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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 

mailto:redaksibimkmi@bimkes.org
http://www.bimkes.org/
http://www.bimkes.org/
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▪ Metode Penulisan 

▪ 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. Rahmayanti1, 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  
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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 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 

UP, 1956. 

 

Penulis berupa tim atau lembaga 
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ABSTRAK 
Pendahuluan: Pengetahuan tentang penyakit COVID-19 merupakan hal yang sangat penting agar 

tidak menimbulkan peningkatan jumlah kasus penyakit COVID-19. Upaya untuk meningkatkan 

pengetahuan masyarakat adalah dengan melakukan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan 

kesehatan melalui media video adalah kegiatan memberikan pendidikan kesehatan dengan media 

video. 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan kesehatan melalui media 

video terhadap peningkatan pengetahuan pencegahan COVID-19 pada masyarakat di wilayah 

kerja Puskesmas Kalijaga Permai. 

Metode: Metode penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dengan rancangan the one 

group pretest-posttest design. Populasi yaitu seluruh penghuni rumah di wilayah kerja Puskesmas 

Kalijaga Permai Kota Cirebon sebanyak 35.919 orang. Sampel pada penelitian ini menggunakan 

minimum sampling sebanyak 30 responden dan teknik sampel yang digunakan adalah teknik 

stratified random sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.  

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan terdapat 25 responden (83.3%) yang menyatakan 

pelaksanaan penyuluhan kesehatan melalui media video dengan kategori baik dan sebanyak 5 

responden (16.7%) menyatakan pelaksanaan penyuluhan kesehatan melalui media video dengan 

kategori kurang. Hasil Bivariat dilakukan melalui paired t-test menunjukkan p-value yang diperoleh 

sebesar 0,00 dan lebih kecil dari nilai a = 0,05. Hasil ini menunjukkan Ho ditolak artinya ada 

pengaruh penyuluhan kesehatan melalui media video terhadap peningkatan pengetahuan 

pencegahan COVID-19 pada masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kalijaga Permai Kota 

Cirebon. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

masyarakat tentang pencegahan COVID-19 setelah diberikan penyuluhan kesehatan melalui 

media video meningkat, dengan rincian yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 24 orang 

(80.0%), dan pengetahuan cukup sebanyak 6 orang (20.0%). 

Kesimpulan: Diharapkan pihak instansi lebih meningkatan program promosi kesehatan dan 

mengedukasi masyarakat terkait pentingnya menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-

19. 

 

Kata Kunci : Penyuluhan kesehatan, Media Video, Pencegahan COVID-19 
 

 



 

 

BIMKMI Volume 9 No.1 | Juli – Oktober 2021  2 

ABSTRACT 
Introduction: Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease which attacks the 

respiratory system caused by a newly discovered coronavirus. Knowledge about COVID-19 is the 

important things to decrease the number of cases of COVID-19 disease. The effort to increase 

knowledge for community is health promotion. Health promotion using video media is activity to 

give health education by video. 

Objective: Goal from this research is to know the effect of health promotion program by video 

media on increasing knowledge of COVID-19 prevention in Kalijaga Permai community health 

center working area.  

Method: Method for this research is experiments with the one grup pretest-posttest design. The 

population is all residents of homes in the Kalijaga Permai community health center working area 

with over 35.919 people. This research using minimum sampling and for the sampling technique 

used was proportionate stratified random sampling technique of 30 participants. The instrument 

used in this study was a questionnaire.  

Result: The result showed 25 participants (83.3%) explained that implementation of health 

promotion by video media with great category and 5 participants (16.7%) explained it with deficient 

category. Bivariate result through paired t-test showed that the p value obtained was 0.00 and 

smaller than the value of a = 0.05. This result shows that Ho is rejected, which means that there is 

an effect of health promotion program by video media on increasing knowledge of COVID-19 

prevention in Kalijaga Permai community health center working area.  

Conclusion: It is hoped that the agency will further improved health promotion and education 

programs for community related to the importance of implementing COVID-19 prevention health 

protocols.  

 

Keyword  : Health promotion, video media, COVID-19 prevention 
 

1. PENDAHULUAN 

Bencana adalah suatu kejadian atau 

serangkaian peristiwa yang dapat 

mengancam, mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan 

oleh faktor alam atau non-alam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa, manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, serta 

dampak psikologis (Undang-Undang No. 24 

Tahun 2007).  

Salah satu jenis bencana non alam 

yang tengah terjadi dewasa ini adalah 

adanya wabah pandemi COVID-19 yang 

tengah menyebar di seluruh dunia. 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

merupakan penyakit menular yang 

menyerang sistem pernapasan dan 

disebabkan oleh Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 

Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 

antara lain gejala gangguan pernapasan 

akut seperti demam, batuk dan sesak 

napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari 

dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari 

(Kemenkes RI, 2020). 

Peningkatan jumlah kasus 

berlangsung cukup cepat, dan menyebar ke 

berbagai negara dalam waktu singkat. 

Sampai dengan tanggal 4 Juni 2021, WHO 

melaporkan 172.886.570 kasus konfirmasi 

dengan 3.716.340 kematian di seluruh dunia 

(Case Fatality Rate/CFR 2,14%). Pada 

tanggal 2 Maret 2020, Indonesia 

melaporkan kasus pertamanya, yang 

kemudian kasus meningkat dan menyebar 

dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. 

Sampai dengan tanggal 4 Juni 2021 

Kementerian Kesehatan melaporkan 

1.837.126 kasus konfirmasi COVID-19 

dengan 51.095 kasus meninggal (CFR 

2,78%) (Kemenkes RI, 2020). 

Provinsi Jawa Barat, per tanggal 5 

Juni 2021, melaporkan 317.899 kasus 

konfirmasi dengan 4.281 kematian dengan 

angka CFR sebesar 1,34% 

(pikobarjabarprov.go.id). Sedangkan, di 

Kota Cirebon terdapat 5.694 kasus 

terkonfirmasi, dengan 213 kematian akibat 
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COVID-19 (CFR 3,74%), yang tersebar di 

lima kecamatan. Kecamatan Harjamukti 

merupakan kecamatan yang dengan kasus 

terkonfirmasi tertinggi di Kota Cirebon yaitu 

sebesar 1.920 kasus terkonfirmasi 

(covid19.cirebonkota.go.id).   

Pengetahuan tentang penyakit 

COVID-19 merupakan hal yang sangat 

penting agar tidak menimbulkan 

peningkatan jumlah kasus penyakit COVID-

19. Pengetahuan merupakan hasil tahu dan 

ini dihasilkan setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek tertentu. 

Dengan demikian, salah satu upaya yang 

efektif dalam hal peningkatan pengetahuan 

melalui pengindraan adalah penyuluhan 

kesehatan.  

Depkes RI (2002) menyatakan bahwa 

penyuluhan kesehatan merupakan 

peningkatan pengetahuan dan kemampuan 

yang bertujuan untuk perubahan perilaku 

hidup sehat pada individu, kelompok 

maupun masyarakat yang diberikan melalui 

pembelajaran atau instruksi (Nurmala, dkk, 

2018). Penyuluhan dapat dilakukan dengan 

beberapa metode dan media, penggunaan 

video sebagai media penyuluhan yang 

dapat menunjukkan gerakan-gerakan, 

pesan-pesan dengan menggunakan efek 

tertentu sehingga dapat memperkokoh 

proses pembelajaran dan dapat menarik 

perhatian penonton. Menurut penelitian para 

ahli dalam buku Notoatmodjo (2014) 

menyebutkan bahwa indra yang paling 

banyak menyalurkan pengetahuan ke dalam 

otak adalah mata, yaitu kurang lebih 75-

85%, sedangkan 13-25% lainnya tersalur 

melalui indra yang lain (Notoatmodjo, 2014).  

Pemerintah melalui Kementerian 

Kesehatan aktif memberikan penyuluhan 

dengan menggiatkan pesan slogan untuk 

pencegahan COVID-19, salah satunya 

adalah slogan 3M yaitu Memakai masker, 

Mencuci tangan, dan Menjaga jarak. 

Namun, berdasarkan survei yang telah 

dilakukan oleh Tim Satuan Tugas 

Penanganan COVID-19 pada 27 November 

2020 kepatuhan masyarakat terhadap 3M 

masih belum memuaskan. Di mana 

persentase kepatuhan untuk memakai 

masker ialah 58,32%, sedangkan 

persentase untuk menjaga jarak ialah 

43,46% (https://covid19.go.id ).  

 Pada data yang diperoleh dari hasil 

studi pendahuluan di Puskesmas Kalijaga 

Permai Kota Cirebon berdasarkan Laporan 

Kegiatan Penyuluhan yang berkaitan 

dengan penyakit menular khususnya 

COVID-19 yang dilakukan dari Bulan Mei – 

Desember 2020 telah dilaksanakan 

sebanyak 64 kali penyuluhan secara 

langsung baik dilakukan di dalam maupun di 

luar gedung. Dari pengamatan yang 

dilakukan secara langsung di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kalijaga Permai, masyarakat 

belum sepenuhnya melaksanakan 3M, 

terutama menjaga jarak saat di tempat-

tempat umum, seperti pasar, pasar 

swalayan, restoran dan tempat umum 

lainnya.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Pengaruh Penyuluhan 

Kesehatan Melalui Media Video terhadap 

Peningkatan Pengetahuan Pencegahan 

COVID-19 pada Masyarakat di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kalijaga Permai. 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan jenis eksperimental 

melalui rancangan the one group prestest-

posttest design. Rancangan ini tidak 

menggunakan kelompok pembanding 

(kontrol), tetapi dilakukan observasi pertama 

(pretest) yang memungkinkan menguji 

perubahan-perubahan yang terjadi setelah 

adanya eksperimen (program) 

(Notoatmodjo, 2010). Kelompok subjek 

diobservasi sebelum dilakukan intervensi, 

kemudian diobservasi lagi setelah intervensi 

(Nursalam, 2011). 

 Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah penyuluhan kesehatan 

melalui media video. Sedangkan, Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah 

peningkatan pengetahuan pencegahan 

COVID-19. Adapun yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh 

masyarakat yang berada di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kalijaga Permai Kota Cirebon 

yaitu sebanyak 35.919 orang. Sampel pada 

penelitian ini menggunakan minimum 

sampling dengan jumlah sampel sebanyak 
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30 responden. Hal tersebut terjadi, karena 

situasi pandemi COVID-19 yang tengah 

berlangsung dan sesuai dengan arahan dari 

Dinas Kesehatan Kota Cirebon bahwa tidak 

diperkenankan untuk mengumpulkan 

banyak massa. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah stratified random 

sampling (teknik acak stratifikasi). 

Instrumen yang digunakan untuk 

peningkatan pengetahuan pencegahan 

COVID-19 adalah menggunakan kuesioner. 

Kuesioner ini berisi tentang pertanyaan-

pertanyaan tentang pengetahuan 

pencegahan COVID-19 oleh masyarakat di 

Kelurahan Kalijaga. Instrumen ini dibuat 

oleh peneliti sendiri, yang mengacu pada 

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian 

COVID-19 serta website resmi Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan COVID-19 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

Penelitian dilaksanakan dari Bulan 

Maret – Juni 2021 di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kalijaga Permai Kota Cirebon. 

 

3. HASIL 

Karakteristik Responden 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden Frekuensi Persentase (%) 

1. Umur 
17-27 tahun 
28-37 tahun 
38-47 tahun 
48-57 tahun 
58-65 tahun 

 
20 
3 
3 
3 
1 

 
66.7 
10.0 
10.0 
10.0 
3.3 

Total 30 100.0 

2. Umur 
Laki-Laki 

Perempuan 

 
9 

21 

 
30.0 
70.0 

3. Pendidikan 
SD/Sederajat 

SMP/Sederajat 
SMA/Sederajat 
D3 (Ahli Madya) 

S1 (Sarjana) 

 
1 
4 

21 
1 
3 

 
3.3 

13.3 
70.0 
3.3 

10.0 

Total 30 100.0 

Sumber: Data Primer Terolah 2021 
 

Berdasarkan karakteristik usia responden 

pada Tabel 1. di atas, menunjukkan bahwa 

usia responden terbanyak dalam penelitian 

ini adalah yang berumur 17-27 tahun yaitu 

sebanyak 20 orang (66.7%) dan yang 

terendah yaitu usia 58 – 65 tahun sebanyak 

1 orang (3,3%). Hal tersebut dikarenakan 

penduduk di Kelurahan Kalijaga, mayoritas 

berusia remaja dan dewasa muda. 

 Karakteristik jenis kelamin 

responden pada Tabel 1. di atas, 

menunjukkan bahwa responden dengan 

jenis kelamin terbanyak pada penelitian ini 

adalah perempuan sebanyak 21 orang 

(70%). Hal tersebut dikarenakan saat 

pengambilan data dilakukan pada pagi-

siang hari, di mana mayoritas ibu rumah 

tangga sedang berada di rumah. Selain itu,  

 

pendidikan responden terbanyak 

dalam penelitian ini adalah SMA/sederajat 

sebanyak 21 orang (70.0%), sedangkan 

untuk pendidikan SD/Sederajat dan D3 (Ahli 

Madya) memiliki jumlah responden terendah 

dengan masing-masing hanya 1 orang 

(3,3%). 

