepsi 
keuntungan. Hasil penelitian 
mengambarkan bahwa persepsi 
keuntungan yang dirasakan informan 
diikuti dengan upaya pencegahan 
Covid-19 dimana berdasarkan hasil 
penelitian, seluruh informan telah 
menerapkan prokol kesehatan seperti 
menerapkan   perilaku   hidup   bersih 
dan sehat, menggunakan masker jika 
keluar rumah, menjaga jarak minimal 
1 meter dari orang lain ketika berada 
di  tempat  umum  serta  menerapkan 
etika   batuk   dan   bersin.   Sebagian 
informan juga menambahkan bahwa 
protokol kesehatan serta kebijakan 
pemerintah sudah cukup efektif untuk 
menekan laju penyebaran virus di 
wilayahnya, namun masih banyak 
masyarakat yang tidak mematuhi 
anjuran tersebut. Manfaat yang 
dirasakan merujuk pada penilaian 
individu dari nilai atau khasiat 
berperilaku untuk mengurangi risiko 
penyakit.  Jika  seorang  individu 
percaya bahwa tindakan tertentu akan 
mengurangi kerentanan terhadap 
masalah kesehatan atau menurunkan 
keseriusannya, maka ia cenderung 
terlibat dalam perilaku yang terlepas 
dari fakta-fakta objektif mengenai 
efektivitas      tindakan      (Onoruoiza, 
2015)14 . 

Hal  ini  sejalan  dengan 
penelitian     yang     dilakukan     oleh 
Sisyahid     (2017),     bahwa     aspek 
kemanfaatan yang dirasakan 
berdampak pada kepatuhan pada 

informan12. 
Berdasarkan hasil penelitian 

dapat     disimpulkan     bahwa     ada 
hubungan    positif   antara   persepsi 
manfaat dan perilaku pencegahan 
Covid-19. Dengan demikian hasil 
sesuai dengan teori yang ada. 

 
4.5. Persepsi Hambatan 

Persepsi seseorang terhadap 
suatu  keyakinan  salahsatunya terdiri 
atas persepsi hambatan. Persepsi 
hambatan  merupakan  pandangan 
atau penilaian individu mengenai 
seberapa besar rintangan untuk 
mengadopsi atau melakukan tindakan 
yang disarankan. Suatu tindakan bisa 
saja tidak diambil oleh seseorang, 
meskipun individu tersebut percaya
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terhadap keuntungan mengambil 
tindakan tersebut. Hal ini bisa saja 

disebabkan oleh hambatan15. 
Berdasarkan hasil penelitian 
didapatkan hasil bahwa informasi 
yang cenderung tidak valid seperti 
hoax menjadi sebuah hambatan 
dimana   terdapat   satu   informan 
yang sempat merasa sangat takut 
untuk mengakses berita-berita 
terkait covid-19 dikarenakan 
banyaknya informasi yang tidak 
valid seperti hoax beredar di 
berbagai media sosial. Hasil 
penelitian  sejalan dengan 
pendapat menurut Conner dan 
Norman (2012) bahwa hubungan 
persepsi  hambatan  dengan 
perilaku sehat adalah negatif. 
Artinya bahwa jika persepsi 
hambatan terhadap perilaku sehat 
tinggi maka perilaku sehat tidak 
akan dilakukan16. 

 
4.6. Persepsi Kepercayaan 

Persepsi seseorang 
terhadap suatu keyakinan salah 
satunya terdiri atas persepsi 
kepercayaan. Kepercayaan 
mengenai  kemampuan  yang 
dimiliki  dalam berperilaku  apakah 
individu tersebut bisa atau tidak 
dalam melakukan perubahan 
perilaku.  Perilaku tersebut 
dianggap penting karena mencapai 

suatu hasil yang diinginkan17. Hal 
ini sejalan dengan teori Bandura 
(1977) dalam Pradana (2017) , 
yang menyebutkan bahwa 
seseorang pada umumnya tidak 
mencoba  untuk melakukan 
sesuatu yang baru kecuali mereka 
berfikir  mereka bisa 
melakukannya. Jika seseorang 
percaya bahwa sesuatu perilaku 
baru yang berguna ( manfaat 
dirasakan), tetapi berfikir dia tidak 
mampu  melakukan  itu (hambatan 
yang dirasakan), kemungkinan 
bahwa hal itu tidak akan 
dilakukan18. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sebagian 
besar informan percaya jika 
seseorang yang memiliki informasi 
atau pengetahuan lebih terkait 
Covid-19 maka kualitas hidup nya 
akan lebih baik karena dinilai bisa 

menerapkan tindakan pencegahan 
sehingga ke lima informan 
berkomitmen untuk terus menerapkan 
protokol kesehatan yang ada untuk 
keselamatan bersama. 

 
4.7. Persepsi Ancaman 

Berdasarkan hasil penelitian 
didapatkan bahwa seluruh informan 
merasa akan mudah terinfeksi virus 
Covid-19 jika memiliki kerabat yang 
terinfeksi virus tersebut. ke lima 
informan juga berpendapat bahwa 
mungkin saja seseorang yang 
terinfeksi virus Covid-19 akan di 
kucilkan di masyarakat karena 
masyarakat merasa sangat khawatir 
jika terinfeksi virus tersebut. Hal ini 
sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Pradana (2017) bahwa 
seseorang memungkinkan 
mendapatkan ancaman yang kuat 
apabila memiliki faktor risiko yang 
dapat  memudahkannya  untuk 
terinfeksi dan sebaliknya, seseorang 
dapat dinyatakan memiliki ancaman 
yang sangat lemah apabila tidak 
memiliki faktor risiko yang dapat 

memudahkan ia untuk terinfeksi7. 
Artinya, seseorang memungkinkan 
mendapatkan ancaman yang sangat 
kuat  terhadap para pasien Covid-19 
apabila ia  memiliki  teman,  keluarga, 
pasangan, usia lanjut dan memiliki 
perilaku kesehatan yang buruk 
ataupun   memiliki   riwayat   penyakit 
yang dapat memudahkan untuk 
terinfeksi Covid-19. Sebaliknya, 
seseorang dapat dinyatakan memiliki 
acaman yang sangat lemah apabila ia 
tidak memiliki teman, keluarga, 
pasangan, usia muda dan memikili 
perilaku hidup sehat dan bersih. 

4.8. Stigma  dan  Diskriminasi  terhadap 
Pasien Covid-19 

Modifikasi faktor berupa 
pengetahuan   dan   juga   keyakinan 
yang terdiri dari 
susceptibility,severity,benefit, barriers, 
self-efficacy  terhadap     penyakit 
Covid-19 akan memberikan dampak 
negatif bagi masyarakat yang berupa 
stigma dan diskriminasi terhadap 
pasien Covid-19 yang dirasa bahwa 
penyakit tersebut sangat berbahaya 
bagi masyarakat.
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Berdasarkan hasil peneltian 
didapatkan satu informan yakni 
informan kunci yang mendapatkan 
stigma dan diskriminasi terkait 
pasien Covid-19 salah satunya 
seperti pengucilan dan penyebaran 
berita yang tidak benar terhadap 
keluarga korban. sedangkan empat 
informan lainnya menyebutkan 
bahwa mereka tidak pernah 
memberikan stigma  dan 
diksriminasi kepada para pasien 
Covid-19. Seluruh informan 
beranggapan jika seharusnya 
masyarakat memberikan support 
kepada para pasien Covid-19. 
Sebagian besar informan juga 
beranggapan bahwa seseorang 
yang melakukan stigma dan 
diskriminasi terhadap para pasien 
Covid-19 dikarenakan kurangnya 
informasi atau edukasi seputar 
Covid-19 .Dalam wawancara yang 
telah dilakukan semua informan 
berhadap agar masyarakat luas 
mendapatkan edukasi serta 
informasi  secara  menyeluruh 
terkait Covid-19 ini. 

 
5.  KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 

Meningkatnya jumlah kasus 
Covid-19 memunculkan fenomena 
sosial seperti stigma dan 
diskriminasi terhadap para pasien 
Covid-19. Berdasarkan hasil 
penelitian didapatkan bahwa faktor 
yang menyebabkan terjadinya 
stigma dan diskriminasi terhadap 
para  pasien  Covid-19  di  wilayah 
DKI  Jakarta  adalah  adanya 
persepsi keseriusan, persepsi 
hambatan dan persepsi ancaman 
terhadap pasien Covid-19 yang 
dirasa dapat mengancam 
masyarakat untuk terinfeksi virus 
tersebut.  Kurangnya  informasi 
serta   edukasi   merupakan   salah 
satu pemicu terjadinya pemberian 
stigma dan dikriminasi masyarakat 
terhadap para pasien Covid-19. 

 
5.2. Saran 

Melihat isu yang beredar 
mengenai stigma dan diskriminasi 
terhadap para pasien Covid-19 
maka penulis menyarakan agar 
masyarakat dapat berperan aktif 

dalam  mendapatkan  informasi 
tentang  Covid-19  baik  melalui 
kegiatan online seperti kajian ataupun 
webinar  sehingga  masyarakat 
mengerti  dan paham tentang Covid- 
19.  Diharapkan  juga  kepada  Kepala 
Dinas Kesehatan setempat untuk 
memberikan  informasi  secara  valid 
dan menyeluruh terkait Covid-19 
misalkan dengan memanfaatkan 
sistem daring seperti membuat kajian 
terbuka mengenai Covid-19 dengan 
strategi dan teknik komunikasi yang 
sesuai  dengan  masyarakat  agar 
pesan yang diterima bisa sampai 
kepada masyarakat. Selain itu, 
dibutuhkan pula penelitian lanjutan 
terkait   stigma dan diskriminasi yang 
berdampak pada aspek psikososial 
para pasien Covid-19 di Indonesia, 
yang juga menganalisis faktor-faktor 
yang berpengaruh terhadap adanya 
stigma dan diskriminasi tersebut . 
Sehingga penelitian tidak hanya 
melihat gambaran saja melainkan 
melihat hubungan dan kaitannya 
dengan faktor-faktor lainnya yang 
dapat  mempengaruhi  pasien  Covid- 
19. 
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ABSTRAK 

Peningkatan jumlah kelahiran bayi sebanding dengan peningkatan penggunaan diapers. 
Ketidak  mampuan  dalam mengelolah  sampah  diapers  menyebabkan  jumlah  timbulan 
limbah diapers di lingkungan tidak sebanding dengan waktu degradasinya. Menurut data 
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia1, Total Fertility Rate (TFR) adalah 2,4 per 
wanita Indonesia dan General Fertility Rate (GFR) adalah 18,1 per 1000 penduduk. Setiap 
bayi menggunakan minimal 2-6 popok sekali pakai setiap hari, maka berdasarkan TFR 
dan GFR diperkirakan terdapat 3 juta diapers yang terbuang setiap bulan2. Untuk 
mengurangi dampak pencemaran tersebut, terdapat inovasi baru untuk memanfaatkan 
hidrogel pada limbah diapers menjadi media tanam dalam berbentuk boneka cantik (Botik) 
yang bisa dijadikan hiasan meja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi literatur, eksperimen, dan observasi. Botik terbuat dari limbah kain stoking yang 
diisi dengan serbuk kayu jati sehingga siap digunakan untuk wadah media tanam. Media 
tanam dibuat dengan mencampurkan tanah dan hidrogel dari limbah diapers dengan 
perbandingan 1:2. Hidrogel bersifat menyerap dan menyimpan air3, mengandung N, P, K 
dan kelembabannya stabil4 sehingga cocok untuk media tanam. Dari hasil pengamatan 
selama lima minggu, tanaman cabai dan kaktus yang ditanam pada media DPM tetap segar 
dan dapat bertahan hidup. Cabai yang ditanam dengan DPM tumbuh lebih pendek 0,2 mm 
dibandingan dengan media tanah. Maka, DPM Botik dapat dimanfaatkan kembali sebagai 
media tanam. 
 
Keywords: DPM, Botik, Diapers, Hidrogel 

 

 
ABSTRACT 

The increase of babies born is proportional to the increase in diapers use. The inability to 
manage diapers waste causes the amount of diapers waste in environment is not 
proportional to the degradation time. According to Indonesian Demographic and Health 
Survey (SDKI, 2017), Total Fertility Rate (TFR) is 2.4 per Indonesian woman and General 
Fertility Rate (GFR) is 18.1 per 1000 population. According to Moelyaningrum (2014) 
every baby uses a minimum of 2-6 disposable diapers every day, so based on TFR and 
GFR it is estimated that 3 million diapers are wasted every month. To reduce the impact of 
this pollution, there is a new innovation to utilize the hydrogel in diapers waste as a 
planting  medium  in  the  form  of  a  Boneka  Cantik  (Botik)  which  can  be  used  as  a 
decoration. The research method used is literature study, experiment, and observation. Botik 
is made from waste stockings filled with teak sawdust so that it is ready to used for planting 
media container The planting medium is made by mixing soil and hydrogel from diapers 
waste with a ratio of 1: 2. Hydrogel absorbs and stores water (Astrini, 2016), contains N, P, K 
and has stable moisture (Karak and Bhattacharyya, 2011) making it suitable for planting 
media. From the observation for five weeks, chili and cactus plants planted on DPM media 
were still fresh and could survive. Chili grown with DPM grew 0.2 mm shorter than the soil 
medium. So, DPM Botik can be used again as a planting medium. 
 
Key Words: DPM, Botik, Diapers, Hidrogel 
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1.  PENDAHULUAN 

Sampah adalah hasil  atau 

sisa dari kegiatan manusia dan/atau 

proses alam  yang  berbentuk  

padat. Berdasarkan jenisnya, 

sampah dibedakan menjadi sampah 

organik dan sampah anorganik. 

Sampah anorganik merupakan 

permasalahan yang sampai saat  ini  

belum  terselesaikan sepenuhnya. 

Hal ini dikarenakan jumlah timbulan 

sampah anorganik yang tidak 

sebanding dengan lama waktu 

degradasinya. Salah satu 

permasalahan sampah anorganik 

tersebut adalah diapers atau popok 

bayi sekali pakai. 

Indonesia memiliki angka 

kelahiran bayi mencapai 4,5 juta 

setiap tahunnya, Total Fertility Rate 

(TFR) adalah 2,4 per wanita 

Indonesia dan General Fertility Rate 

(GFR) adalah 18,1 per 1000 

penduduk1 . Setiap bayi 

menggunakan minimal 2-6 popok 

bayi sekali pakai setiap hari, maka 

berdasarkan TFR dan GFR 

diperkirakan 

3 juta diapers yang terbuang 

setiap bulan2 . Peningkatan 

penggunaan popok bayi  sejalan  

dengan  meningkatnya angka 

kelahiran bayi. Hal ini dikarenakan di 

era modernisasi saat ini, banyak ibu 

lebih memilih menggunakan popok 

bayi sekali pakai karena 

kepraktisannya. 

Tingginya penggunaan popok 

bayi  tanpa  diimbangi  dengan 

pengelolaan limbah yang baik, maka 

akan menjadi permasalahan 

lingkungan. Saat ini, masih banyak 

ditemukan sampah popok bayi yang 

dibuang di lingkungan tanpa 

pengolahan terlebih dahulu sehingga 

dapat menurunkan kualitas 

lingkungan, baik secara fisik, kimia, 

maupun biologi. Salah satu 

kandungan di dalam popok adalah 

hydrogel yang memiliki sifat dapat 

menyerap air atau larutan3 . Adanya  

hidrogel tersebut menjadikan popok 

bayi cocok       sebagai       media       

tanam. 

Bahan  kimia  penyusun  

diapers diantaranya adalah 

polyacrylate granule dan   fiber   yang   

berasal   dari   plastik hydrocarbon , 

selulosa atau sintetik pulp dan 

pewangi polychlorine dibenzodioxins5. 

Adanya bahan kimia tersebut 

menyebabkan diapers membutuhkan 

450 tahun untuk didegradasi di laut dan 

500 tahun di landfill (Tempat 

Pembuangan Akhir). Berdasarkan sifat 

polyacrylate superabsorbent polymer 

yang tidak dapat diuraikan di alam 

tersebut, maka diperlukan upaya 

pemanfaatan limbah. 

Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi dampak 

pencemaran lingkungan tersebut 

adalah mendaur ulang hidrogel yang 

terdapat pada diapers menjadi media 

tanam Diapers Planting Media (DPM). 

Media tanam   tersebut   merupakan   

campuran dari tanah dan hidrogel 

dengan perbandingan 1:2 yang 

kemudian ditempatkan  pada  boneka 

cantik (botik) yang  terbuat  dari  

limbah  kain  stoking yang diisi dengan 

serbuk kayu jati. Pemanfaatkan limbah 

diapers guna mencapai  salah satu  

tujuan pembangunan berkelanjutan, 

yaitu pengurangan dampak lingkungan 

yang ditimbulkan terhadap bumi melalui 

pola produksi dan konsumsi yang 

sewajarnya. 

Melalui inovasi ini diharapkan 

dapat memberikan solusi terkait 

pengolahan  limbah  diapers  di 

masyarakat. Sehingga dapat 

dimanfaatkan kembali  untuk 

menghasilkan produk baru yang 

memiliki nilai ekonomis. Media tanam 

yang dibentuk boneka memiliki daya   

tarik tersendiri dan juga dapat ditanami 

beberapa  jenis  tanaman  hias.  