Analisis Univariat 

A. Penyuluhan Kesehatan Melalui Media 

Video 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan 

Penyuluhan Kesehatan Melalui Media Video 

Tentang Pencegahan COVID-19 di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kalijaga Permai Kota 

Cirebon 
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Pelaksanaan 
Penyuluhan 
Kesehatan 

Melalui Media 
Video 

Frekuensi 
(F) 

Persentase 
(%) 

Baik 
Kurang 

25 
5 

83.3 
16.7 

Total 30 100.0 

Sumber: Data Primer Terolah 2021 

 Berdasarkan Tabel 2. di atas, 

diketahui bahwa pelaksanaan penyuluhan 

kesehatan melalui media video berkategori 

baik sebanyak 25 responden (83.3%) dan 

pelaksanaan penyuluhan kesehatan melalui 

media video berkategori kurang sebanyak 5 

responden (16.7%). Adapun pelaksanaan 

penyuluhan kesehatan melalui media video 

sebagian besar berkategori baik yaitu 

sebanyak 25 responden (83.3%). 

B. Pengetahuan Tentang Pencegahan 

COVID-19 Pada Masyarakat di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kalijaga Permai 

Kota Cirebon Sebelum Diberikan 

Penyuluhan Kesehatan Melalui Media 

Video 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Pengetahuan 

Tentang Pencegahan COVID-19 Pada 

Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kalijaga 

Permai Sebelum Diberikan Penyuluhan 

Kesehatan Melalui Media Video 

Pengetahuan Frekuensi 
(F) 

Persentase 
(%) 

Baik 
Cukup 
Kurang 

10 
13 
7 

33.3 
43.3 
23.3 

Total 30 100.0 

Sumber: Data Primer Terolah 2021 

Berdasarkan Tabel 3. di atas, 

diketahui bahwa 30 responden sebelum 

diberikannya penyuluhan kesehatan melalui 

media video tentang pencegahan COVID-19 

yang memiliki pengetahuan baik yaitu 

sebanyak 10 orang (33.3%), pengetahuan 

cukup sebanyak 13 orang (43.3%), dan 

pengetahuan kurang sebanyak 7 orang 

(23.3%). Adapun pengetahuan masyarakat 

sebelum diberikan penyuluhan kesehatan 

melalui media video sebagaian besar 

berkategori cukup yaitu sebanyak 13 orang 

(43.3%). 

C. Pengetahuan Tentang Pencegahan 

COVID-19 Pada Masyarakat di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kalijaga Permai 

Kota Cirebon Setelah Diberikan 

Penyuluhan Kesehatan Melalui Media 

Video 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Pengetahuan 

Tentang Pencegahan COVID-19 Pada 

Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kalijaga 

Permai Setelah Diberikan Penyuluhan Kesehatan 

Melalui Media Video 

Pengetahuan Frekuensi 
(F) 

Persentase 
(%) 

Baik 
Cukup 
Kurang 

24 
6 
0 

80.0 
20.0 

0 

Total 30 100.0 

Sumber: Data Primer Terolah 2021 

Berdasarkan Tabel 4. di atas, 

diketahui bahwa dari 30 responden setelah 

diberikannya penyuluhan kesehatan melalui 

media video tentang pencegahan COVID-

19, hampir seluruh responden memiliki 

pengetahuan baik yaitu sebanyak 24 orang 

(80.0%), dan pengetahuan cukup sebanyak 

6 orang (20.0%). Adapun pengetahuan 

masyarakat setelah diberikan penyuluhan 

kesehatan melalui media video hampir 

seluruhnya berkategori baik yaitu sebanyak 

24 orang (80.0%). 

Analisis Bivariat 

Tabel 5. Pengaruh Penyuluhan Kesehatan 

Melalui Media Video Terhadap Peningkatan 

pengetahuan pencegahan COVID-19 Pada 

Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kalijaga 

Permai Kota Cirebon 

Pengetahuan Frekuensi 
(F) 

Persentase 
(%) 

Baik 
Cukup 
Kurang 

10 
13 
7 

33.3 
43.3 
23.3 

Total 30 100.0 

Sumber: Data Primer Terolah 2021 

Berdasarakan Tabel 5. di atas, 

diketahui bahwa terjadi peningkatan yang 

signifikan pada rerata pengetahuan 

responden kearah positif dari sebelum 

diberikan penyuluhan kesehatan melalui 

media video dengan nilai rerata mean 68.23 

ke 91.77 dengan perbedaan mean sebesar 

23,54 rerata pengetahuan responden 

setelah diberikan penyuluhan kesehatan 

melalui media video.  

Hasil uji didapatkan nilai Sig. (2 tailed) 

0.000 menunjukkan nilai p-value < a , yang 
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artinya nilai 0.000 < 0.05 maka 

keputusannya Ho ditolak menunjukkan 

adanya pengaruh penyuluhan kesehatan 

melalui media video terhadap peningkatan 

pengetahuan pencegahan COVID-19 pada 

masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kalijaga Permai Kota Cirebon. 

4. PEMBAHASAN 

4.1 Pengetahuan Pencegahan COVID-19 di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kalijaga 

Permai Kota Cirebon Sebelum 

Diberikan Penyuluhan Kesehatan 

Melalui Media Video 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari 30 responden 

sebelum diberikannya penyuluhan 

kesehatan melalui media video tentang 

pencegahan COVID-19 yang memiliki 

pengetahuan baik yaitu sebanyak 10 orang 

(33.3%), pengetahuan cukup sebanyak 13 

orang (43.3%), dan pengetahuan kurang 

sebanyak 7 orang (23.3%). Artinya, 

sebagian besar dari responden di Kelurahan 

Kalijaga memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang pencegahan COVID-19 sebelum 

diberikannya penyuluhan kesehatan melalui 

media video.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Moudy 

dan Syakurah (2020) tentang gambaran 

pengetahuan masyarakat terkait usaha 

pencegahan COVID-19 di Indonesia bahwa 

hasil penelitian masih terdapat vasiasi pada 

tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia 

terhadap COVID-19. Pengetahuan 

mengenai berbagai topik mengenai COVID-

19 memiliki rentang yang besar yaitu 26,9%-

96,6% pada masyarakat di Indonesia. Hasil 

penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa 

pernyataan berupa informasi yang salah 

masih dipercayai oleh sebagian kecil 

responden hingga hampir separuhnya, yaitu 

berkisar pada 0,4%-29,3% responden. 

Sesuai dengan informasi data yang 

peniliti peroleh dari pelaksana program 

promosi kesehatan Wilayah Kerja 

Puskesmas Kalijaga Permai bahwa 

penyuluhan kesehatan yang menggunakan 

media video tentang pencegahan COVID-19 

baru dilaksanakan di dalam gedung 

puskesmas saja, karena memang sarana 

dan prasarananya yang mendukung berada 

di dalam gedung puskesmas, sehingga 

sasarannya hanya sebatas masyarakat 

yang tengah berkunjung ke puskesmas saja 

dan belum menjangkau ke seluruh lapisan 

masyarakat yang ada di kelurahan Kalijaga. 

Namun, pihak puskesmas juga sudah 

melakukan upaya promotif berupa 

membagikan media poster dan leaflet 

tentang upaya pencegahan COVID-19 

kepada masyarakat apabila tengah 

melakukan kegiatan posyandu. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Sabarudin, dkk (2020) 

pada masyarakat di Kota Bau-Bau bahwa 

sebagian masyarakat masih belum memiliki 

pengetahuan yang baik tentang pencegahan 

COVID-19, karena masih mempercayai  

informasi yang salah yang didapatkan 

melalui media sosial. Kurangnya 

pengetahuan dan pemahaman 

menyebabkan responden kurang 

berperilaku baik dalam melakukan upaya 

pencegahan COVID-19. Pengetahuan yang 

dimiliki responden sangatlah berpengaruh 

terhadap sikap dan tindakan dalam upaya 

pencegahan COVID-19. 

4.2 Pengetahuan Pencegahan COVID-19 di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kalijaga 

Permai Kota Cirebon Setelah Diberikan 

Penyuluhan Kesehatan Melalui Media 

Video 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari 30 responden 

yang memiliki pengetahuan baik yaitu 

sebanyak 24 orang (80.0%), dan 

pengetahuan cukup sebanyak 6 orang 

(20.0%). Artinya, sebagian besar dari 

responden di Kelurahan Kalijaga memiliki 

pengetahuan yang baik tentang pencegahan 

COVID-19 setelah diberikannya penyuluhan 

kesehatan melalui media video. 

Hasil penelitian tersebut, sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sabarudin, dkk (2020), bahwa diperoleh 

hasil pengetahuan masyarakat setelah 

diberikan penyuluhan kesehatan melalui 

media video dan leaflet menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memiliki 

pengetahuan yang sangat baik terhadap 

pencegahan COVID-19. Pengetahuan 
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seseorang dipengaruhi oleh pendidikan 

yang diberikan. Sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Mubarak (2007) dalam 

Yeni (2015) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan seseorang 

yaitu usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, 

minat, pengalaman, dan sumber informasi. 

Pengetahuan berperan sebagai langkah 

awal untuk membentuk sikap dan tindakan 

masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan 

kesehatan dan pemberian informasi, salah 

satunya melalui penyuluhan kesehatan 

tentang pencegahan COVID-19 harus terus 

dimaksimalkan agar dapat terus 

meningkatkan pengetahuan masyarakat 

sehingga diharapkan tidak ada lagi 

penambahan kasus COVID-19 di Indonesia.  

Sesuai dengan teori yang 

disampaikan oleh Depkes RI (2002) bahwa 

penyuluhan kesehatan merupakan 

peningkatan pengetahuan dan kemampuan 

yang bertujuan untuk perubahan perilaku 

hidup sehat pada individu, kelompok 

maupun masyarakat yang diberikan melalui 

pembelajaran atau instruksi (Nurmala, dkk, 

2018). Penyuluhan dapat dilakukan dengan 

beberapa metode dan media, penggunaan 

video sebagai media penyuluhan yang 

dapat menunjukkan gerakan-gerakan, 

pesan-pesan dengan menggunakan efek 

tertentu sehingga dapat memperkokoh 

proses pembelajaran dan dapat menarik 

perhatian penonton.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Imran (2017) yang 

berjudul Pengaruh Penyuluhan Kesehatan 

Melalui Media Video terhadap Peningkatan 

Pengetahuan Remaja Putri tentang Dampak 

Abortus Provokatus Kriminalis di Kelas X 

SMAN 2 Gowa, menyatakan bahwa 

penyuluhan kesehatan melalui media video 

dinilai efektif dalam meningkatkan 

pengetahuan remaja putri tentang dampak 

abortus provokatus kriminalis karena media 

yang digunakan dapat menarik perhatian 

responden dengan menampilkan gambar 

nyata dari suatu fenomena yang 

ditampilkan. Selain itu, materi penyuluhan 

yang ditampilkan dalam video juga mudah 

dipahami karena langsung pada inti 

pembahasan dan menggunakan kata-kata 

yang tidak sulit dimengerti.  

Tayangan dalam video pada 

penelitian ini yang menceritakan kehidupan 

di masyarakat sehari-hari dapat 

meningkatkan rasa kewaspadaan kepada 

mayarakat tentang apa yang akan terjadi 

apabila mereka tidak mematuhi protokol 

kesehatan untuk mencegah penularan 

COVID-19. Hal ini sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Sadiman (2012), bahwa 

video dapat memberikan stimulus terhadap 

pandangan dan pendengaran dengan 

memegang prinsip psikomotor, behavioristik, 

dan kognitif, sehingga responden bisa 

menerima informasi melalui indra pendengar 

yaitu telinga dan indra penglihatan yaitu 

mata, sehigga informasi yang disampaikan 

dapat diterima secara maksimal. Video 

diharapkan sama seperti film, dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan kemauan sehingga dapat mendorong 

terjadinya perubahan pengetahuan. 

4.3 Pengaruh Penyuluhan Kesehatan 

Melalui Media Video Terhadap 

Peningkatan Pengetahuan Pencegahan 

COVID-19 pada Masyarakat di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kalijaga Permai Kota 

Cirebon 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara 

penyuluhan kesehatan melalui media video 

terhadap peningkatan pengetahuan 

pencegahan COVID-19, yang dibuktikan 

hasil uji statistik menggunakan uji 

parametrik paired t-test dengan hasil p-value 

= 0.000 artinya nilai 0.000 < a 0.05, maka 

Ho ditolak artinya ada pengaruh penyuluhan 

kesehatan melalui media video terhadap 

peningkatan pengetahuan pencegahan 

COVID-19 pada masyarakat di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kalijaga Permai Kota 

Cirebon, terlihat juga bahwa hasil rerata 

pengetahuan responden ke arah positif dari 

sebelum diberikan penyuluhan kesehatan 

melalui media video sebesar mean 68.23 ke 

91.77 rerata pengetahuan responden 

setelah diberikan penyuluhan kesehatan 

melalui media video.  

Hasil penelitian tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sabarudin, dkk (2020), yang menyatakan 

bahwa penyuluhan kesehatan melalui media 
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video dan leaflet tentang pencegahan 

COVID-19 dapat mempengaruhi 

pengetahuan masyarakat dalam melakukan 

upaya pencegahan COVID-19 dengan 

menerapkan protokol kesehatan. Hal 

tersebut dibuktikan dari hasil pretest dan 

posttest masing-masing variabel meningkat. 

Hasil uji menujukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang bermakna penyuluhan 

dengan variabel tingkat pengetahuan 

tersebut. 

Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Majid (2006) dalam Imran 

(2017) yaitu informasi yang diberikan 

kepada responden dengan menggunakan 

media audio visual atau video dapat 

dimengerti karena setiap responden akan 

mudah mencermati jika terdapat gambar 

yang dapat dilihat dan suara yang dapat 

didengar. Dalam hal ini dianggap efisien dan 

praktis, video lebih bersifat mudah dipahami 

dan bisa ditayangkan berulang kali sehingga 

efektif untuk mengubah pandangan sasaran 

yang akan diintervensi. Media video 

mengandalkan pendengaran dan 

penglihatan dari sasaran, di mana 

penggunaan audiovisual melibatkan semua 

alat indra, sehingga semakin banyak alat 

indra yang terlibat untuk menerima dan 

mengolah informasi, semakin besar 

kemungkinan isi informasi tersebut dapat 

dimengerti dan dipertahankan dalam 

ingatan, dan dengan efek gambar yang 

bergerak dan efek suara dapat 

memudahkan audiens memahami isi berita 

sehingga dapat menambah pengetahuan. 