Adanya nilai estetika dan nilai 

ekonomis pada DPM dapat menjadi 

inovasi pengolahan sampah diapers di 

lingkungan. 
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2.  METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah studi literatur, 

eksperimen, dan observasi. Studi 

literatur dilakukan untuk menambah 

pustaka   yang   sudah   ada   

sehingga dapat mengetahui 

permasalahan yang ada untuk dicari 

solusinya. Metode eksperimen dan 

observasi dilakukan untuk 

mengamati dan melakukan uji coba  

pengolahan  limbah  diapers sebagai 

media tanam. 

Penelitian dilakukan  di 

Fakultas Kesehatan Masyarakat, 

Kampus  Tegal  Boto,  Universitas 

Jember.  Percobaan  dimulai  pada 

tanggal  29  Mei  2019  dan  

observasi hasil percobaan dilakukan 

selama lima minggu sejak tanggal 

dimulainya percobaan. Mulai dari 

pembuatan boneka dan penanaman. 

Eksperimen dilakukan dengan 

mengamati pertumbuhan  tanaman  

cabai  dan kaktus yang ditanam 

pada DPM Botik dan media tanam 

tanah biasa dengan memberi 

perlakuan yang sama. 

Bahan yang digunakan 

dalam pembuatan DPM Botik adalah 

popok bayi yang diambil sodium 

polyacryliate hydrogeal dan sellulose 

pull, limbah stoking, serbuk kayu jati 

(Tectona grandis), air, tanaman 

cabai (Capsicum frutescens) dan 

kaktus (Lobivia oganmaru), botol 

plastik bekas, limbah perca flannel 

dan aksesoris mata boneka.  Alat  

yang  digunakan  antara lain 

gunting/pisau, sekop, benang, 

nampan, lem tembak, dan pot mini. 

Pembuatan      DPM      

Botik diawali  dengan  membuat  

Boneka Cantik terlebih dahulu. 

Setelah semua bahan  dan  

peralatan  sudah  siap langkah awal 

yaitu memotong limbah kain stoking 

menjadi dua bagian sesuai dengan 

kebutuhan besarnya boneka yang 

diinginkan.  Potong botol  air mineral 

 

 

 

hingga tersisa seperempat bagian pada 

bagian yang dekat dengan tutup botol. 

Beri lubang pada tutup botol dengan 

ujung gunting yang nantinya akan 

berguna untuk jalan keluarnya air sisa 

penyiraman. 

Masukkan ujung stoking 

melalui bagian dalam botol dan himpit 

dengan tutup botol sehingga kain tidak 

terlebas. Tarik kain stoking sehingga 

menutupi seluruh   bagian   botol.   

Kemudian   isi stoking dengan serbuk 

kayu jati hingga mengembang sesuai 

dengan kebutuhan atau ukuran 

boneka yang ingin di buat. Ikat ujung 

stoking dengan simpul mati sehingga 

berbentu bola yang terdapat cekungan 

ditengah-tengahnya yang terbentuk 

dari botol air mineral. Bentuk boneka 

sesuai kreativitas dengan cara 

mengikatnya dengan benang bol. Lalu 

tempelkan  aksesoris  mata,  mulut, 

telinga, atau baju yang berasal dari 

kain perca flannel menggunakan lem 

tembak. 

Media tanam yang dipakai 

pada botik disebut dengan Diapers 

Planting Media  (DPM).  Media  tanam  

ini  terbuat dari campuran antara 

hydrogel limbah popok bayi dan tanah. 

Pembuatan DPM diawali dengan 

mengambil hidrogel yang ada pada 

popok bayi bekas pakai yang 

sebelumnya sudah dibersihkan dengan 

cara membilas kotoran yang ada di 

pempers. 

Setelah dikeluarkan dari kain 

pembungkus, campurkan tanah dengan 

hidrogel dengan perbandingan 1:2 

Aduk hingga tanah dan hidrogel 

homogen, setelah itu letakkan pada 

cekungan boneka cantik. Sehingga siap 

dijadikan media tanam serta hiasan 

interior. 

Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis kualitatif 

yang dilakukan dengan interpretasi 

data hasil percobaan serta pengamatan 

secara langsung. Dari hasil interpretasi 

tersebut kemudian ditarik kesimpulan.
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3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Diapers Planting       Media 
Boneka Cantik (DPM Botik) 

Diapers Planting Media yang 

di singkat dengan DPM adalah 

sebuah inovasi dalam menghadapi 

permasalahan sampah non organik 

yang dihasilkan dari aktivitas 

manusia. Inovasi DPM Botik 

merupakan modifikasi boneka Horta 

atau hortikultura yang dipadukan 

dengan media  tanam dari  

campuran  hidrogel diapers dengan 

tanah. Bahan yang digunakan 

hampir semuanya memanfaatkan 

limbah yang ada di lingkungan baik 

organik maupun non organik. 

Bahan-bahan yang digunakan 

yaitu, limbah popok bayi, limbah 

serbuk gergaji kayu jati, limbah kain 

perca flannel, dan limbah botol 

plastik. 

Boneka yang dibentuk dari 

serbuk gergaji kayu jati yang 

dimasukkan ke dalam kain stoking 

kemudian dihias dengan 

menempelkan aksesoris tambahan 

untuk menambah nilai  estetik  

boneka  tersebut.  Boneka ini yang 

kemudian dijadikan tempat untuk 

menanam tanaman dengan 

menggunakan DPM. Bahan baku 

DPM berasal dari campuran tanah 

dan hidrogel diapers. 

Serbuk  kayu  jati  dapat 

digunakan sebagai  media 

pertumbuhan jamur tiram karena 

dinding sel kayu jati sebagian besar 

mengandung selulosa dan lignin6  . 

Lignin adalah campuran zat-zat 

organik yang terdiri dari zat karbon, 

zat air, dan oksigen6 . Serbuk gergaji 

kayu jati yang digunakan sebagai 

isian boneka cantik akan  membantu 

pertumbuhan tanaman. 

Modifikasi ini dilakukan 

sebagai inovasi untuk mendaur 

ulang sampah bekas diapers yang 

ada di lingkungan serta 

memanfaatkan limbah serbuk gergaji 

yang banyak dihasilkan oleh industri 

mebel yang kurang dimanfaatkan 

karena dianggap sebagai limbah. 

Boneka cantik (Botik) merupakan 

nama baru yang diberikan untuk 

penelitian ini. 

Boneka cantik atau yang 

disingkat Botik terinspirasi dari 

boneka Horta (Hortikultura ). Boneka 

Horta merupakan karya dari 

mahasiswa Fakultas Agronomi- 

Hortikultura IPB yang sudah 

diproduksi sejak tahun 2004. 

Boneka Horta adalah boneka   yang   

memiliki   aneka   ragam bentuk unik 

dan berisi serbuk kayu serta bahan 

organik kemudian diisi dengan bibit 

rumput yang berfungsi sebagai 

media tanam atau hiasan. Boneka 

horta ini juga bisa dimanfaatkan 

sebagai media pembelajaran pada 

anak, yaitu mengenalkan cara 

bercocok tanam atau berkebun 

secara sederhana. 

Diapers planting media yang 

disingkat DPM adalah media tanam 

yang berasal dari pemanfaatan 

hydrogel dalam diapers yang 

dicampur dengan tanah. Di dalam  

material  diapers  terdapat 

kandungan yang terdiri atas dua 

jenis sellulose pulp dan absorbent 

gelling material (AGM)7. Sedangkan 

kemampuan diapers  dalam 

menyerap  air disebabkan adanya 

mekanisme crosslinking antara 

sodium 8 polyacryliate hydrogeal 

dan air . Super absorbent yang 

bergabung dengan sodium 

polyacrylate disintesis bawah radiasi 

sinar gamma dan mekanisme 

absorbsi. 

Sifat  dan  karakteristik  

hydrogel yang mudah menyerap air 

itu mendukung proses    

pertumbuhan    pada    tanaman. 

Karena   tanaman   bisa   bertahan   

hidup dengan air yang tersimpan 

dan terserap dalam hydrogel ketika 

proses penyiraman. Proses   

penyerapan   ini   terjadi   karena 

adanya   polymerisasi   yang   stabil 
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dan terbentuknya   surfactan   

complex yang mengandung          

anionic surfactant dodecylbenzena    

sulfonic sodium dan nonionic   

surfactan   60   atau   Span   20. 

Pengikatan air terjadi atas tiga 

tahap yaitu penyerapan pada pori-

pori, ionisasi, dan terjadinya 

pembesaran. 