Pengetahuan masyarakat yang baik 

dapat mempengaruhi sikap dan tindakan 

yang akan mereka lakukan salah satunya 

adalah upaya pencegahan COVID-19. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Zhong (2020) 

pada masyarakat China yang menemukan 

bahwa terdapat hubungan pengetahuan 

dengan sikap terhadap COVID-19 (OR: 

0,75, p<0.001), dengan pengetahuan yang 

lebih baik menjadi faktor protektif terhadap 

sikap tidak percaya diri dalam menghadapi 

COVID-19. Menurut ilmu psikologi sosial, 

sikap sangat berkaitan erat dengan tingkat 

pengetahuan seseorang. Sikap seseorang 

terhadap suatu objek menunjukkan 

pengetahuan orang tersebut terhadap objek 

yang bersangkutan. Berdasarkan teori 

adaptasi yang dikemukakan oleh Silalahi 

(2013) tingkat pengetahuan baik dapat 

mendorong seseorang untuk mempunyai 

sikap dan perilaku yang baik pula. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan 

pembahasan mengenai pengaruh 

penyuluhan kesehatan melalui media video 

terhadap peningkatan pengetahuan 

pencegahan COVID-19 pada masyarakat di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kalijaga Permai 

Kota Cirebon dengan 30 responden, maka 

dapat ditarik simpulan : 

1. Terdapat 25 responden (83.3%) yang 

menyatakan pelaksanaan penyuluhan 

kesehatan melalui media video 

tentang pencegahan COVID-19 

dengan kategori baik dan sebanyak 5 

responden (16.7%) menyatakan 

pelaksanaan penyuluhan kesehatan 

melalui media video dengan kategori 

kurang. 

2. Nilai rerata peningkatan pengetahuan 

sebesar mean 68.23 ke 91.77. Nilai p 

value < a , maka Ho ditolak 

menunjukkan bahwa ada pengaruh 

penyuluhan kesehatan melalui media 

video terhadap peningkatan 

pengetahuan pencegahan COVID-19 

pada masyarakat di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kalijaga Permai Kota 

Cirebon. 

5.2 Saran 

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini terbukti ada 

pengaruh penyuluhan kesehatan melalui 

media video terhadap peningkatkan 

pengetahuan masyarakat tentang 

pentingnya melakukan pencegahan 

COVID-19 dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga dapat 

meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal. 

2. Bagi Pemegang Kebijakan 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa penyuluhan kesehatan melalui 

media video tentang pencegahan 

COVID-19 terbukti dapat meningkatkan 
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pengetahuan masyarakat tentang 

pentingnya selalu menerapkan protokol 

kesehatan yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah. Sehingga perlu 

dipertimbangkan dalam usulan kebijakan 

program promosi kesehatan adanya 

penambahan tema atau materi yang 

disampaikan tentang epidemiologi 

penyakit menular khususnya informasi 

tentang pencegahan COVID-19. 
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ABSTRAK 

Latar Belakang: Equity terhadap akses pelayanan kesehatan adalah tantangan besar yang masih 

dihadapi Indonesia. Rasio kematian ibu di Indonesia pada tahun 2020 masih tetap tinggi dengan 

inequity pelayanan antenatal care yang mencolok menurut wilayah. Angka Kematian Ibu tertinggi 

di Jawa Timur pada tahun 2020 adalah Kabupaten Jember sebanyak 61 kematian dengan proporsi 

penyebab kematian yang semakin meningkat yaitu hipertensi dalam kehamilan. RSD dr. Soebandi 

adalah salah satu rumah sakit PONEK yang berperan penting dalam upaya menyelesaikan 

masalah kematian ibu khususnya di Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan equity horizontal pemberian pelayanan antenatal care pada ibu hamil risiko tinggi 

hipertensi peserta JKN dan non JKN di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember.  

Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan total sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden didominasi oleh ibu peserta JKN, usia 20-34 

tahun, pendidikan tamat SD, dan tidak bekerja.  

Hasil: Sebagian besar responden memberikan penilain baik terhadap sarana kefarmasian, standar 

proses pelayanan ANC, dan puas terhadap pelayanan ANC yang diterima. Sedangkan hasil 

observasi dinilai kurang lengkap terhadap sarana dan prasarana pelayanan ANC RSD dr. 

Soebandi. Hasil menunjukkan terjadi kesenjangan penilaian responden terhadap standar struktur 

pelayanan ANC RSD dr. Soebandi pada lama tunggu pelayanan di kefarmasian, sebagian besar 

penilaian terhadap standar proses pada pasien JKN sudah mencapai equity, terjadi kesenjangan 

penilaian responden terhadap standar outcome pelayanan yaitu kepuasan pasien. 

Kesimpulan: Ibu hamil peserta JKN dan Non JKN sebagian besar memberikan penilaian baik 

terhadap mutu pelayanan antenatal care (struktur, proses, outcome). 

Kata Kunci: mutu, antenatal care, equity 

Abstract 

Background: Equity on access to health services is a big challenge that Indonesia is still facing. In 

2020, the maternal mortality ratio in Indonesia was still high with the striking inequity of antenatal 

care by region. The highest maternal mortality rate in East Java in 2020 was Jember Regency with 

61 maternal mortality cayses by hypertension and from the data also knowed that the proportion 

was also increase. dr. Soebandi Regional Hospital is one of the PONEK hospitals that has big 

impact in solving the problem of maternal mortality, especially in Jember Regency. This study aims 

to describe the horizontal equity in antenatal care services of high risk maternity with hypertension 

on JKN and non-JKN participants at the dr. Soebandi Regional Hospital, Jember Regency.  

Methods: This research has descriptive design of study was using total sampling method. The 

results showed that the respondent was dominated by JKN maternal participants, aged 20-34 

years old, elementary school graduate, and did not work. Most of the respondents got a good 



 

 

BIMKMI Volume 9 No.1 | Juli – Oktober 2021  12 

assessment of the pharmaceutical facilities, the ANC service process standards, and were satisfied 

with the ANC received.  

Result: The results of observations was considered a bit incomplete to the services of facilities and 

infrastructure of ANC at RSD dr. Soebandi. The results show that there were a gap in respondents' 

assessment of the standard structure of the ANC RSD dr. Soebandi on the waiting time for 

pharmacy services, most of the assessments of the standard process for JKN patients have 

achieved equity, there were gap in respondents' assessment of service outcome standards, namely 

patient satisfaction. 

Conclusion: Most of the maternity on JKN and Non JKN participants gave a good assessment of 

the quality of antenatal care services (structure, process, outcome). 

Keywords: quality, antenatal care,equity 

 

1. PENDAHULUAN 

Equity terhadap akses pelayanan 

kesehatan adalah tantangan besar yang 

dihadapi oleh berbagai negara di dunia, 

terutama negara-negara di Asia Tenggara. 

Whitehead menjelaskan equity pelayanan 

kesehatan diartikan sebagai akses yang 

adil, pemanfaatan yang sama berdasarkan 

kebutuhan pelayanan kesehatan yang 

sama, serta kualitas pelayanan kesehatan 

yang adil kepada dua atau lebih kelompok 

(Pudjiraharjo & Sari, 2013). Berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

36 Tahun 2009, setiap orang memiliki hak 

yang sama untuk mendapatkan sumber 

daya atau aksesibilitas kesehatan. Namun, 

sampai saat ini inequity kesehatan antar 

kelompok masyarakat masih tetap terjadi. 

Hal ini didukung sebuah studi yang 

dilakukan oleh Nadjib dalam Idris (2016: 74) 

bahwa masih terdapat perbedaan akses 

pelayanan di 13 provinsi yang dipengaruhi 

oleh faktor sosial, ekonomi dan wilayah.  

Inequity melingkupi perbedaan dalam 

memperoleh akses, jangkauan, dan kualitas 

pelayanan kesehatan sehingga timbul 

kesenjangan status kesehatan antar 

kelompok masyarakat yang berbeda (Shin & 

Kim, 2010: 2). Secara signifikan indikator 

status kesehatan cenderung mengalami 

peningkatan selama 3 dekade terakhir di 

Indonesia. Namun, rasio kematian ibu di 

Indonesia pada tahun 2019 masih tetap 

tinggi yaitu 305/100.000 KH dengan inequity 

pelayanan ANC yang mencolok menurut 

Wilayah (Nababan et al., 2018:18-19). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan, kebutuhan ibu 

hamil berdasarkan standar kunjungan dapat 

diukur dengan pencapaian K1 sampai 

dengan K4 serta standar kualitas pelayanan 

kesehatan 10 T. Hardianti, et al dalam 

Marniyati, et al (2016: 356) menyatakan 

bahwa pelayanan ANC yang berkualitas 

adalah salah satu upaya menekan angka 

morbiditas dan mortalitas kepada ibu dan 

anak yang dianggap efektif. Noor dalam 

Putri et al., (2017: 822) menjelaskan bahwa 

ibu hamil yang memeriksakan 

kandungannya tidak rutin atau kurang dari 4 

kali kunjungan maka berisiko 4,57 kali lebih 

besar terjadi kematian ibu. Tahun 2006 

sampai dengan tahun 2017 cakupan 

pelayanan antenatal care K1 dan K4 

cenderung mengalami peningkatan. Target 

Rencana Strategis (Renstra) kementerian 

kesehatan pelayanan antenatal care K1 

tahun 2017 sebesar 81%, maka secara 

nasional capaian pelayanan K1 tahun 2017 

sudah mencapai target meskipun masih 

terdapat 14 provinsi yang belum mencapai 

target nasional. Sedangkan target renstra 

pelayanan antenatal care K4 tahun 2017 

menunjukkan peningkatan meskipun 

terdapat 20 Provinsi yang belum mencapai 

target Nasional yaitu 85%. 

Kematian ibu merupakan masalah 

yang bersifat multidimensional. Kematian 

ibu tidak hanya bersumber dari faktor 

internal ibu sendiri, melainkan juga 

dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti 

aksesibilitas pelayanan kesehatan, motivasi 

keluarga terutama suami dalam 
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mempersiapkan proses persalinan (Syawal, 

2020). Angka Kematian Ibu tertinggi di Jawa 

Timur adalah Kabupaten Jember dan 

Kabupaten Bojonegoro (Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur, 2020: 33). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jember tahun 2020 jumlah 

kematian ibu kembali meningkat sebanyak 

61 kematian. Jika dibandingkan dengan 

angka kematian ibu Kabupaten Bojonegoro 

tahun 2020 sebanyak 28 kematian, maka 

Kabupaten Jember adalah kabupaten 

dengan angka kematian ibu tertinggi 

pertama di Jawa Timur dengan penyebab 

tertinggi yaitu pendarahan, infeksi, dan 

Hipertensi dalam Kehamilan (HDK). 

Proporsi ketiga penyebab kematian ibu telah 

berubah, angka pendarahan dan infeksi 

mengalami penurunan sedangkan proporsi 

HDK semakin meningkat. Hipertensi dalam 

kehamilan selain membahayakan ibu dan 

janin juga lebih berisiko mengalami 

komplikasi selama persalinan bahkan 

setelahnya, seperti persalinan prematur, 

kesakitan dan kematian, IUGR, gagal ginjal 

dan gagal hati akut, HELLP, DIC, 

pendarahan otak dan kejang (Mudjari and 

Samsu dalam Alatas, 2019: 2). Tahun 2016, 

HDK menyebabkan terjadinya lebih dari 

28,8% kematian ibu di Kabupaten Jember. 

Hal ini dapat dicegah dengan mendeteksi 

secara dini melalui pemeriksaan antenatal 

care yang teratur dan bermutu, mengenali 

tanda-tanda risiko tinggi atau komplikasi 

kehamilan serta dilakukannya pengobatan 

yang cukup agar penyakit tidak menjadi 

lebih berat. Kasus ibu hamil risiko tinggi 

yang tidak dapat ditangani di Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama harus dirujuk 

sesuai dengan sistem rujukan ke Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Lanjutan. 

Salah satu fasilitas kesehatan tingkat 

lanjutan yang sangat membantu dalam 

upaya menyelesaikan masalah kematian ibu 

yaitu rumah sakit PONEK. Rumah sakit 

PONEK adalah tempat pelayanan obstetri 

dan neonatal terpadu di tingkat regional 

dengan petugas kesehatan yang memadai, 

serta sarana dan prasarana yang lengkap 

(Kasiyani et al., 2013: 30). Salah satu rumah 

sakit PONEK di Kabupaten Jember adalah 

Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember. 

Menurut Surat Keputusan Kementerian 

Kesehatan Nomor: 

1097/MENKES/SK/XI/2002 menetapkan 

RSD dr. Soebandi sebagai rumah sakit 

kelas B pendidikan dan merupakan rumah 

sakit rujukan regional Wilayah Jawa Timur 

melingkupi beberapa Kabupaten dan Kota 

seperti Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, 

Lumajang, Banyuwangi dan Jember sendiri. 

Sebagaimana rumah sakit daerah yang 

berperan dalam menyediakan pelayanan 

kesehatan  yang bermutu di Jember, RSD 

dr. Soebandi memiliki nilai-nilai dasar yaitu 

safety, organizational learning, excellent 

service, believe in trust, accountable, non 

discrimination, development dan integrity. 