Media tanam merupakan 

komponen utama dalam 

pertumbuhan tanaman. Bagi 

tanaman, media tanam memiliki 

banyak peran. Media tanam 

merupakan tempat bertumpu agar 

tanaman dapat berdiri tegak, yang 

dalamnya terkandung hara, air, dan 

udara yang dibutuhkan oleh 

tanaman9. 

Kemampuan sodium 

polyacrylate hydrogeal tersebut 

dapat dijadikan sebagai media 

tanam yang cocok untuk tanaman 

karena dapat dengan mudah 

menyerap air sehingga dapat 

mempertahankan kelembaban 

tanah10  . Penggunaan hidrogel pada 

pembuatan DPM Botik ini 

memberikan solusi pengolahan  

limbah  diapers  yang memiliki nilai 

ekonomis serta dapat diterapkan 

oleh semua orang di rumah. Jika 

ditekuni maka bisa menjadi peluang 

usaha yang bisa mendapatkan 

keuntungan lebih. 

 
3.2 Hasil Percobaan  Pembibitan 

Cabai 

Percobaan ini dilakukan pada 

tanggal 29 Mei 2019 dan observasi 

hasil percobaan  dilakukan  selama  

lima minggu sejak tanggal 

dimulainya percobaan yaitu sampai 

tanggal 1 Juli 

2019. Percobaan pertama 

dilakukan untuk pembibitan tanaman 

cabai. Cabai rawit (Capsicum 

frutescens) merupakan tanaman 

dikotil yang memiliki akar tunggang 

yang  dapat  hidup  di  daerah 

dataran tingggi atau dataran rendah. 

 

 

Cabai dapat tumbuh baik dengan 

intensitas penyinaran matahari secara 

langsung dan pengairan yang cukup11  

Percobaan  dilakukan  

dengan cara menanam biji cabai di 

DPM Botik. Terdapat sekitar 10 biji 

cabai yang di semai.  Kemudian 

dilakukan penyiraman dengan 

intensitas setiap satu hari sekali 

pada  pagi   hari   antara  pukul   

07.00 - 08.00.   Pengamatan   

dilakukan   setiap satu minggu sekali 

dengan mengukur tinggi tanaman. 

Berdasarkan hasil pengamatan 

percobaan didapatkan hasil sebagai 

berikut. 

Tabel 1. Rata-Rata Pertumbuhan 

Tanaman Cabai 

Minggu 
Ke- 

Dengan 

DPM 

(Cm) 

Tanpa 

DPM 

(Cm) 

I 1,5 1,5 

I
I 

2 2,5 

I
I
I 

3 3 

I
V 

4,5 4,5 

V 5 6 

Rata-rata 3.2 3.5 

Berdasarkan tabel data 

pengamatan percoban di atas dapat 

diketahui perbedaan tinggi tanaman 

cabai dengan DPM Botik dan media 

tanam bukan DPM Botik. Pada DPM 

Botik sekitar 4  biji  cabai  mati  dan  

tidak  lagi  tumbuh pada minggu ke 

III. Variabel bebas dalam percobaan 

ini adalah jenis media tanam yang 

digunakan, variabel terikat adalah 

tinggi tanaman cabai, dan variabel 

kontrol adalah memberikan 

perlakuan yang sama intensitas 

penyiraman. 

Hasil percobaan menunjukan 

bahwa pembibitan tanaman cabai 

tetap bisa tumbuh. Meskipun 

menggunakan media yang berbeda 

yaitu dengan DPM Botik dan dengan 

media tanah biasa. Cabai mulai 

berkecambah pada minggu pertama   
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kemudian  bertambah  tinggi setiap 

minggunya. Sedangkan hasil rata- 

rata   pertumbahan   cabai   lebih   

tinggi dengan menggunakan media 

tanam tanah daripada dengan 

menggunakan DPM Botik. 

Diapers  dapat  digunakan 

sebagai media tanam, namun 

dalam pertumbuhannya 

membutuhkan waktu yang lama 

dan pertumbuhan yang kurang 

baik12. Hal ini dikarenakan terlalu 

banyaknya kandungan air pada 

media tanam dan kurangnya 

kandungan nutrisi atau unsur hara. 

Sehingga dibutuhkan campuran 

tanah untuk memenuhi kebutuhan 

unsur hara tanaman. Terdapat hal 

lain yang mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman antara lain 

intensitas cahaya dan pemberian 

pupuk13. 

Urine yang terkandung dalam 

kandungan gel pada popok bekas 

ini sudah mengandung nitrogen, 

fosfor, dan potasium yang memberi 

nutrisi untuk pertumbuhan 

tanaman4 sehingga dapat 

menambah kandungan unsur hara 

yang dibutuhkan oleh tanaman 

cabai. 

Dikarenakan tanaman cabai 

memerlukan tempat yang lebih 

besar untuk pertumbuhannya maka 

dilakukan pemindahan ke tempat 

yang lebih besar. Pemindahan 

dapat dilakukan menggunakan 

polybag atau langsung ke media 

tanah yang ada di  ladang. 

 

3.3 Percobaan dengan Tanaman 

Hias Kaktus 

Selain uji coba dengan 

menggunakan tanaman jenis cabai, 

percobaan juga dilakukan dengan 

menggunakan tanaman hias kaktus 

yang berjenis Lobivia oganmaru.  

Kaktus yang sudah berumur sekitar 

3 bulan dari masa pembibitan 

ditanam di DPM Botik. Tanaman 

kaktus  di   siram   satu   hari  sekali  

 

 

setiap pagi sekitar pukul 07.00-

08.00. Kemudian dilakukan 

pengamatan setiap satu minggu 

sekali. Hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa dari minggu 

pertama masa tanam sampai 

dengan minggu ke lima dari masa 

tanam, kaktus tetap segar dan hidup 

dilihat dari warna kaktus yang cerah. 

Tanaman kaktus hias yang 

mini menambah daya tarik tersendiri 

karena bentuknya yang unik. 

Tanaman ini tidak membutuhkan 

tempat yang luas serta 

perawatannya cukup mudah. Kaktus 

dapat ditanam seterusnya di DPM 

Botik tidak perlu dipindahkan 

ketempat yang lebih besar karena 

memang ukurannya yang mini. 

Berdasarkan hasil percobaan 

terhadap tanaman kaktus Lobivia 

oganmaru bahwa DPM Botik cocok 

digunakan sebagai media tanaman 

hias berjenis kaktus. Untuk jenis 

kaktus lainnya perlu dilakukan uji 

coba terlebih dahulu. 

3.4 Percobaan Daya Serap Air DPM 

Botik 

Percobaan yang dilakukan 

untuk menguji tingkat daya serap air 

pada DPM Botik yaitu dengan cara 

membandingkan karakteristik tekstur 

tanah dan DPM. Tanah  tanpa 

campuran hydrogel dan DPM   

diletakkan di wadah dan ukuran 

yang sama. Kemudian disiram 

dengan intensitas penyiraman yang 

sama. Keduanya diletakkan di 

bawah sinar mata hari langsung 

selama tiga hari tiga malam. Setelah 

itu dilakukan pengamatan 

karakteristik fisik tanah dan DPM. 

Berdasarkan hasil 

pengamatan percobaan media 

tanam tanah dan DPM yaitu, media 

tanam tanah memiliki karakteristik 

kering sedangkan DPM memiliki 

tekstur yang lebih lembab dan 

basah. Hal ini dikarenakan pada 

DPM terdapat hydrogel yang 

memiliki    sifat    menyerap  air   dan  
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menyimpaan air. Tingkat daya 

serap air ini menunjukkan bahwa 

daya serap hidrogel lebih stabil dan 

lebih cepat dalam menyerap dan 

menyimpan air14. Sehingga DPM  

cocok digunakan untuk media 

tanam yang baik. 

3.5 Kelebihan dan Kelemahan DPM 

Botik 

Dari hasil observasi yang 

dilakukan, DPM Botik memiliki 

beberapa kelebihan dan 

kekurangan . DPM Botik memiliki 

nilai ekonomis karena media tanam 

ini memiliki bentuk yang unik dan 

bervariasi sehingga dapat dijadikan 

hiasan interior.  

Selain itu, bahan-bahan yang 

digunakan untuk membuat DPM 

Botik memanfaatkan limbah-limbah 

di lingkungan baik organik maupun 

non organik, seperti limbah popok 

bayi, serbuk gergaji kayu jati, 

limbah kain stoking dan kain perca 

yang mudah di dapatkan. 

Pemanfaatan limbah-limbah ini 

menjadi barang baru juga menjadi 

upaya dalam mengurangi dampak 

pencemaran lingkungan.  

Terbuatnya DPM Botik dari 

campuran tanah dan hidrogel 

membuat media tanam tersebut 

memiliki kemampuan untuk 

menyerap dan mengikat air yang 

cukup baik. Sifat tersebut membuat 

DPM Botik dapat digunakan 

sebagai media tanam untuk 

tanaman hias, seperti kaktus dan 

pembibitan tanaman seperti cabai. 

Namun, karena cocok 

digunakan untuk hiasan interior 

yang unik dan menarik, maka DPM 

Botik tidak cocok digunakan untuk 

jenis tanaman yang berukuran 

besar. Sehingga, apabila tanaman 

sudah lumayan besar, maka 

tanaman tersebut dapat 

dipindahkan ke tempat yang lebih 

besar seperti polybag atau pot.  

Selain itu, dalam 

pembuatannya    juga   memerlukan  

 

 

alat pelindung diri (APD) seperti 

masker dan kacamata. Hal ini 

dikarenakan DPM Botik 

memanfaatkan serbuk gergaji kayu 

jati sehingga serbuk tersebut dapat 

terhirup atau dapat menyebabkan 

iritasi mata karena ukurannya yang 

kecil. 

 

4.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa Diapers 

Planting Media Boneka Cantik (DPM 

Botik) dapat digunakan sebagai media 

tanam, baik untuk tanaman hias, seperti 

kaktus maupun untuk pembibitan 

tanaman, seperti cabai. DPM Botik 

bersifat dapat menyerap dan mengikat 

air karena terbuat dari hidrogel  dan 

unsur hara tambahan dari urin yang 

mengandung N, P, K sehingga mampu 

mendukung pertumbuhan tanaman. 

Selain digunakan sebagai media tanam 

DPM Botik dapat digunakan sebagai 

hiasan interior. 

 

5.  SARAN 

 Pada penelitian ini uji coba 

DPM masih terbatas pada dua jenis 

tanaman saja. Untuk 

mengembangkannya lagi perlu 

dilakukan uji coba dengan 

menggunakan beberapa jenis tanaman 

yang lain. Selain itu penggunaan 

hydrogel dari diapers masih 

menyisakan limbah yang yaitu berupa 

lapisan plasti diapers yang belum bisa 

dimanfaatkan atau dikelolah. Jika ada 

inovasi terkait itu sangat perlu sekali 

dituliskan dalam karya ilmiah yang 

lainya. 

Perlu adanya manajemen 

pengumpulan diapers dari rumah 

tangga ketika hendak melakukan 

pengembangan media tanam ini. 

Kerjasama dengan masyarakat yang 

menghasilkan limbah diapers sangat 

membantu dalam pengumpulan 

hydrogel.
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ABSTRAK 

Pada akhir tahun 2019 bulan Desember seluruh dunia dikagetkan dengan adanya 
sekelompok kasus pneumonia yang disebabkan oleh Novel betacoronavirus 2019 (2019- 
nCoV), (Zhu et al., 2020). Organisasi Kesehatan Dunia, WHO mengumumkan “COVID-19” 
sebagai  nama  penyakit  baru,  mengikuti  pedoman  yang  sebelumnya  dikembangkan 
dengan  Organinsasi  Kesehatan  Hewan  Dunia  (OIE)  dan  Organisasi  Pangan  dan 
Pertanian Perserikatan Bangsa – Bangsa (FAO) (WHO, 2020). Virus corona menyebakan 
penyakit COVID-19 dengan gejala antara lain demam pada suhu 38o C, batuk kering, dan 
sesak nafas sehingga dapat menyebabkan kematian. Saat ini di seluruh dunia pada bulan 
Agustus 2020 telah tercatat ±19,5 juta kasus COVID-19. Sedangkan, di Indonesia tercatat 
sebanyak  124.000   kasus   terkonfirmasi   yang   tersebar   di   seluruh  provinsi.  Belum 
tersedianya vaksin COVID-19 menyebabkan masyarakat mencari berbagai alternatif untuk 
mencegah infeksi dari COVID-19 ini. Salah satu cara untuk mencegah infeksi tersebut 
adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh, termasuk dengan mengonsumsi bahan 
herbal seperti jamu. Namun, penggunaan jamu disini bukan sebagai “obat” yang dapat 
menyembuhkan penyakit COVID-19. Penggunaan jamu  merupakan salah satu bentuk 
upaya preventif dalam usaha meningkatkan daya tahan tubuh. Karena hal tersebut, perlu 
pemahaman lebih lanjut untuk mengungkapkan manfaat jamu sebagai bahan herbal yang 
dapat meningkatkan daya tahan tubuh manusia. 

 

Kata Kunci : COVID-19, Imunitas, Jamu 

 
ABSTRACT 

At the end of December 2019, the whole world was shocked by the presence of a 
group of pneumonia cases caused by Novel betacoronavirus 2019 (2019-nCoV), ( Zhu et 
al., 2020). World Health Organization, WHO announces “COVID-19” as the name of the 
new disease, following guidelines previously developed with the World Organization for 
Animal Health (OIE) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO) (WHO, 2020). Corona Virus causes COVID-19 with symptoms are fever at 38oC, 
dry cough, and shortness of breath which can cause death. Currently around the world in 
August 2020, ± 19.5 million cases of COVID-19 have been recorded. Meanwhile, in 
Indonesia there were 124,000 confirmed cases spread across all provinces. The 
unavailability of the COVID-19 vaccine has caused people to look for various alternatives 
to  prevent infection  from COVID-19.  One of  the  ways  to prevent  this infection is to 
increase the body's immunity, including by consuming herbal ingredients such as herbs. 
However, the use of herbal medicine here is not a "medicine" that can cure COVID-19. 
The  use  of  herbal  medicine  is  one  form of  preventive  efforts  to  increase  immunity. 
Because of this, further understanding is needed to reveal the benefits of herbal medicine 
as an herbal ingredient that can increase human immunity. 

 
Key Words : COVID-19, Immunity, Herb
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1.  PENDAHULUAN 

Pada  31  Desember  2019, 

China menginformasikan kepada 

WHO  tentang  beberapa  temuan 

kasus  pneumonia  yang  terkait 

dengan virus yang tidak dikenal. 

Kasus tersebut berpusat di Kota 

Wuhan, Provinsi Hubei, yang 

merupakan rumah bagi 11 juta orang. 

Pada  7  Januari  2020  telah 

dikonfirmasi oleh WHO, bahwa telah 

muncul coronavirus jenis baru 

bernama SARS-CoV-2 yang 

sebelumnya bernama 2019-nCoV 

(Burki,   2020).   Pada   tanggal   11 

Februari 2020, ICTV mengumumkan 

“Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2 (SARS- 

CoV-2)” sebagai nama virus baru. 

Nama   ini   dipilih   karena   virus   ini 

secara genetik terkait dengan 

coronavirus yang bertanggungjawab 

atas wabah SARS tahun 2003 (WHO, 

2020). Pada tanggal yang sama, 

Organisasi Kesehatan Dunia, WHO 

mengumumkan  “COVID-19”  sebagai 

nama penyakit baru, mengikuti 

pedoman yang sebelumnya 

dikembangkan dengan Organinsasi 

Kesehatan Hewan Dunia (OIE) dan 

Organisasi Pangan dan Pertanian 

Perserikatan Bangsa – Bangsa (FAO) 

(World Health Organization 2020). 

Dampak manusia yang 

terpapar oleh virus ini adalah 

menyebabkan penyakit infeksi 

saluran pernafasan.  Gejala 

umumnya   adalah   demam   pada 

suhu 38o C, batuk kering, dan sesak 

nafas sehingga dapat menyebabkan 

kematian. Saat ini di seluruh dunia 

pada bulan Agustus 2020 telah 

tercatat ±19,5 juta kasus COVID-19. 

Sedangkan, di Indonesia      tercatat       

sebanyak 124.000 kasus 

terkonfirmasi yang tersebar di 

seluruh provinsi. Banyak cara untuk 

meningkatkan   daya   tahan   tubuh 

yang dapat mencegah penularan 

COVID-19 (Izazi, dkk. 2020). 

 

Imunitas merupakan suatu 

sistem pertahanan yang berperan 

dalam mengenal, menghancurkan, 

serta menetralkan benda-benda asing 

atau sel-sel abnormal yang berpotensi 

merugikan bagi tubuh. Kemampuan 

tubuh untuk menahan atau 

menghilangkan benda asing serta  sel-

sel  abnormal  disebut imunitas 

(kekebalan). Faktor yang 

mempengaruhi sistem imun adalah 

genetik, fisiologis, stress, usia, hormon,  

olahraga, kurangnya istirahat, nutrisi 

yang tidak terpenuhi, dan terpaparnya 

dengan zat yang berbahaya misalnya 

radioaktif, rokok, pestisida,  bahan 

kimia  yang lainnya ataupun  alkohol.  