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 

tentang rumah sakit, bahwa 

penyelenggaraan rumah sakit didasarkan 

pada asas Pancasila dan nilai kemanusiaan, 

etika dan profesionalitas, kebermanfaatan, 

equity, non diskrimination, pemerataan, 

perlindungan pasien, keselamatan, dan 

fungsi sosial. Dalam Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2009 dan nilai dasar RSD 

dr. Soebandi tersebut terdapat 1 kata yang 

sama yaitu anti diskriminasi. Nilai anti 

diskriminasi dapat diartikan bahwa 

penyelenggaraan rumah sakit tidak boleh 

membedakan pelayanan antar kelompok 

masyarakat termasuk pasien peserta JKN 

maupun non JKN harus equity dalam 

mendapat pelayanan antenatal care.  

Namun, berdasarkan hasil survei 

Ombudsman RI Tahun 2018 ditemukan 

masih banyaknya keluhan masyarakat atas 

pelayanan tiga RSD di Jawa Timur salah 

satunya RSD dr. Soebandi Jember. Keluhan 

tertinggi terjadi pada maladministrasi 

layanan, prosedur penanganan, pemberian 

obat, dan sulitnya peserta JKN 

menggunakan asuransi BPJS kesehatan. 

Diperkuat dengan penelitian Rizkiyanto 

(2014:9) bahwa masih adanya kesenjangan 

mutu pelayanan keperawatan di RSD dr. 

Soebandi yang diukur menggunakan lima 

dimensi mutu yaitu tangiable, reliability, 

responsiveness, assurance dan emphaty. 

Pasien BPJS PBI menyatakan mutu 

pelayanan keperawatan di RSD dr. 

Soebandi kurang baik (62,5%) sedangkan 
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pasien umum menyatakan mutu pelayanan 

keperawatan sudah baik (62,5%). Hal ini 

menjelaskan bahwa masih adanya 

kesenjangan antar pasien yang mampu 

untuk membayar dan yang tidak mampu 

sehingga sulit untuk tercapainya pelayanan 

kesehatan yang sesuai dengan prinsip 

ekuitas. 

Beberapa studi terdahulu yaitu 

penelitian Pudjiraharjo & Sari (2013: 27) 

menjelaskan bahwa terdapat perbedaan 

ekuitas pemberian pelayanan kesehatan 

kepada ibu pengguna jampersal dan non 

jampersal di Wilayah kerja Puskesmas 

Dupak, Surabaya. Keikutsertaan pasien 

Jampersal mempertinggi ekuitas pemberian 

pelayanan antenatal. Penelitian Syamsiyah 

(2017) menjelaskan adanya kesenjangan 

akses bagi pasien pengguna BPJS dan 

umum disebabkan karena pihak BPJS 

mempunyai banyak tunggakan klaim 

pembayaran kepada rumah sakit sehingga 

rumah sakit lebih memprioritaskan pasien 

umum. Hal ini yang menjadikan perbedaan 

prioritas bagi pasien umum dan pasien 

BPJS di rumah sakit swasta Surabaya. 

Inequity juga terjadi dalam kualitas 

pemberian pelayanan rawat jalan RSUD 

Kota Surakarta. Sari dalam Pertiwi (2016: 

118-120) menjelaskan bahwa terdapat 

perbedaan kualitas pelayanan antara pasien 

BPJS dan umum pada dimensi keselamatan 

pasien, efisiensi, efektivitas, dan 

berorientasi pasien yang secara simultan 

memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan pasien. Hasil yang didapat bahwa 

pasien BPJS mempunyai nilai mean tingkat 

kepuasan yang lebih rendah sebesar 66,62 

dibandingkan dengan nilai mean pasien 

umum sebesar 106,14. 

Dari penelitian di atas dapat 

disimpulkan bahwa masih adanya inequity 

dalam pelayanan kesehatan di beberapa 

instansi kesehatan baik instansi kesehatan 

swasta maupun pemerintah. Sedangkan 

penelitian terbaru tentang equity pelayanan 

antenatal care masih belum ada. Latar 

belakang tersebut menjadi dasar peneliti 

bahwa perlu dilakukan suatu kajian Mutu 

Pelayanan Antenatal Care pada Ibu Hamil 

Risiko Tinggi Hipertensi Peserta JKN dan 

Non JKN di Rumah Sakit Daerah dr. 

Soebandi Kabupaten Jember. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan equity horizontal 

pemberian pelayanan antenatal care pada 

ibu hamil risiko tinggi hipertensi peserta JKN 

dan non JKN di Rumah Sakit Daerah dr. 

Soebandi Kabupaten Jember. 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian deskriptif yang dilakukan di 

wilayah kerja RSD dr. Soebandi Kabupaten 

Jember pada bulan Desember 2020 hingga 

Februari 2021. Jumlah sampel sebanyak 24 

ibu hamil risiko tinggi hipertensi peserta JKN 

dan non JKN RSD dr. Soebandi yang 

melakukan kunjungan ANC pada bulan 

Januari sampai Desember 2020 dengan 

menggunakan teknik total sampling. 

Variabel dalam penelitian ini adalah 

karakteristik responden (usia, cara 

pembayaran, tingkat pendidikan, jenis 

pekerjaan), standar struktur, standar proses, 

standar outcome, dan horizontal equity. 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

melalui wawancara atau penyebaran angket 

online dengan menghubungi nomer 

handphone responden yang tersedia di 

rekam medik RSD dr. Soebandi. Data 

sekunder penelitian ini adalah data pasien 

ibu hamil risiko tinggi hipertensi peserta JKN 

dan non JKN di RSD dr. Soebandi dan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Asuhan Keperawatan Rawat Jalan Poli 

Obstetri dan Ginekologi RSD dr. Soebandi 

Jember Tahun 2016. Instrumen 

pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah jenis angket tertutup. Setelah data 

terkumpul kemudian dilakukan tahap editing, 

penkodean dan tabulasi. Penelitian ini 

menggunakan teknik penyajian data 

berbentuk deskriptif yang dijabarkan dalam 

tabel, grafik dan narasi. 

3. HASIL 

3.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Responden 

Variabel N % 

Usia   

< 20 Tahun 1 4,2 

20-34 Tahun 13 54,2 
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Variabel N % 

≥ 35 Tahun 10 41,7 

Jumlah 24 100 

Cara Pembiayaan 

JKN 18 75 

Non JKN 6 25 

Jumlah 24 100 

Tingkat Pendidikan 

Tidak pernah sekolah 0 0 

Tamat SD 10 41,7 

Tamat SLTP 5 20,8 

Tamat SLTA 6 25,0 

Tamat D1/D2/D3 0 0 

Tamat PT 3 12,5 

Jumlah 24 100 

Jenis Pekerjaan 

Ibu rumah tangga 16 66,7 

Pegawai swasta 1 4,2 

PNS 0 0 

Wiraswasta/ pedagang 3 12,5 

Lainnya 4 16,7 

Jumlah 24 100 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

disajikan dalam Tabel 1. menunjukkan 

bahwa dari 24 responden ibu hamil risiko 

tinggi hipertensi didominasi oleh ibu berusia 

20-34 tahun sebanyak 13 responden. 

Sebagian besar responden menggunakan 

jenis pelayanan menjadi peserta JKN 

sebanyak 18 responden (75%). Tingkat 

pendidikan dilihat berdasarkan jenjang 

sekolah formal tertinggi yang pernah dicapai 

responden. Data menunjukkan bahwa 

persentase tertinggi yakni tamat SD 

sebanyak 10 responden (41,7%). Jenis 

pekerjaan responden didominasi sebagai 

ibu rumah tangga sebanyak 16 responden 

(66,7%). 

3.2 Struktur Pelayanan Antenatal Care 

Tabel 2.  Penilaian ibu terhadap standar sturktur  

Cara 

pembayaran 

pasien 

Total perhitungan 

struktur Total 

Baik Cukup 

N % N % N % 

JKN 17 81 1 33,3 18 75 

Non JKN 4 19 2 66,7 6 25 

Total 21 100 3 100 24 100 

Berdasarkan pada Tabel 2. 

menjelaskan bahwa ibu hamil risiko tinggi 

hipertensi peserta JKN sebanyak 17 

responden (81%) memberikan penilaian 

baik terhadap pelayanan sarana 

kefarmasian sedangkan mayoritas ibu hamil 

risiko tinggi hipertensi non JKN sebanyak 4 

responden (19%)  memberikan penilaian 

baik. 

Sedangkan standar struktur lainnya 

yaitu sarana dan prasarana diukur 

menggunakan lembar observasi. 

Berdasarkan hasil observasi, sarana dan 

prasarana pelayanan ANC poli obstetri dan 

ginekologi RSD dr. Soebandi Kabupaten 

Jember termasuk dalam kategori cukup 

lengkap. Hal ini dikarenakan terdapat 1 

peralatan pelayanan ANC yang tidak dimiliki 

yaitu gestogram, sedangkan kriteria lain 

yang belum terpenuhi yaitu ruangan kurang 

memaksimalkan pencahayaan alami. 

 

3.3 Proses Pelayanan Antenatal Care 

Tabel 3. Penilaian ibu terhadap standar proses 

Cara pembayaran pasien 

Total perhitungan proses Total 

Baik Cukup Kurang 

N % N % N % N % 

Proses pendaftaran 

JKN 13 72,2 5 83,3 0 0 18 75 

Non JKN 5 27,8 1 16,7 0 0 6 25 

Total 18 100 6 100 0 0 24 100 

Loket poli obstetri dan ginekologi 

JKN 12 70,6 6 85,7 0 0 18 75 

Non JKN 5 29,4 1 14,3 0 0 6 25 

Total 17 100 7 100 0 0 24 100 

Pelayanan poli obstetri dan ginekologi 

JKN 10 66,7 7 100 1 50 18 75 

Non JKN 5 33,3 0 0 1 50 6 25 

Total 15 100 7 100 2 100 24 100 
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Cara pembayaran pasien 

Total perhitungan proses Total 

Baik Cukup Kurang 

N % N % N % N % 

 

Standar pelayanan antenatal care 

JKN 15 78,9 3 60 0 0 18 75 

Non JKN 4 21,1 2 40 0 0 6 25 

Total  19 100 5 100 0 0 24 100 

 

Berdasarkan Tabel 3. di atas 

menunjukkan bahwa mayoritas ibu hamil 

risiko tinggi peserta JKN dan non JKN 

memberikan penilaian baik terhadap proses 

pendaftaran di RSD dr. Soebandi yaitu 

sebesar 13 responden (72,2%) dan 5 

responden (27,8%). Mayoritas peserta JKN 

dan non JKN memberikan penilaian baik 

terhadap pelayanan di loket poli Obstetri 

dan Ginekologi yaitu sebanyak 12 

responden (70,6%) dan 5 responden 

(29,4%). Mayoritas peserta JKN dan non 

JKN memberikan penilaian baik terkait 

pelayanan di poli Obstetri dan Ginekologi 

sebanyak 10 responden (66,7%) dan 5 

responden (33,3%). Penilaian terhadap 

standar pelayanan antenatal care 

didominasi oleh ibu yang memberikan nilai 

baik oleh peserta JKN sebanyak 15 

responden (78,9%) dan peserta non JKN 

sebanyak 4 responden (21,1%). 

3.4 Proses Pelayanan Antenatal Care 

Tabel 4. Penilaian ibu terhadap standar outcome 

Cara 

pembayaran 

pasien 

Total perhitungan 

outcome 
Total 

Tidak 

puas 
Puas 

N % N % N % 

JKN 6 85,7 12 70,6 18 75 

Non JKN 1 14,3 5 29,4 6 25 

Total 7 100 17 100 24 100 

Berdasarkan Tabel 4. menunjukkan 

bahwa ibu hamil risiko tinggi hipertensi 

peserta JKN sebanyak 12 responden 

(70,6%) memberikan penilaian puas 

terhadap pelayanan antenatal care di RSD 

dr. Soebandi sedangkan ibu hamil risiko 

tinggi hipertensi non JKN (umum)  sebanyak  

 

5 responden (29,4%) menyatakan puas. 

3.5 Equity Pemberian Pelayanan 

Antenatal Care di RSD dr. Soebandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kurva Konsentrasi Equity Struktur 

JKN dan Non JKN 

Berdasarkan Gambar 1. menunjukkan 

bahwa kurva konsentrasi pada kelompok 

peserta JKN berhimpitan dengan garis 

diagonal namun cenderung lebih ke atas, 

sedangkan kurva konsentrasi pada 

kelompok peserta non JKN garis lorenz 

terletak di bawah garis ekuitas. Sehingga 

terdapat kesenjangan penilaian pada 

kelompok JKN dimana masih terdapat 

beberapa responden yang mendapatkan 

pelayanan sarana kefarmasian dalam 

kategori yang kurang baik. 
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Gambar 2. Kurva Konsentrasi Equity Proses JKN 

dan Non JKN 

Berdasarkan Gambar 2. di atas 

dijelaskan bahwa kurva konsentrasi pada 

kelompok peserta JKN lebih condong 

berhimpitan dengan garis diagonal namun 

sedikit lebih ke atas. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sesungguhnya 

mayoritas standar proses pada pasien JKN 

dan Non JKN sudah mencapai equity 

meskipun sebagian kecil pasien JKN 

memberikan penilaian pelayanan yang 

kurang baik jika dibandingkan dengan 

pasien non JKN yang kesemuanya 

menyatakan proses pelayanan ANC sudah 

baik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kurva konsentrasi Equity Outcome 

Berdasarkan Gambar 3. di atas 

dijelaskan bahwa kurva konsentrasi pada 

kelompok peserta JKN lebih dekat dengan 

garis diagonal dibandingkan dengan 

kelompok non JKN. Hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa pasien non JKN 

memberikan penilaian dalam kategori 

kurang puas terhadap pelayanan yang 

diterima. 

4. PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yaitu ciri-ciri 

yang melekat pada responden yang 

menggambarkan identitas dari responden. 