Imunitas  yang rendah pada manusia 

akan menyebabkan mudahnya 

terpapar penyakit atau virus salah 

satunya adalah akan mudah terpapar 

COVID-19. Hingga saat ini 

penanganan virus 

ini   tergantung   dari   pola   masing 
masing individu baik pola hidup 
ataupun  pola  kesehatan  (Izazi,  dkk. 
2020). 

Belum tersedianya vaksin 

COVID-19 menyebabkan masyarakat 

mencari berbagai alternatif untuk 

mencegah infeksi dari COVID-19 ini. 

Salah satu cara untuk mencegah 

infeksi tersebut adalah dengan 

meningkatkan imunitas tubuh, 

termasuk  dengan  mengonsumsi 

bahan herbal seperti jamu. Namun, 

penggunaan jamu disini bukan 

sebagai “obat” yang dapat 

menyembuhkan penyakit COVID-19. 

Penggunaan jamu  merupakan  salah 

satu bentuk upaya preventif dalam 

usaha meningkatkan daya tahan 

tubuh. Karena hal tersebut, perlu 

pemahaman lebih lanjut untuk 

mengungkapkan manfaat jamu 

sebagai bahan herbal yang dapat 

meningkatkan daya tahan tubuh 

manusia. 
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2.  PEMBAHASAN 

2.1.Pandemi COVID-19 

COVID-19        (Coronavirus 

Disease-2019)  merupakan  suatu  

penyakit infeksi saluran pernapasan 

yang disebabkan oleh Coronavirus . 

Coronavirus  merupakan  keluarga 

besar virus yang menyebabkan 

penyakit pada manusia dan hewan. 

Coronavirus  jenis  baru  yang 

ditemukan  pada  manusia  sejak 

kejadian luar biasa muncul di Wuhan 

Cina, pada Desember 2019, 

kemudian diberi nama Severe Acute 

Respatory Syndrome CoronaVirus 2 

(SARS-COV 2).  (Kemenkes, 2020). 

Gejala umum dari COVID-19 

berupa demam ≥380C, batuk kering, 

dan sesak napas (Kemenkes, 2020). 

Awal terjangkitnya pasien dengan 

COVID-19 terutama termanifestasi 

sebagai  demam,  tapi  beberapa 

pasien mungkin tidak mengalami 

demam dan hanya merasakan 

menggigil serta gejala-gejala sakit 

pernapasan, yang dapat muncul 

bersamaan dengan batuk kering yang 

ringan,  rasa  lelah,  kesulitan 

bernapas, diare, dll. Meskipun 

demikian, kemunculan pilek, dahak 

atau  sputum,  dan  gejala-gejala 

lainnya  jarang  terjadi.  Pasien 

mungkin mengalami kesulitan 

bernapas secara bertahap. Pada 

kasus yang berat, penyakit ini dapat 

memburuk dengan cepat, 

mengakibatkan sindrom gangguan 

pernapasan  akut,  syok  septik, 

asidosis metabolik ireversibel, dan 

gangguan koagulasi hanya dalam 

hitungan   hari   (Wang   Zhou, 2020). 

Cara penularan utama penyakit ini 

adalah melalui tetesan kecil (droplet) 

yang  dikeluarkan  pada  saat 

seseorang batuk atau bersin dan 

orang-orang yang rentan mungkin 

terinfeksi setelah menghirup percikan 

– percikan.   Selain   itu,   saat   ini, 

diyakini   bahwa   penularan   melalui 

percikan   pernapasan   dan   kontak 

adalah  rute  utamanya  

(Kemenkes,2020). 

 

 

2.2. Mencegah      Lebih   Baik 

daripada Mengobati 

Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO)     menyarankan      langkah- 

langkah perlindungan untuk semua 

orang terhadap virus corona 

COVID-19 sebagai berikut (Zendrato, 

2020) : 

(1) Bersihkan tangan secara teratur 

dan menyeluruh dengan cairan 

berbasis alkohol atau cuci tangan 

dengan sabun dan air; 

(2) Pertahankan jarak setidaknya 1 

meter (3 kaki) antara anda dan 

siapa saja yang batuk atau bersin; 

(3) Hindari        menyentuh mata, 

hidung, dan mulut, tangan 

menyentuh banyak permukaan 

dan virus bisa menempel disana, 

setelah terkontaminasi tangan 

dapat memindahkan virus ke 

mata, hidung, atau mulut anda 

dan dapat menimbulkan 

penyakit; 

(4) Pastikan anda  dan orang-orang 

di sekitar menjaga kebersihan 

pernapasan, yaitu dengan 

menutup mulut dan hidung 

dengan siku atau bagian  lainnya  

yang  tertekuk  saat anda batuk 

atau bersin kemudian segera 

buang tisu bekas; 

(5) Tetap dirumah jika anda merasa 

tidak sehat dan ketika 

mengalami batuk,  demam  dan  

kesulitan bernapas, cari bantuan 

medis dan hubungi mereka 

terlebih dahulu serta ikuti arahan 

otoritas kesehatan setempat; 

(6) Baca  perkembangan  terbaru 

tentang  COVID-19  dan  ikuti  

saran yang diberikan oleh 

penyedia layanan kesehatan,  

otoritas  kesehatan public 

nasional dan lokal tentang cara 

melindungi diri sendiri dan orang 

lain dari COVID-19. 

2.3    Jenis Bahan Baku Jamu Tradisional 

di Tengah Pandemi COVID-19 

Berbagai literatur yang 

menyatakan bahwa tumbuhan 

obat    di  sekitar  lingkungan hidup  
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manusia telah berhasil  mencegah 

kemusnahan mereka akibat wabah 

penyakit menular – seperti wabah di 

masa lalu. Secara historis, 

pemanfaatan pelayanan kesehatan 

tradisional telah berlangsung lama 

di Indonesia dalam upaya 

meningkatkan derajat kesehatan 

hingga saat ini. Ada pendapat 

bahwa hal  ini  dapat  ditelusuri  

pada  relief Candi,     sementara     

istilah     Jamu    (Jampi   Oesada) 

mungkin juga dapat ditelusuri  

pada  peninggalan  tulisan jaman  

dulu, ada  yang  mengatakan 

mungkin         ada         di         

naskah Ghatotkacasraya   (Mpu    

Panuluh), Serat Centhini       dan       

Serat Kawruh      Bab Jampi-Jampi 

Jawi. 

Sejarah jamu memang tidak 

diketahui secara pasti, ada juga yang 

menghubungkan dengan kebiasaan 

pada Kerajaan Hindu Mataram. 

Catatan  lain  pada  kebiasaan  putri- 

putri keratin untuk menjaga kesehatan 

dan kecantikan diri di depan suami, 

mereka menggunakan jamu dan 

kosmetik herbal. “Acaraki ” misalnya, 

adalah   sebutan   bagi   orang   

yang membuat jamu dan resep 

ramuan itu terangkum dalam  kitab 

Madhawapura’s . Rumphius, seorang 

botanis yang hidup pada masa 

pemerintahan Belanda di Indonesia 

yaitu tahun 1775 Masehi telah 

melakukan penelitian tentang jamu di 

Indonesia. Ia menerbitkan buku 

berjudul ‘Herbaria Amboinesis’ 

(Aditama, 2014). 

Berbagai ungkapan media 

massa yang enyatakan pentingnya 

mengkonsumsi jamu tradisional 

sebagai upaya pencegahan virus 

corona , hal ini juga diungkapkan 

oleh Presiden Republik Indonesia, 

Joko Widodo dalam website 

setkab.go.id bahwa harga kunyit, 

temulawak, dan jahe  merah  

meningkat  tajam  di pasaran karena 

banyak diburu oleh masyarakat untuk  

 

 

 

digunakan    sebagai    bahan    

jamu  tradisional  (Humas Setkab 

RI, 2020). Tumbuh-tumbuhan 

dalam  bentuk  umbi-umbian  yang 

sering digunakan sebagai bahan 

baku jamu adalah sebagai berikut : 

(1) Kunyit 

Kunyit (Curcuma longa L.) adalah 

tanaman tropis yang banyak terdapat 

di benua   Asia   yang   secara   

ektensif dipakai sebagai zat pewarna 

dan pengharum makanan. Menurut 

hasil penelitian Chu Yuan Shan dan 

Yoppi Iskandar dalam artikel ilmiah 

yang dimuat dalam jurnal Farmaka 

(Jurnal Ilmiah Farmasi Indonesia) 

Volume 16 Nomor  2  halaman  

547-555  tentang Studi Kandungan 

Kimia dan Aktivitas Farmokologi  

Tanaman Kunyit (Curcuma longa L.) 

dijelaskan bahwa terdapat banyak 

studi tentang kunyit yang 

mengandug senyawa kurkumin 

memiliki berbagai aktivitas antivirus 

terhadap   virus   yang   ada   

Menurut      Fatwa       MUI       

tentang penggunaan vaksin MR 

(Measles Rubella) Produk dari  SII  

(Serum  Intitute    of     India) untuk   

Imunisasi, telah   diterangkan bahwa 

penggunaan vaksin yang 

memanfaatkan unsur babi dan 

hubungannya dengan sistem 

pernafasan seperti influenza PR8, 

H1N1 dan H6N1. Hasilnya 

menunjukkan lebih dari 90% 

pengurangan  virus  dalam  kultur 

dengan  menggunakan  30  µM 

kurkumin. Kurkumin menunjukkan 

aktivitas  penghambatan  terhadap 

enzim Inosin Monofosfat 

Dehydrogenase (IMPDH) baik 

secara tidak kompetitif atau 

kompetitif disarankan sebagai 

senyawa antiviral yang kuat. 