Karakteristik responden yang pertama, yakni 

usia. Hasil penelitian yang didapat bahwa 

usia responden didominasi usia 20-34 tahun 

yaitu sebanyak 13 responden dengan 

persentase 54,2%. Usia seorang ibu 

berhubungan dengan kematangan organ 

reproduksi. Usia yang dianggap optimal 

untuk kehamilan adalah 20-35 tahun 

sedangkan umur dibawah 20 tahun atau 

diatas 35 tahun merupakan umur risiko 

tinggi untuk hamil dan melahirkan. 

Kehamilan pada usia muda berbahaya 

dikarenakan organ reproduksi belum 

matang dan sebaliknya pada ibu yang 

berusia tua dengan banyak anak 

mempunyai risiko untuk mengalami 

komplikasi (Utami, 2011: 12-14). 

Karakteristik responden yang kedua, 

yakni cara pembiayaan yang menunjukkan 

bahwa dari 24 reponden ibu hamil risiko 

tinggi hipertensi ternyata lebih banyak 

sebagai peserta JKN dibandingkan dengan 

non JKN dengan perbandingan 3:1. Hasil 

yang didapat sesuai dengan penelitian 

Melina (2016) bahwa penggunaan JKN oleh 

ibu hamil di puskesmas Banguntapan II 

memiliki persentase tertinggi pengguna JKN 

sebanyak 52 orang (66,7%) dibandingkan 

dengan ibu hamil yang tidak menggunakan 

JKN sebanyak 26 orang (33,3%). Faktor 

jaminan pemeliharaan adalah salah satu 

faktor penting untuk masyarakat saat ini 

dimana dengan memiliki jaminan 

pemeliharaan kesehatan masyarakat 

merasa lebih terlindungi jika suatu saat 

sedang terserang penyakit karena dengan 

memiliki jaminan kesehatan mereka bisa 
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dibebaskan dari biaya berobat (Logen, et al 

dalam Melina, et al 2016). 

Karakteristik responden yang ketiga, 

yakni tingkat pendidikan, menunjukkan 

bahwa sebagian besar pendidikan 

responden tamatan Sekolah Dasar (41,7%) 

dan jumlah pendidikan ibu yang paling 

sedikit yaitu tamatan Perguruan Tinggi 

sebesar 12,5%. Tingkat pendidikan 

merupakan faktor yang sangat berperan 

dalam menghadapi proses kehamilan dan 

persalinan, karena tingkat pendidikan dapat 

menunjukkan status kesehatan seseorang 

(Heriani, 2016: 5). Ibu hamil dengan 

pendidikan tinggi akan mudah menerima 

informasi tentang antenatal care sehingga 

ibu akan memeriksakan kehamilannya 

sesuai standar ANC untuk menjaga 

keadaan kesehatan dirinya dan anak dalam 

kandungannya (Notoadmojo, 2012). 

Karakteristik responden yang keempat, 

yakni pekerjaan responden. Hasil penelitian 

yang didapatkan bahwa responden 

didominasi tidak bekerja (ibu rumah tangga) 

yakni sejumlah 16 responden (66,7%). 

Selain itu 1 responden bekerja sebagai 

pegawai swasta (4,2%), 3 responden 

sebagai wiraswasta (12,5%), dan 4 

responden menjawab pekerjaan lainnya 

yaitu guru TK, penjahit, petani dan asisten 

rumah tangga. Pekerjaan berkaitan dengan 

keadaan ekonomi. Status ekonomi 

seseorang berpengaruh terhadap cepat 

tanggapnya ketika dirinya atau keluarganya 

merasakan gejala penyakit, sehingga 

semakin tinggi ekonomi seseorang maka 

akan segera mencari pertolongan. Hal ini 

sejalan dengan teori Friedman dalam 

Purnawingsih (2016) yang menjelaskan 

bahwa pekerjaan merupakan suatu 

jembatan dalam memperoleh uang untuk 

memenuhi kebutuhan hidup serta untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan yang 

diinginkan. 

Karakteristik yang kelima, yakni cara 

pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas pasien ibu hamil risiko 

tinggi hipertensi yang melakukan pelayanan 

ANC di RSD dr. Soebandi adalah peserta 

JKN sebanyak 18 responden (75%) 

sedangkan sisanya peserta non JKN 

sebanyak 6 responden (25%). Hasil 

penelitian Logen et al (2015), menunjukan 

bahwa ibu hamil yang memiliki JKN 

memanfaatkan pelayanan kesehatan lebih 

banyak jika dibandingkan dengan ibu yang 

tidak memiliki jaminan pemeliharaan 

kesehatan dikarenakan bagi ibu yang sudah 

memiliki kartu sehat akan mendapatkan 

bantuan dari pemerintah dalam hal 

pembiayaan yang lebih murah untuk 

memeriksakan kesehatan ibu, berbeda 

dengan yang tidak memiliki kartu sehat ibu 

tetap dikenakan biaya saat memeriksakan 

kesehatan mereka. 

4.2 Struktur Pelayanan Antenatal Care 

Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi 

Berdasarkan hasil penelitian 

menjelaskan bahwa penilaian struktur 

pelayanan ANC di Rumah Sakit Daerah dr. 

Soebandi dapat diukur menggunakan 

angket dan lembar observasi. Standar 

struktur pelayanan sarana kefarmasian 

diukur menggunakan angket dan hasil 

penelitian menunjukkan sudah baik. 

Pelayanan kefarmasian yaitu suatu kegiatan 

kesehatan yang memiliki tanggung jawab 

langsung kepada konsumen dan 

berhubungan dengan ketersediaan obat-

obatan, bertujuan untuk meningkatkan mutu 

kehidupan pasien (Kemenkes RI, 2014). 

Standar struktur lainnya yaitu sarana 

dan prasarana yang menunjang pelayanan 

ANC diukur menggunakan lembar 

observasi. Sarana yaitu semua yang bisa 

digunakan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan. Berdasarkan hasil observasi bahwa 

ketersediaan sarana pelayanan antenatal 

care termasuk dalam kategori cukup 

lengkap, hanya terdapat 1 peralatan 

pelayanan ANC yang tidak dimiliki poli 

obstetri dan ginekologi RSD dr. Soebandi 

yaitu gestogram (diagram untuk menghitung 

usia kehamilan). Prasarana adalah suatu 

area lokasi yang menunjang dalam 

penyelenggaraan upaya kesehatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah pusat, 

pemerintah daerah dan/ atau masyarakat. 

Berdasarkan hasil observasi bahwa 

ketersediaan prasarana yang mendukung 

pelayanan ANC RSD dr. Soebandi termasuk 

dalam kategori cukup lengkap dengan 

kriteria prasarana 15 yang terpenuhi. 
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Sedangkan kriteria lain yang belum 

terpenuhi yaitu ruangan kurang 

memaksimalkan pencahayaan alami. Saat 

melakukan observasi, peneliti menjumpai 

masih banyaknya fasilitas desinfektan di 

ruang tunggu yang kosong cairan 

desinfektannya. Sarana dan prasarana yang 

baik akan mempengaruhi pandangan pasien 

dan keluarga pasien tentang mutu 

pelayanan rumah sakit yang mana pada 

setiap unit perawatan akan menunjang 

pelaksanaan tugas-tugas pelayanan 

sehingga dapat memberikan kenyamanan 

dan kepuasan yang sesuai dengan harapan 

pasien (Ahmad et al, 2013:5). 

4.3 Proses Pelayanan ANC Rumah Sakit 

Daerah dr. Soebandi 

Penilaian terhadap standar proses 

dapat dilihat dari evaluasi interaksi tenaga 

kesehatan dengan pasien dan sikap 

profesionalitas tenaga kesehatan dalam 

memanajemen pasien sesuai dengan 

standar setiap proses pelayanan kesehatan. 

Proses pelayanan antenatal care 

merupakan kegiatan yang diselenggarakan 

oleh RSD dr. Soebandi dalam pelayanan 

antenatal care mulai dari pasien masuk 

sampai dengan pasien mendapatkan 

pelayanan ANC yang terbagi dalam 4 

proses yaitu proses pendaftaran, proses 

loket, proses pelayanan poli Obstetri dan 

Ginekologi dan standar pelayanan ANC. 

Berdasarkan hasil penelitian 

menjelaskan bahwa peserta JKN dan non 

JKN mayoritas memberikan penilaian baik 

sebanyak 13 responden (72,2%) dan 5 

responden (27,8%) terhadap proses 

pendaftaran di RSD dr. Soebandi. 

Pendaftaran pasien dilakukan di instalasi 

admisi Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi 

Jember. Pada proses pendaftaran ini yang 

paling berpengaruh kepada penilaian ibu 

yaitu lama waktu tunggu saat pendaftaran 

yang melebihi dari standar waktu yang telah 

ditentukan (pasien baru lebih dari 10 menit 

dan pasien lama lebih dari 5 menit). Cara 

memberikan pelayanan dikategorikan baik 

ketika pasien mendapatkan pelayanan oleh 

petugas dengan sikap ramah, sopan, tertib 

dan bertanggung jawab disesuaikan dengan 

kebutuhan pelayanan kesehatan yang 

diinginkan pasien. Petugas pendaftaran 

mampu mengidentifikasi kebutuhan pasien 

sebelum diarahkannya ke poli kesehatan 

yang dituju (Widjaya dan Rosmaladewi, 

2017:3). Dalam proses pendaftaran, 

dilakukannya skrining awal melalui evaluasi 

visual dan anamnese pasien untuk menggali 

informasi tentang kondisi pasien, sesuai 

dengan program aplikasi SIM RS. 

Loket poli Obstetri dan Ginekologi 

adalah tempat yang dituju pasien setelah 

mendaftarkan dirinya di instalasi admisi 

tujuannya untuk mendapatkan nomor 

antrian poli dan menunggu pelayanan 

tenaga kesehatan. Pertanyaan yang 

diajukan dalam proses loket hamil dan 

kandungan ini meliputi kesopanan, 

keramahan petugas, kemudahan 

komunikasi dan lama waktu tunggu poli 

obstetri dan ginekologi. Sebagian besar ibu 

peserta JKN maupun non JKN memberikan 

penilaian baik terhadap pelayanan loket poli 

obstetri dan ginekologi yaitu sebesar 70,6% 

dan 29,4%. Namun, terdapat juga 

responden yang memberikan penilaian 

cukup. Mayoritas responden yang 

memberikan penilaian cukup terhadap 

pertanyaan mengenai lama waktu tunggu 

Poli Obstetri dan Ginekologi. Berdasakan 

Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor 

129 Tahun 2008 mengenai standar 

pelayanan minimal rumah sakit, lama 

tunggu di rumah sakit yaitu kurang atau 

sama dengan 60 menit. Tidak jarang pasien 

langsung menyampaikan keluhannya 

karena menunggu terlalu lama untuk 

mendapatkan pemeriksaan oleh dokter, 

dimana waktu bertemu untuk diperiksa 

dokter dirasakan terlalu singkat jika 

dibandingkan dengan waktu yang 

dihabiskan untuk menunggu panggilan 

diperiksa oleh dokter.  

Poli Obstetri dan Ginekologi adalah 

tempat pelayanan kesehatan yang bertujuan 

membantu pasien dalam mengatasi 

masalah yang berhubungan dengan 

penyakit kandungan dan kehamilan yang 

dibantu oleh beberapa dokter spesialis. 

Sebagian besar responden peserta JKN dan 

non JKN memberikan penilaian yang baik 

terhadap pelayanan yang diterima di poli 

obstetri dan ginekologi RSD dr. Soebandi 
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yaitu sebanyak 66,7% dan 33,3%. 

Responden yang memberikan penilaian 

cukup dan kurang didominasi pada 

pertanyaan mengenai ketepatan waktu 

dimulainya pelayanan yang kurang baik dan 

keberadaan tenaga kesehatan yang tidak 

selalu sesuai jadwal sehingga kurangnya 

kedisiplinan tenaga kesehatan. Menurut 

Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004, 

kedisiplinan petugas layanan adalah sifat 

kegigihan petugas dalam melakukan 

pelayanan khususnya terhadap ketepatan 

jam kerja dan jadwal pelayanan yang sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian 

Anasril dan Husaini (2019: 56) menjelaskan 

bahwa adanya keterkaitan positif antara 

sikap petugas kesehatan dengan mutu 

pelayanan pada pasien sehingga sikap 

petugas kesehatan harus ditingkatkan untuk 

tercapainya mutu pelayanan kesehatan 

yang berkualitas di tempat pelayanan 

kesehatan. sikap tidak hanya 

kecenderungan merespon yang diperoleh 

dari pengalaman tetapi sikap respon 

tersebut harus konsisten. 

Berdasarkan hasil penelitian 

menjelaskan bahwa penilaian mayoritas 

responden terhadap standar pelayanan 

antenatal care yang diterima dalam kategori 

baik yaitu ibu hamil peserta JKN sebesar 

78,9% dan non JKN 21,1%. Standar 

pelayanan ANC ini diukur menggunakan 

angket yang terdiri dari 33 pertanyaan. 

Responden yang memberikan penilaian 

cukup, didominasi pada pertanyaan tidak 

mendapatkannya pelayanan skrining status 

imunisasi TT dan vaksinasi, serta ketidak 

lengkapan materi dalam pelayanan 

konseling di setiap kali kunjungan. Setiap 

unsur pelayanan antenatal care apabila 

tidak dilaksanakan secara lengkap 

dikhawatirkan tidak dapat terdeteksinya 

faktor-faktor risiko dan kemungkinan 

komplikasi yang akan terjadi pada ibu hamil 

(Ruwayda, 2016: 95). 

4.4 Outcome Pelayanan ANC Rumah Sakit 

Daerah dr. Soebandi 

Berdasarkan hasil penelitian 

disimpulkan mayoritas ibu hamil peserta 

JKN dan non JKN memberikan penilaian 

puas sebesar 70,6% dan 29,4%. Kepuasan 

adalah keadaan terpenuhinya sebagian atau 

seluruh harapan yang diinginkan dari suatu 

pelayanan yang didapat. Tingkat kepuasaan 

pada masyarakat berbeda pada setiap 

individu. Penilaian kepuasan tergantung dari 

persepsi, latar belakang dan pengalaman 

seseorang. Hal ini sejalan dengan penelitian 

(Umniyati, 2010: 10) yang menjelaskan 

bahwa meskipun pihak Puskesmas telah 

memberikan pelayanan yang sama terhadap 

seluruh pasien tetapi tingkat kepuasan bisa 

saja berbeda. Pelayanan kesehatan yang 

bermutu dan berkualitas termasuk sebagai 

salah satu indikator kepuasaan yang 

berdampak pada kemauan pasien untuk 

melakukan kunjungan kembali kepada 

sebuah instansi dimana dalam memberikan 

pelayanannya dilakukan secara efektif. 

4.5 Equity Pelayanan Antenatal Care Ibu 

Hamil Peserta JKN dan Non JKN di RSD 

dr. Soebandi 

Equity pelayanan antenatal care ibu 

hamil dalam penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan kurva konsentrasi. Kurva 

konsentrasi memberikan gambaran proporsi 

kumulatif struktur pelayanan ANC yang 

dibagi berdasarkan cara pembiayaan yang 

dipilih pasien yaitu JKN dan Non JKN. Kurva 

konsentrasi dibuat dengan memplotkan area 

lorenz (indeks konsentrasi) dan equity ke 

dalam fungsi chart. Lorenz adalah titik-titik 

yang diperlukan untuk membentuk kurva 

lorenz sedangkan equity adalah titik-titik 

yang diperlukan untuk membentuk garis 

equity, nilainya sama dengan Norm ID. 

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan 

bahwa kurva konsentrasi pada kelompok 

peserta JKN berhimpitan dengan garis 

diagonal namun cenderung lebih ke atas, 

sedangkan kurva konsentrasi pada 

kelompok peserta non JKN garis lorenz 

terletak di bawah garis ekuitas. Sehingga 

terdapat kesenjangan penilaian pada 

kelompok JKN dimana masih terdapat 

beberapa responden yang mendapatkan 

pelayanan sarana kefarmasian dalam 

kategori yang kurang baik. Kesenjangan 

pada standar struktur ini terdapat pada lama 

tunggu pelayanan di kefarmasian. Hal ini 

dikarenakan terdapat perbedaan jenis 
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sediaan obat (pil, tablet, sirup, racikan) yang 

diberikan kepada pasien sesuai dengan 

kondisi dan hasil pemeriksaan yang 

dilakukan.  

Pudjiraharjo & Sari (2013: 25) 

menjelaskan bahwa prinsip equity horizontal 

adalah ketika seseorang memiliki kebutuhan 

yang sama maka akan mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang sama. Dalam 

mengukur equity horizontal dibagi 

berdasarkan cara pembiayaannya yaitu ibu 

hamil peserta JKN dan non JKN. Hal ini 

sesuai dengan teori Hoog dalam 

Permatasari dan Rochmah (2013: 88) yang 

menyatakan bahwa metode untuk menguji 

apakah pelayanan tersebut sudah mencapai 

keadilan atau belum adalah dengan menguji 

dua atau lebih kelompok penerima 

pelayanan dalam jumlah yang sama. Ketika 

dua atau lebih kelompok memiliki kebutuhan 

yang sama, atau ketika distandarkan pada 

kebutuhan maka mereka baru dapat 

dibandingkan. Berdasarkan gambar 2 

menunjukkan bahwa kurva konsentrasi pada 

kelompok peserta JKN berhimpitan dengan 

garis diagonal namun sedikit lebih ke atas, 

sedangkan kurva konsentrasi pada 

kelompok peserta non JKN garis lorenz 

terletak di bawah garis equity. Hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya 

mayoritas standar proses pada pasien JKN 

dan Non JKN sudah mencapai equity 

meskipun sebagian kecil pasien JKN 

memberikan penilaian pelayanan yang 

kurang baik jika dibandingkan dengan 

pasien non JKN yang kesemuanya 

menyatakan proses pelayanan ANC sudah 

baik. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan 

faktor penyulit lain masing-masing ibu 

sehingga diperlukan untuk pemeriksaan 

penunjang lainnya yang berdampak pada 

waktu tunggu poli untuk pasien setelahnya. 

Selain itu, ibu pasien JKN memberikan 

penilaian kurang baik karena merasa kurang 

tepatnya waktu dimulainya pelayanan ANC 

oleh dokter dan bidan di poli klinik obstetri 

dan ginekologi. Meskipun sebagian kecil 

pasien JKN memberikan penilaian yang 

kurang baik, maka diperlukan evaluasi untuk 

meningkatkan equity kualitas pelayanan 

antenatal care yang berdampak pada 

standar outcome yaitu peningkatan 

kepuasan pasien. 

Berdasarkan gambar kurva 3 

menunjukkan bahwa konsentrasi pada 

kelompok peserta JKN lebih dekat dengan 

garis diagonal atau garis equity 

dibandingkan dengan kelompok non JKN, 

artinya dapat dikatakan bahwa pasien non 

JKN lebih banyak yang memberikan 

penilaian pelayanan kurang puas. Hal ini 

dikarenakan pada pasien JKN sudah 

terdapat sistem paket klinis pelayanan apa 

saja yang harus diberikan kepada ibu hamil 

sedangkan untuk pasien non JKN tidak, 

yakni disesuaikan dengan pembayaran. Hal 

ini sama dengan penelitian Siagian dan 

Erawati (2020: 163) yang menjelaskan 

bahwa terdapat perbedaan tingkat kepuasan 

yang signifikan antara pasien JKN dan non 

JKN. Mayoritas pasien JKN memiliki tingkat 

kepuasan yang tinggi (42,6%) sedangkan 

mayoritas pasien non JKN memiliki tingkat 

kepuasan yang sedang (38,8%). Didukung 

oleh penelitian Pudjiraharjo & Sari (2013: 

25) bahwa ekuitas horizontal ibu hamil non 

jampersal lebih rendah daripada ibu 

jampersal, dikarenakan program jampersal 

memiliki ketentuan kontrak pelayanan apa 

saja yang harus diberikan kepada ibu 

sedangkan untuk non jampersal tidak ada. 

5. KESIMPULAN 

5.1 KESIMPULAN 

Kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah usia responden ibu hamil risiko tinggi 

hipertensi didominasi oleh ibu berusia 20-34 

tahun. Sebagian besar responden memilih 

cara pembiayaannya menjadi peserta JKN. 

Data menunjukkan bahwa persentase 

tingkat pendidikan terbanyak yakni tamat 

SD. Jenis pekerjaan responden didominasi 

sebagai ibu rumah tangga. Sebagian besar 

responden memberikan penilaian baik 

terhadap sarana kefarmasian. Berdasarkan 

hasil observasi dinilai kurang lengkap 

terhadap sarana dan prasarana pelayanan 

ANC di RSD dr. Soebandi, karena terdapat 

beberapa alat atau fasilitas yang tidak 

tersedia yakni gestogram dan ruangan yang 

tidak memaksimalkan pencahayaan alami. 
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Sebagian besar responden menilai 

baik terkait standar proses pelayanan ANC 

di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi yang 

tediri dari proses pendaftaran, proses loket 

poli obstetri dan ginekologi, proses 

pelayanan poli obstetri dan ginekologi serta 

standar pelayanan ANC. Sebagian besar 

responden menyatakan puas terhadap 

pelayanan antenatal care yang diterima di 

RSD dr. Soebandi. Terjadi kesenjangan 

penilaian responden terhadap standar 

struktur pelayanan ANC RSD dr. Soebandi 

ini terdapat pada lama tunggu pelayanan di 

kefarmasian yang dikarenakan terdapat 

perbedaan jenis sediaan obat (pil, tablet, 

sirup, racikan) yang diberikan kepada 

pasien sesuai dengan kondisi dan hasil 

pemeriksaan yang dilakukan. Sebagian 

besar penilaian terhadap standar proses 

pada pasien JKN dan Non JKN sudah 

mencapai equity meskipun terdapat 

sebagian kecil pasien JKN yang 

memberikan penilaian pelayanan yang 

kurang baik, dikarenakan adanya faktor 

penyulit lain dan kondisi setiap Ibu yang 

berbeda berdampak pada waktu tunggu poli 

untuk pasien setelahnya dan kurang 

tepatnya waktu dimulainya pelayanan 

menjadi faktor Ibu pasien JKN memberikan 

penilaian kurang baik. Terjadi kesenjangan 

penilaian responden terhadap standar 

outcome pelayanan ANC RSD dr. Soebandi 

terdapat pada kepuasan terhadap 

pelayanan kehamilan yang dikarenakan 

pada pasien JKN sudah terdapat sistem 

paket klinis pelayanan apa saja yang harus 

diberikan kepada ibu hamil sedangkan untuk 

pasien non JKN disesuaikan dengan 

pembayaran. 

5.2 SARAN 

Menurut hasil penelitian dan 

pembahasan, saran yang dapat diberikan 

antara lain: 

a. Bagi Ibu hamil dan keluarga, 

diharapkan dapat terus menggali 

informasi mengenai standar pelayanan 

ANC yang akan atau sedang diterima 

agar ibu dapat melalui masa kehamilan 

dengan sehat dan lancar sampai 

dengan masa nifas. Informasi 

mengenai standar pelayanan ANC 

dapat diperoleh dengan berbagai 

macam cara seperti membaca buku, 

mengikuti penyuluhan kehamilan dan 

berkonsultasi dengan dokter atau 

bidan. 

b. Bagi Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi 

Kabupaten Jember. Dalam 

meminimalisir terjadinya inequity 

terhadap proses pelayanan antenatal 

care Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi 

diharapkan dapat: 

1) Meningkatkan dan melakukan 

sosialisasi aplikasi SOEMAD 

(Soebandi ad Mission) untuk 

mengurangi waktu tunggu pasien 

dengan cara menyebarkan flayer 

kepada pengunjung RSD dr. 

Soebandi dan pemutaran video 

tutorial penggunaan aplikasi 

SOEMAD.  

2) Meningkatkan kepatuhan bidan dan 

dokter di poli klinik obstetri dan 

ginekologi terhadap jam layanan 

yang disesuaikan dengan peraturan 

RSD dr. Soebandi dengan cara 

memberlakukan sanksi yang tegas 

dan reward bagi tenaga kesehatan 

yang memiliki kedisiplinan yang baik 

sehingga dapat meningkatkan 

kepuasan pasien. 

3) Meningkatkan  kelengkapan 

Komunikasi Informasi dan Edukasi 

(KIE) kepada pasien yang dilayani di 

poli klinik Obstetri dan ginekologi 

sehingga meningkatkan 

pemahaman pasien terhadap KIE. 
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ABSTRAK 

Pendahuluan: Pandemi COVID-19 mempengaruhi kehidupan semua usia di berbagai Negara, 

baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Menurut pedoman dukungan kesehatan jiwa dan 

psikososial pada pandemi COVID-19, tahun 2020 kelompok rentang yang berdampak pada 

kesehatan jiwa akibat pandemi COVID-19 yaitu lansia, orang dengan penyakit kronis, anak-anak 

dan remaja , disabilitas fisik, orang dengan masalah kejiwaan, Prevalensi gangguan kesehatan 

akan semakin kompleks terjadi dengan meningkatnya masalah kehidupan dan kemasyarakatan. 

Dengan masalah yang terus berdatangan baik dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun 

masalah kesehatan yang dialami, membuat seseorang akan melakukan segala hal agar masalah 

yang dihadapi segera rampung, termasuk melakukan aksi kejahatan sekali pun atau bahkan bunuh 

diri. Terutama pada usia remaja sampai dewasa awal termasuk mahasiswa. 

Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional dengan metode survei cepat 

(RHA). Populasi penelitian ini adalah populasi dari survey ini adalah seluruh mahasiswa yang 

berdomisili di Kota Palembang.Instrumen sampel berupa kuesioner digital (Google Form) yang 

disebar melalui media sosial peneliti. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner Self-

Reporting Questionneire 20 yang sudah diterjemahkan. 

Hasil: Proporsi kesehatan mental yang buruk lebih besar terdapat pada jenis kelamin perempuan 

(60,5%) dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki (47,6%). Selanjutnya proporsi kesehatan 

mental yang buruk lebih besar terdapat pada usia 17-19 Th (62,8%) dibandingkan dengan usia 20-

21 Th (53,7%). Hasil uji chi square untuk variabel jenis kelamin diperoleh nilai P-Value = 0,418 dan 

hasil uji chi square untuk variabel usia diperoleh nilai P-Value = 0,488.  

Kesimpulan: Gejala yang dialami mahasiswa selama pandemi Dengan 3 keluhan dengan 

persentase tertinggi adalah tidak tidur dengan nyenyak (64.3%), mudah lelah (61.2%) dan merasa 

sulit untuk membuat keputusan (53.1%). 