Kecepatan aktivitas enzim Inosin 

Monofosfat Dehydrogenase (IMPDH) 

dalam proses sintesis nukleotida 

guanine mempunyai pembatasan, 

jadi enzim ini disarankan sebagai  

target  terapi  untuk  antivirus dan  
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antikanker (Sutana, dkk. 2020). 

Selain itu,  kandungan kurkumin 

pada kunyit juga  berfunsi sebagai 

antioksidan yang efektif untuk 

menjaga daya tahan tubuh 

manusia. Laporan  bahwa kurkumin 

menunjukkan  aktivitas  antioksidan 

yang kuat adalah sebanding dengan 

vitamin C dan vitamin E. 

Autooksidasi emulsi asam linoleat 

yang tanpa kurkumin menunjukkan 

peningkatan kandungan peroksida 

secara cepat. Akibatnya,  hasil  ini  

menunjukkan bahwa kurkumin 

memiliki aktivitas antioksidan yang 

efektif dan kuat. Kurkumin 

mempunyai  sifat antiinflamasi   dan   

antioksidan   yang telah dibukti dan 

mempunyai beberapa efek terapi 

(Sutana, dkk. 2020). 

(2) Temulawak 

Temulawak    (Curcuma    

xanthorhiza Roxb) adalah salah satu 

tumbuhan obat keluarga yang 

banyak tumbuh dan digunakan 

sebagai bahan baku obat  tradisional 

di  Indonesia.  Kasiat temulawak 

sebagai upaya pemelihara 

kesehatan,  disamping sebagai 

upaya peningkatan kesehatan atau 

pengobatan penyakit. Temulawak 

diketahui memiliki banyak manfaat 

salah satunya potensi sebagai 

antioksidan. Komponen aktif yang 

bertanggungjawab sebagai 

antioksidan       dalam      rimpang 

temulawak adalah kurkumin (Rodisi, 

dkk. 2014:1-8). 

Berdasarkan bukti empiris, 

ilmiah, dan klinis, temulawak terbukti 

aman dan memberikan manfaat 

daya tahan tubuh. Berbagai 

penelitian, terutama penelitian in-

vitro dan praklinis di dunia terhadap 

curcumin menunjukkan bahwa zat 

ini bersifat antiperadangan, antivirus, 

antibakteri, antijamur, dan 

antioksidan. Informasi ini dimuat 

dalam koran tempo tanggal 20 Maret 

2020 yang memberitakan bahwa  

 

 

 

 

Prof. Dr. Chairul A. Nidom, Ketua 

Tim Riset Corona dan Formulasi 

Vaksin dari Professor Nidom 

Foundation (PNF), sebagai salah 

satu sosok yang terlibat langsung 

saat penanganan wabah flu 

burung beberapa tahun lalu, 

menjelaskan bahwa COVID-19 

seperti juga Flu merupakan wabah 

Internasional atau global. Salah 

satu bahan alami yang dapat 

digunakan untuk memelihara daya 

tahan tubuh adalah temulawak 

atau Curcuma xanthorhiza Roxb 

yang mengandung curcumin. 

Dalam penelitian yang Beliau 

lakukan pada 2008, curcumin pada 

temulawak mampu mengendalikan 

sitokin inflamatori sehingga tidak 

terjadi badai sitokin. Hasil 

penelitian Beliau ini sejalan dan 

memperkuat hasil penelitian 

sebelumnya yang menyatakan, 

bahwa temulawak yang 

mengandung curcumin memiliki 

efek terhadap daya tahan tubuh 

yaitu sebagai imunomodulator 

(Yayuk, 2020). 

(3) Jahe Merah 

Salah satu tumbuhan yang 

dipercaya dapat meningkatkan 

daya tahan tubuh dan antivirus 

adalah Jahe merah. Menurut 

Masteria Yunovilsa Putra yang 

merupakan Kepala Kelompok 

Penelitian Center for Drug 

Discovery and Development Pusat 

Penelitan Bioteknologi Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

bahwa jahe merah berfungsi untuk 

membantu meringankan gejala 

yang ditimbulkan oleh penyakit 

COVID-19 ini, bukan untuk 

menyembuhkan atau untuk 

membunuh virus tersebut. Jahe 

merah memiliki aktivitas sebagai 

immunomodulator yaitu dapat 

meningkatkan daya tahan tubuh 

atau imunitas manusia. Efek inilah 

yang         bermanfaat          dalam  
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pencegahan dan membantu dalam 

pemulihan infeksi virus corona. 

Kandungan jahe merah khususnya 

gingerol dan shogaol merupakan 

senyawa yang bertanggungjawab 

atas efek immunomodulator. Selain 

itu, jahe merah juga memiliki efek 

anti-inflamasi dan antioksidasi 

(Sutana, dkk. 2020). 

Secara umum, virus corona 

menyebabkan gejala peradangan 

berlebih pada paru – paru. Dengan 

aktivitas anti-inflamasi yang dimiliki 

oleh jahe merah, dapat meredakan 

gejala tersebut. Mengonsumsi jahe 

merah dapat menjadi langkah 

pencegahan penyakit melalui 

peningkatan daya tahan tubuh. Selain 

itu, rimpang ini juga memiliki beberapa 

aktivitas farmakologis lain seperti 

menurunkan tekanan darah, 

antibakteri, menurunkan asam urat, 

hepatoproktektor, pencegahan 

penyakit kronis degenerative seperti 

penyakit kardiovaskular dan diabetes 

pada lansia (Utama, 2020).  

Mengutip informasi lainnya, 

terkait hal tersebut, Universitas 

Sebelas Maret (UNS) Surakarta 

sebagai lembaga pendidikan dan 

riset telah mengembangkan 

budidaya jahe merah. Ini dilakukan, 

sebagai upaya pencegahan virus 

corona. Karenanya, beberapa 

akademisi UNS melakukan 

pengembangan budidaya jahe 

merah yang dilakukan di Desa 

Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, 

Kabupaten Karanganyar. Melansir 

dari laman resmi UNS, akademisi 

atau tim peneliti UNS yang terdiri 

dari Prof. Supriyono, Prof. Bambang 

Pujiasmanto, Sri Nyoto dan Ida 

Nugroho, M.Eng mengatakan bahwa 

ada beberapa manfaat jahe merah 

dalam mencegah infeksi virus 

corona ini yaitu (a) Jahe merah 

mempunyai kandungan antioksidan 

yang tinggi, berfungsi sebagai 

pencegah radikal bebas yang dapat  

 

 

 

 

merusak sel – sel tubuh; (b) Selain 

itu, jahe merah juga mengandung 

anti inflamasi dan antioksidan, 

sehingga dapat membantu 

memperkuat sistem kekebalan 

tubuh dari serangan virus maupun 

bakteri (Albertus, 2020). 

2.4  Pembuatan Jamu Tradisional 

Jamu merupakan salah satu 

bentuk pemanfaat keanekaragaman 

hayati yang memegang peranan 

penting dalam meningkakan kualitas 

kesehatan melalui peningkatan daya 

tahan tubuh atau stamina, menjaga 

dan memelihara kesehatan serta 

membantu mengurangi gangguan 

penyakit tertentu. Jamu tradisional 

yang dikonsumsi masyarakat 

Indonesia pada umumnya 

merupakan jamu segar yang diolah 

dari bahan yang masih segar dan 

segera dikonsumsi ketika selesai 

pengolahannya. Jamu tradisional ini 

biasanya akan bertahan antara 1 – 2 

hari.  

Menurut Sukini (2018:41-42) 

secara umum langkah-langkah 

pembuatan jamu tradisional yang 

baik dan benar adalah sebagai 

berikut : 

(1) Menyiapkan bahan (rimpang, 

kulit batang, daun, bunga, biji 

dan buah) serta bahan 

pendukung seperti asam jawa, 

garam, gula tebu, gula aren 

atau madu.  

(2) Menyiapkan alat – alat yang 

akan digunakan untuk 

pembuatan jamu, seperti: 

kompor, panci, blender, 

tumbukan, parutan, saringan 

teh, botol kaca, sendok untuk 

mengaduk.  

(3) Cuci bersih semua alat dan 

bahan. 

(4) Bahan baku yang digunakan 

kemudian dihaluskan bisa 

dengan cara diparut, diblender 

atau ditumbuk. 
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(5) Didihkan air dengan panci, 

selanjutnya masukkan bahan 

baku yang sudah dihaluskan tadi 

ke dalam air yang mendidih. 

(6) Tambahkan asam jawa dan 

sedikit garam. 

(7) Selanjutnya tambahkan gula tebu 

atau gula aren, kemudian 

kecilkan api pada kompor. 

(8) Aduk sesekali dengan sendok 

hingga aromanya sedap dan air 

di panci sedikit menyusut. 

(9) Matikan api, kemudian tunggu 

jamu hingga dingin. 

(10) Kemudian saring jamu yang telah 

diolah dan jamu telah siap untuk 

diminum. 

(11) Apabila rasanya masih terlalu 

pahit atau asam, dapat 

ditambahkan dengan madu agar 

rasanya lebih enak. 

(12) Untuk penyimpan, jamu 

dimasukkan dalam wadah botol 

kaca dan disimpan dalam lemari 

es. 

 

3.  KESIMPULAN 

Pada 31 Desember 2019, China 

menginformasikan kepada WHO 

tentang beberapa temuan kasus 

pneumonia yang terkait dengan virus 

yang tidak dikenal. Kasus tersebut 

berpusat di Kota Wuhan, Provinsi 

Hubei, yang merupakan rumah bagi 

11 juta orang. Pada 7 Januari 2020 

telah dikonfirmasi oleh WHO, bahwa 

telah muncul coronavirus jenis baru 

bernama SARS-CoV-2 yang 

sebelumnya bernama 2019-nCoV 

(Burki, 2020). WHO mengumumkan 

“COVID-19” sebagai nama penyakit 

baru, mengikuti pedoman yang 

sebelumnya dikembangkan dengan 

Organinsasi Kesehatan Hewan Dunia 

(OIE) dan Organisasi Pangan dan 

Pertanian Perserikatan Bangsa – 

Bangsa (FAO) (World Health 

Organization, 2020). 

Dampak manusia yang 

terpapar oleh virus ini adalah 

menyebabkan penyakit infeksi  

 

 

saluran pernafasan misalnya 

flu, MERS dan SARS. Gejala umunya 

adalah demam pada suhu 38oC, batuk 

kering, dan sesak nafas sehingga 

dapat menyebabkan kematian. Belum 

tersedianya vaksin COVID-19 

menyebabkan masyarakat mencari 

berbagai alternatif untuk mencegah 

infeksi dari virus COVID-19 ini. Salah 

satu cara untuk mencegah infeksi 

tersebut adalah dengan meningkatkan 

imunitas tubuh, termasuk dengan 

mengonsumsi bahan herbal seperti 

jamu. Namun, penggunaan jamu disini 

bukan sebagai “obat” yang dapat 

menyembuhkan penyakit COVID-19. 

Penggunaan jamu merupakan salah 

satu bentuk upaya preventif dalam 

usaha meningkatkan daya tahan 

tubuh. 
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Rapid Test menjadi salah satu upaya 

pemerintah dalam meningkatkan 

perlindungan  kepada  masyarakat. 

Rapid Test menjadi suatu upaya 

penapisan atau biasa disebut dengan 

skrining . Akan tetapi, yang perlu 

diketahui bahwasanya hal ini bukanlah 

sebuah cara untuk menegakkan 

diagnosis (COVID-19, 2020). Adapun 

kasus konfirmasi positif hanya bisa 

dibuktikan dengan pemeriksaan RT- 

PCR baik memiliki gejala maupun tidak 

memiliki gejala sebagaimana definisi 

yang telah ditetapkan oleh Kementerian 

Kesehatan  RI  (Gugus  Tugas 

Percepatan   Penanganan   COVID-19, 

2020). Lalu, seberapa akurat rapid test 

dalam  mengidentifikasi  SARS-COV  2 

sebagai penyebab dari COVID-19 ini? 
 

Sebuah  penelitian  dilakukan 
oleh Cassaniti dkk (2020) untuk 
memvalidasi       VivaDiag       COVID-19 
IgM/IgG Rapid Test Lateral Flow 
Immunoassay (LFIA) menunjukkan 
bahwa    sensitivitas    VivaDiag    ialah 
sebesar  18.4%  dan  spesifitasnya 
sebesar 91.7% (Cassaniti et al., 2020). 
Sensitivitas rendah ini akan 
menyebabkan tingginya jumlah ‘false 
negatif’ artinya akan banyak orang yang 
seharusnya ia sakit tetapi dinyatakan 
sehat. Oleh karena itu, VivaDiag ini tidak 
disarankan    untuk    digunakan    dalam 
skrining COVID-19. Penelitian lain 
mengatakan   meskipun   metode   LFIA 
tidak bisa mengkonfirmasi keberadaan 
virus akan tetapi mungkin sensitive dan 
cukup  spesifik  sebagai  uji  pelengkap 
RT-PCR   pada   Unit   Gawat   Darurat 
(UGD). Maksudnya, metode LFIA ini 
memiliki  tingkat  spesifitas  dan 
sensitivitas yang lebih rendah 
dibandingkan metode lainnya. Namun 
demikian, metode ini menjadi pelengkap 
dari RT-PCR karena dapat menghemat 

waktu, mudah digunakan dan tidak 
membutuhkan banyak keahlian 
(Cancella de Abreu et al., 2020). 

Lain       halnya       dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Perez-Garcia dkk (2020) 
menunjukkan bahwa Alltest COVID- 
19 IgG/IgM merupakan alat yang 
mampu      mendiagnosis      infeksi 
COVID-19 dengan baik dari 14 hari 
timbulnya gejala khususnya untuk 
pasien      rawat      inap      dengan 
pneumonia dan etiologi yang tidak 
diketahui. Sensitivitas dan spesifitas 
dari tes ini ialah sebesar 100% dan 
88% sejak hari ke -14 dengan PCR 
positif pada eksudat nasofaring 
(Pérez-García et al., 2020). Pada 
penelitian lainnya menunjukkan 
bahwasanya sensitivitas Alltest 
CPVID-19 IgG/IgM ini 50% (95%CI: 
34.9 – 65.1) pada hari ke 1-14 
setelah munculnya gejala, 95.7% 
(95%CI: 78.1 – 99.9) pada hari ke 
15 – 21 setelah munculnya gejala, 
dan  100%  (95%ci:  88.  4  –  100) 
pada lebih dari 21 hari setelah 
munculnya gejala. Sedangkan, 
spesifitasnya   sendiri   yaitu   100% 
(Wu et al., 2020). 

Sensitivitas dan spesifisitas 
dari    rapid    test    salah    satunya 
dipengarhi oleh waktu pelaksanaan. 
Sebuah penelitian menyebutkan 
bahwa waktu yang paling baik ialah 
saat gejala awal telah muncul. 

Sensitivitas  rapid  test 
sendiri berkisar antara 40-86% jika 
dilakukan pada fase awal (7-13 hari) 
setelah  timbulnya gejala. 
Sedangkan sensitivitas rapid test 
berkisar antara 67-100% jika 
dilakukan pada fase tengah (14-20 
hari) setelah timbulnya gejala dan 
sensitivatsnya berkisar 78-89% jika 
dilakukan   pada   fase   lanjut   (≥21 
hari). Namun, hal tersebut juga bisa 
dipengaruhi pada metode uji  yang
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Gómez-Herruz, P., Cuadros- 

González,  J.,  2020.  Alltest  rapid 

lateral flow    immunoassays is 

 

dilakukan ( La Marca et al., 2020). 
Rapid  Test  memang  bukanlah 

jaminan  terbebas  dari  virus  COVID-19 
walaupun  sudah  melakukannya.  Akan 
tetapi, Rapid Test sendiri ini merupakan 
suatu     langkah     untuk     mendeteksi 
dini/skrining adanya virus COVID-19 di 
dalam tubuh. Dengan demikian, perilaku 
pencegahan  lainnya  juga  harus  tetap 
dilaksanakan seperti memakai masker 
dan mencuci tangan pakai sabun dan air 
mengalir meskipun hasil Rapid Test 
menunjukkan non reaktif. Hal tersebut 
dikarenakan seseorang masih beresiko 
tertular jika tidak memerhatikan protokol 
kesehatan yang dianjurkan. Oleh karena 
itu, dibutuhkan juga pemeriksaan 
kesehatan secara berkala, perilaku 
pencegahan yang baik, dan penguatan 
daya tahan tubuh sebagai bentuk 
perlindungan diri terhadap penularan 
COVID-19. 
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