Kata Kunci: Covid-19, Kesehatan Mental, Pandemi 

ABSTRACT 

Background: The COVID-19 pandemic affects the lives of all ages in various countries, both in 
terms of economy and health. According to the guidelines for mental health and psychosocial 
support during the COVID-19 pandemic, in 2020 the range groups that have an impact on mental 
health due to the COVID-19 pandemic are the elderly, people with chronic diseases, children and 
adolescents, physical disabilities, people with mental problems, the prevalence of health problems 
will be more complex due to the increasing problems of life and society. With the problems that 
keep coming, both in meeting economic needs and experiencing health problems, it makes a 
person to do everything so that the problems faced are immediately resolved, including committing 
a crime or even committing suicide. Especially at the age of adolescence to early adulthood, 
including students. 
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Methods: This study used a cross-sectional study design with the rapid survey method (RHA). The 

population of this research is the population of this survey is all students who live in the city of 

Palembang. The sample instrument is a digital questionnaire (Google Form) which is distributed 

through the researcher's social media. The questionnaire used is a self-reporting questionnaire 20 

which has been translated. 

Results: The proportion of bad health mental ratio is greater in the female gender (60.5%) 

compared to the male gender (47.6%). Furthermore, the proportion of bad health mental ratio is 

greater at the age of 17-19 years (62.8%) compared to the age of 20-21 years (53.7%). The results 

of the chi square test for the gender variable obtained the P-Value = 0.418 and the chi-square test 

results for the age variable obtained the P-Value = 0.488. 

Conclusion: Symptoms experienced by students during the pandemic With 3 complaints with the 

highest percentage being not sleeping well (64.3%), fatigue (61.2%) and finding it difficult to make 

decisions (53.1%). 

Keywords: Covid-19, Mental Health, Pandemic 

 

1. PENDAHULUAN 

WHO menyatakan bahwa pandemi 

COVID-19 mempengaruhi semua usia di 

berbagai negara. Menurut pedoman 

dukungan kesehatan jiwa dan psikososial 

pada pandemi COVID-19, tahun 2020 

kelompok rentan yang berdampak pada 

kesehatan jiwa akibat pandemi COVID-19 

yaitu lansia, orang dengan penyakit kronis, 

anak dan remaja , disabilitas fisik, ODMK 

(Orang dengan masalah kejiwaan), ODGJ 

(Orang dengan gangguan jiwa). Mahasiswa 

berada pada tahap remaja akhir yakninya 

usia 18-20 tahun dan dewasa awal. Menurut 

Cao et al., 2020 pandemi COVID-19 ini tidak 

hanya membawa risiko kematian akibat 

infeksi tetapi juga menyebabkan tekanan 

psikologis yang tak tertahankan1. 

Bagi mahasiswa pandemi ini 

mengakibatkan stresor yang berkaitan 

dengan ekonomi dan kehidupan sehari-hari, 

serta stresor yang terkait dengan 

keterlambatan dalam kegiatan akademik, 

dan tingkat kecemasan. Penelitian yang 

dilakukan Cao et al., 2020 dengan sampel 

sebanyak 7143 mahasiswa, dimana sekitar 

dua pertiga sampel adalah perempuan 67 

(0,94%), didapatkan 21,3% mahasiswa 

mengalami kecemasan ringan, 2,7% 

mengalami kecemasan sedang dan 0,9% 

mengalami kecemasan berat. Kekhawatiran 

tentang pengaruh ekonomi dan 

keterlambatan dalam kegiatan akademik, 

secara positif berkaitan dengan tingkat 

kecemasan pada mahasiswa ( r= 0,327, P < 

. 001), hal ini dikarenakan beberapa 

keluarga di saat wabah akan kehilangan 

sumber pendapatan mereka, dan 

mahasiswa mungkin merasa cemas untuk 

membayar biaya kuliah mereka. Kecemasan 

mahasiswa mengenai pendemi ini dikaitkan 

dengan tempat tinggal mereka, sumber 

pendapatan orang tua, apakah tinggal 

bersama orang tua atau tidak dan apakah 

memiliki kerabat atau kenalan yang 

terinfeksi COVID-19 kehidupansehari-hari ( r 

= . 316, P< .001)1. 

Berdasarkan penelitian Wang et al., 

2020 selama tahap awal pandemi 

Coronavirus 2019 (COVID-19) di Tiongkok 

pada mahasiswa dan penduduk China 

dengan menggunakan skala DASS-21, yang 

terdiri dari 1.210 responden (67,3% 

perempuan) dari 194 kota di Cina 

didapatkan 13,8 % mengalami depresi 

ringan, 12,2% depresi sedang, 4,3% depresi 

berat, dan 4,3% depresi sangat berat, 

sedangkan 7,5% mengalami kecemasan 

ringan, 20,4% kecemasan sedang, 8,4% 

kecemasan berat sertasebanyak 24,1% 

stres ringan, 5,5% stres sedang, 2,6% stres 

berat. Status sebagai mahasiswa secara 

signifikan terkait dengan masalah psikologis 

yang tinggi dimana presentasinya 5-35%, 

sedangkan kejadian depresi yaitu 2-19% 

dan kejadian kecemasan 2-30 %dibanding 

mereka yang bekerja2. Dan penelitian lain 

menunjukkan hasil, jenis kelamin 
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perempuan, status siswa, gejala fisik 

tertentu dan status kesehatan yang dinilai 

sendiri secarasignifikan terkait dengan 

dampak psikologis yang lebih besar dari 

wabah dan tingkat stres, kecemasan, dan 

depresi yang lebih tinggi3. 

Umumnya mahasiswa merupakan 

seorang remaja yang beranjak dewasa 

memiliki sifat alamiah yaitu membutuhkan 

kebebasan serta kemandirian. Tetapi semua 

terhambat dengan adanya pandemi ini, 

segala aktivitas yang ini dilakukan menjadi  

terhambat sehingga memberikan tekanan 

lebih kepada mahasiswa mengingat tugas 

yang semakin banyak, tidak ada kebebasan 

bertemu teman dan beraktivitas. Karena 

semua kebingungan yang ditimbulkan, tentu 

akan membuat labilitas emosi yang tak 

terkontrol.  

Prevalensi gangguan kesehatan akan 

semakin kompleks terjadi dengan 

meningkatnya masalah kehidupan dan 

kemasyarakatan. Dengan masalah yang 

terus berdatangan, membuat seseorang 

akan melakukan segala hal agar masalah 

yang dihadapi segera rampung, termasuk 

melakukan aksi kejahatan sekali pun atau 

bahkan bunuh diri. Permenkes No. 75 

mengintegrasikan bahwasanya kesehatan 

jiwa menjadi bagian dari upaya kesehatan 

masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan 

perseorangan (UKP). Dan masih banyak 

peraturan serta kebijakan pemerintah 

tentang kesehatan mental. Hal ini, 

menunjukkan bahwa pentingnya menjaga 

kesehatan baik jasmani maupun rohani. 

Karena generasi muda akan sangat 

berpengaruh terhadap kesejahteraan 

Negara dikemudian hari. 

Berdasarkan data dan fenomena 

tersebut peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang ”Gambaran Kesehatan Mental 

Mahasiswa Selama Pandemi COVID-19 di 

Kota Palembang". 

2. METODE 

Penelitian Rapid Health Assesment 

(RHA) yang berjudul “Gambaran Kesehatan 

Mental Mahasiswa Selama Pandemi Covid-

19 di Kota Palembang” ini menggunakan 

desain studi cross-sectional dengan metode 

survei cepat (Rapid Health 

Assessment/RHA). Penelitian dilakukan di 

Kota Palembang, Provinsi Sumatera 

Selatan. Penelitian dilaksanakan pada bulan 

November 2020.  Populasi  penelitian  ini  

adalah mahasiswa yang sedang kuliah di 

Palembang, Sumatera Selatan. Sampel 

yang digunakan sebesar 97 sampel. Metode 

sampling  yang digunakan adalah accidental 

sampling. Sampel  merupakan  mahasiswa  

yang mengisi kuesioner yang disebarkan di 

sosial media peneliti. 

 Variabel  penelitian  ini  meliputi  

masalah kesehatan yang ditandai dengan 

20 tanda gejala atau keluhan  masalah  

kesehatan yang dilihat dari hasil kuesioner  

berisi  20 pertanyaan terkait kesehatan 

mental responden dan diukur menggunakan 

skala guttman. Pengumpulan data dilakukan 

dengan  instrumen  kuesioner  digital 

menggunakan platform Google Form. 

Kuesioner yang digunakan merupakan 

kuesioner Self Reporting Questioneire 20. 

Self-Reporting Questionnaire (SRQ) 

merupakan kuesioner yang sudah valid  dan  

reliabel  untuk  melakukan skrining 

gangguan psikiatri dan keperluan  penelitian  

terkait  ganguan psikiatri. SRQ-20 terdiri dari 

20  pertanyaan  dengan  jawaban  "ya"  dan  

"tidak". Rentang nilai 0-5 dikategorikan 

normal sedangkan lebih dari 5 dikatakan 

terindikasi gangguan mental emosional atau 

masalah kesehatan jiwa yang artinya 

memerlukan konsultasi kesehatan lebih  

lanjut  ke  tenaga  kesehatan4.  SRQ-20  

telah direkomendasikan  oleh  Kementerian  

Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes 

RI) untuk deteksi dini masalah  kesehatan  

jiwa  di  masyarakat.  Kemenkes RI juga 

telah menyediakan aplikasi pengisian SRQ-

20  ini  secara  online.  Berdasarkan 

penelitian sebelunya yang dilakukan oleh  

van der Westhuizen et al., 2016 

menemukan hasil sensitivitas dan spesifitas 

dicapai 4/5  pada  kelompok  laki-laki,  6/7  

pada  kelompok perempuan5. Penelitian ini 

menggunakan desain studi cross-sectional 

dengan metode survei cepat (RHA). 

Pengolahan data dilakukan dengan  

program SPSS. Analisis tersebut akan 

menggambarkan  kualitas  kesehatan 

mental mahasiswa di Palembang, Sumatera 

Selatan. 
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3. HASIL 

3.1 Analisis Univariat 

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Asal Universitas 

Variabel Jumlah Persentase 

Asal Universitas 

Akamigas 1 1 

MDP 15 15,5 

Muhammadiyah 1 1 

Politeknik Sriwijaya 4 4,1 

Polsri 7 7,2 

Poltekkes Sriwijaya 7 7,2 

Poltekkes Surabaya 1 1 

STHIPADA 1 1 

STIK Bina Husada 1 1 

UIN Raden Fatah 14 14,4 

Universitas Andalas 1 1 

Universitas Bina Darma  1 1 

Universias Diponegoro  2 2,1 

Universitas Jambi  5 5,2 

Universitas Kader Bangsa  1 1 

Universitas Prasetya Mulya 1 1 

Universitas Sriwijaya 34 35,1 

Total 97 100 

Sumber : Data Primer Terolah, 2021 

Berdasarkan Tabel 1. didapatkan 

bahwa responden merupakan mahasiswa 

yang berdomisili di Kota Palembang 

(Sumatera Selatan) sehingga berasal dari 

berbagai universitas, yang paling banyak 

adalah responden yang berasal dari 

Universitas Sriwijaya 34 (35,1%) orang 

diikuti oleh responden yang berasal dari 

MDP sebanyak 15 (15,5%) orang lalu 

responden yang berasal dari UIN Raden 

Fattah sebanyak 14 (14,4%) orang. 

3.2 Analisis Bivariat 

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden 

Variabel 

Kesehatan Mental 
Total 

PR (95% CI) P-Value Buruk Baik 

N % N % N % 

Jenis Kelamin         

Laki-Laki 10 47,6 11 52,4 21 100 
0,787 (0,485-

1,276) 
0,418 

Perempuan 46 60,5 30 39,5 76 100 Ref  

Usia         

17-19 Th 27 62,8 16 37,2 43 100 
1,169 (0,834-

1,639) 
0,488 

20-21 Th 29 53,7 25 46,3 54 100 Ref  

Sumber : Data Primer Terolah, 2021 

Berdasarkan tabel 2 diatas, proporsi 

kesehatan mental yang buruk lebih besar 

terdapat pada jenis kelamin perempuan 

(60,5%) dibandingkan dengan jenis kelamin 

laki-laki (47,6%). Selanjutnya proporsi 

kesehatan mental yang buruk lebih besar 

terdapat pada usia 17-19 Th (62,8%) 

dibandingkan dengan usia 20-21 Th 

(53,7%). Hasil uji chi square untuk variabel 

jenis kelamin diperoleh nilai P-Value = 0,418 

maka dapat disimpulkan tidak ada 

hubungan yang signifikan antara jenis 

kelamin dengan kesehatan mental yang 

buruk. Selanjutnya hasil uji chi square untuk 

variabel usia diperoleh nilai P-Value = 0,488 

maka dapat disimpulkan tidak ada 

hubungan yang signifikan antara usia 

dengan kesehatan mental yang buruk. Dari 
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hasil analisis juga diperoleh nilai PR untuk 

variabel jenis kelamin yaitu 0,787 ini berarti 

jenis kelamin laki-laki merupakan faktor 

protektif terhadap kejadian kesehatan 

mental yang buruk. Sedangkan untuk 

variabel usia diperoleh nilai PR yaitu 1,169 

yang berarti umur 17-19 Th memiliki faktor 

risiko 1,17 kali lebih tinggi untuk terkena 

kesehatan mental yang buruk dibandingkan 

usia 20-21 Th. 

Tabel 3.  Deskripsi Gejala yang Dialami Oleh 

Responden Selama Pandemi 

Sumber : Data Primer Terolah, 2021 

No Gejala yang dialami N (97) % 

1 
Sering mengalami 

sakit kepala 
44 44.90 

2 
Nafsu makan 

memburuk 
25 25.50 

3 
Tidak tidur dengan 

nyenyak 
63 64.30 

4 Mudah takut 43 43.90 

5 Tangan gemetar 17 17.30 

6 Merasa gugup 39 39.80 

7 
Pencernaan 

memburuk 
21 21.40 

8 Sulit berfikir jernih 43 43.90 

9 Merasa tidak bahagia 23 23.50 

10 
Menangis lebih dari 

biasanya 
17 17.30 

11 
Sulit menikmati 

aktivitas 
42 43.90 

12 
Sulit membuat 

keputusan 
52 53.10 

13 

Pekerjaan sehari – 

hari dianggap 

menderita 

15 15.30 

14 

Merasa tidak dapat 

memainkan peran 

berguna dalam hidup 

22 22.40 

15 
Kehilangan minat 

pada banyak hal 
38 38.80 

16 
Merasa tidak 

berharga 
23 23.50 

17 
Memikirkan pikiran 

mengakhiri hidup 
12 12.20 

18 
Lelah sepanjang 

waktu 
38 38.80 

19 
Memiliki perasaan 

tidak nyaman diperut 
22 22.40 

20 Mudah lelah 60 61.20 

Sumber : Data Primer Terolah, 2021 

Berdasarkan tabel 3 hasil yang 

didapat diketahui beberapa gejala yang 

dialami oleh 97 responden selama pandemi 

adalah 44.9% sering mengalami sakit 

kepala, 25.5% nafsu makan memburuk, 

64.3 % tidak tidur dengan nyenyak, 43.9% 

mudah takut, 17.3% tangan gemetar, 39.8% 

merasa gugup, tegang atau khawatir, 21.4% 

pencernaan memburuk, 43.9% sulit berpikir 

jernih, 23.5% merasa tidak bahagia, 17.3% 

menangis lebih dari biasanya, 43.9% 

merasa sulit menikmati aktivitas sehari-hari, 

53.1% merasa sulit untuk membuat 

keputusan, 15.3% pekerjaan sehari-hari 

yang dianggap menderita, 22.4% merasa 

tidak dapat memainkan peran yang berguna 

dalam hidup, 38.8% kehilangan minat pada 

banyak hal, 23.5% merasa bahwaAnda 

adalah orang yang tidak berharga, 12.2% 

Memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup, 

38.8% merasa lelah sepanjang waktu, 

22.4% memiliki perasaan tidak nyaman di 

perut dan 61.2% mudah lelah. 

4. PEMBAHASAN 

4.1 Kesehatan Mental dan Jenis Kelamin 

Berdasarkan variabel jenis kelamin, 

proporsi mahasiswa yang mengalami 

kesehatan mental buruk ditemukan lebih 

tinggi pada jenis kelamin perempuan 

(60,5%). Hasil penelitian tersebut berbeda 

dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Daisuke Nishi pada tahun 

2019 di Jepang. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukannya ditemukan dari 2450 

sampel, jenis kelamin laki-laki mengalami 

gangguan mental paling tinggi yaitu sebesar 

27,93% sedangkan pada jenis kelamin 

wanita hanya 16,74%6. 

Pada saat sebelum pandemi Covid-19 

menimpa Indonesia, rata-rata angka 

gangguan kesehatan mental atau kesakitan 

jiwa lebih banyak diderita oleh jenis kelamin 

laki-laki, dan setelah pandemi Covid-19 

terjadi di Indonesia maka jenis kelamin 

perempuanlah yang sekarang lebih rentan 

mengalami gangguan kesehatan mental. 

Penelitian Bimo 2010 dalam Eka Malfasari 

2020, jenis kelamin perempuan lebih 

cenderung mempunyai tingkat kepekaan 

yang lebih sensitif terhadap suatu 

permasalahan yang mereka alami bila 

dibandingkan dengan jenis kelamin laki-

laki7. 
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4.2 Kesehatan Mental dan Usia 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

proporsi gangguan mental paling besar 

ditemukan pada kelompok usia 17-19 Th 

yaitu sebesar 62,8%. Hasil penelitian 

tersebut berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh J. Angst 

pada tahun 1998-2015 di Zurich. Dimana 

ditemukan semakin tinggi usia seseorang, 

maka akan semakin besar peluang untuk 

mengalami gangguan mental8. 

 Tetapi selama pandemi Covid-19 

terjadi di Indonesia, yang sangat banyak 

terkena dampak terhadap kondisi kesehatan 

mental adalah para siswa dan mahasiswa. 

Terutama untuk para mahasiswa yang 

terkena imbas dari pandemi yang mana 

banyak pertemuan perkuliahan yang kacau 

bahkan tidak jarang juga ditemui jam 

perkuliahan yang dilakukan di luar jam 

perkuliahan misalnya dilakukan di malam 

hari serta tidak lupa juga terdapat 

banyaknya tugas yang diberikan dosen 

kepada para mahasiswa sehingga 

mahasiswa menjadi terbebani bahkan stress 

oleh tugas yang diberikan tersebut.  

 Hasil penelitian tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan Eka 

Malfasari, 2020, yang mana penelitian 

tersebut ditemukan bahwa yang paling 

banyak mengalami kondisi dengan 

gangguan mental emosional kategori 

abnormal yaitu adalah remaja sebanyak 78 

orang (36,1%)7. Hal tersebut tentunya 

sangat membahayakan kesehatan jiwa para 

remaja tersebut dan juga dapat berdampak 

dalam kehidupan sehari-hari. Jika tetap 

diabaikan seperti ini takutnya akan mebuat 

angka kenakalan dan kriminalitas pada saat 

mereka dewasa nanti akan meningkat. 

 Dan berdasarkan tabel 3 Deskripsi 

Gejala yang Dialami Oleh Responden 

Selama Pandemi dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa proporsi gejala yang 

paling banyak dialami oleh responden 

adalah tidak tidur dengan nyenyak sebanyak 

63 responden (64,30%) diikuti dengan 

gejala mudah lelah sebanyak 60 responden 

(61,20%). Gejala tidak tidur dengan nyenyak 

menjadi gejala yang paling banyak dialami 

oleh  mahasiswa  selama  pandemi covid 19  

 

ini dikarenakan adanya kemungkinan 

mahasiswa memiliki beban fikiran  baik itu 

tugas tugas yang diberikan atau hal lainnya 

yang bersifat sensitif sehingga membuat 

mereka mengalami gejala tersebut (tidak 

tidur dengan nyenyak) sejalan dengan 

gejala tersebut , responden juga mudah 

lelah karena adanya perubahan situasi 

selama pandemi Covid-19 ini yang 

menjadikan kehidupan perkuliahan dan 

sosialnya tidak berjalan seperti biasa. Dari 

dua hal tersebut menunjukkan bahwa 

selama pandemi Covid-19 ini banyak 

mahasiswa yang mengalami gejala merujuk 

kepada kesehatan mental sehingga perlu 

adanya upaya agar hal tersebut tidak 

berkelanjutan dan berdampak dalam 

kehidupan sehari hari mereka. 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan pada pengalaman 

langsung peneliti dalam proses penelitian  

ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami 

dan dapat menjadi beberapa faktor  

yang agar dapat untuk lebih diperhatikan 

bagi peneliti-peneliti yang akan datang  

dalam lebih menyempurnakan penelitiannya 

karna penelitian ini sendiri tentu memiliki 

kekurangan yang perlu terus diperbaiki 

dalam penelitian-penelitian kedepannya. 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian 

tersebut, antara lain : 

1. Jumlah responden hanya 97 orang, 

tentunya masih kurang untuk  

menggambarkan keadaan yang 

sesungguhnya.  

2. Penyebaran kuesioner melalui sosial 

media sehingga responden didapatkan 

dengan metode sampling accidental 

sampling. Sampel  merupakan  

mahasiswa  yang mengisi kuesioner 

yang disebarkan di sosial media peneliti.. 

Dalam proses pengambian data, 

informasi yang diberikan responden  

melalui kuesioner terkadang tidak 

menunjukkan pendapat responden yang  

sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang 

perbedaan pemikiran, anggapan  

dan pemahaman yang berbeda tiap 

responden, juga faktor lain seperti  

faktor kejujuran dalam pengisian pendapat 

responden dalam kuesionernya. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

 Kesehatan Mental Mahasiswa 

Selama Pandemi COVID-19 di Kota 

Palembang menunjukkan bahwa  responden 

yang mengalami masalah mental selama 

pandemik memiliki keluhan yang sama 

seperti sering tidak tidur dengan nyenyak, 

mudah lelah, merasa sulit membuat 

keputusan, sakit kepala, sulit berfikir jernih 

bahkan ada yang memiliki pemikiran untuk 

mengakhiri hidup. Kebanyakan gejala yang 

dialami mahasiswa selama pandemi 

Dengan 3 keluhan dengan persentase 

tertinggi adalah tidak tidur dengan nyenyak 

(64.3%), mudah lelah (61.2%) dan merasa 

sulit untuk membuat keputusan (53.1%). 

5.2 SARAN 

Selama pandemi tentunya setiap orang 

akan merasa bosan karena segala aktivitas 

menjadi terbatas, bahkan dapat 

menyebabkan stress maupun despresi. 

Sehingga untuk mengurangi hal tersebut 

disarankan untuk dapat selalu 

mengapresiasi diri sendiri dengan cara 

lakukan hobi atau lakukan hal yang 

Membuatmu senang Seperti berbelanja atau 

hal lainnya, mengeluarkan semua unek-

unek (perasaan yang buruk) dengan 

menulis dibuku harian ataupun bercerita 

kepada orang Yang dipercaya. Jangan lupa 

Tetap rajin berolahraga dana Anda dengan 

tidur yang cukup dan senantiasa 

mengonsumsi makanan yang sehat dan 

bergizi. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan saat ini, sebaiknya untuk 

penelitian selanjutnya perlu ditambahkan 

responden saat melakukan penelitian agar 

hasil yang didapatkan lebih maksimal lagi. 
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ABSTRAK 

Latar Belakang: RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan Program 

GANDRUNG belum terlaksana secara maksimal seperti para Pasien Program GANDRUNG masih 

harus mengantri lebih dari 30 menit di layanan farmasi dan tidak mendapatkan pelayanan secara 

langsung. Hal tersebut terjadi karena kurangnya komitmen organisasi untuk menjalankan program 

sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sebelumnya serta gaya kepemimpinan yang diterapkan 

dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Komitmen 

Organisasi dan Gaya Kepemimpinan dalam Pelayanan Program GANDRUNG di RSUD 

Blambangan Kabupaten Banyuwangi. 

Metode: Penelitian dilakukan pada Bulan Maret 2021 hingga Juni 2021. Penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jumlah informan sebanyak 11 orang terdiri 

dari 9 informan utama dan 2 informan tambahan yang ditentukan dengan teknik purporsive 

sampling. 9 informan utama tersebut terdiri dari Direktur RSUD Blambangan Kabupaten 

Banyuwangi, Kepala Instalasi Farmasi, Kepala Bidang Penunjang, Staff Admisi Loket Program 

GANDRUNG, Transporter, Perawat Poli, Staff Adminisi Laboratorium, Kepala Ruangan Instalasi 

Radiologi, Staff Apoteker dan 2 orang Pasien Program GANDRUNG. Kriterian informan didasarkan 

pada seseorang yang secara langsung berinteraksi dan berkaitan dengan Program GANDRUNG 

dan juga pasiennya yakni Tim Inovasi Program GANDRUNG dan direktur selaku yang memiliki 

tanggungjawab besar dalam pelaksanaan program tersebut. Teknik pengumpulan data dengan 

cara wawancara mendalam dengan menggunakan panduan wawancara. Uji kredibilitas data yang 

digunakan adalah triangulasi sumber. 

Hasil: Dalam pelaksanaan pelayanan Program GANDRUNG di RSUD Blambangan Kabupaten 

Banyuwangi jenis komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah komitmen 

afektif dan normative serta gaya kepemimpinan konsultasi dan partisipasi. Komitmen afektif 

ditandai dengan adanya rasa senang dan bangga, keterikatan emosional, kemauan untuk tetap 

bertahan serta memberikan ide, saran dan loyalitas yang diberikan. Komitmen normatif ditandai 

dengan adanya kewajiban moral kepada sebuah organisasi dan kewajiban untuk meneruskan 

suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Gaya kepempinan konsultasi ditandai dengan adanya 

pemberian pengarahan dan dukungan serta dalam pengambilan keputusan terdapat komunikasi 

dua arah. Sedangkan gaya kepemimpinan partisipasi ditandai dengan adanya pengarahan yang 

rendah namun dukungan yang tinggi serta dalam pemecahan dan pengambilan keputusan 

dilakukan secara bergantian. 

Kesimpulan : Jenis komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam 

pelayanan Program GANDRUNG di RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi adalah komitmen 

afektif dan normatif serta gaya kepemimpinan konsultasi dan partisipasi. 
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Kata Kunci: Komitmen Afektif, Komitmen Normatif, Gaya Kepemimpinan Konsultasi, Gaya 

Kepemimpinan Partisipasi.  

ABSTRACT 

Background: Blambangan Hospital, Banyuwangi Regency, in carrying out the GANDRUNG 

Program has not been carried out optimally, such as the GANDRUNG Program patients still have 

to queue for more than 30 minutes at the pharmacy service and do not get direct service. This 

happened because of the lack of organizational commitment to run the program in accordance with 

the previously established regulations and the leadership style applied in the implementation of the 

program. This study aims to examine Organizational Commitment and Leadership Style in 

GANDRUNG Program Services at Blambangan Hospital, Banyuwangi Regency. 

Methods: The study was conducted from March 2021 to June 2021. The number of informants 

was 11 people consisting of 9 main informants and 2 additional informants determined by 

purporsive sampling technique. The 9 main informants consisted of the Director of Blambangan 

Hospital, Banyuwangi Regency, Head of Pharmacy Installation, Head of Support, Admission Staff 

at the GANDRUNG Program Counter, Transporter, Poly Nurse, Laboratory Administration Staff, 

Head of Radiology Installation Room, Pharmacist Staff and 2 GANDRUNG Program Patients. The 

informant's criteria are based on someone who directly interacts with and is related to the 

GANDRUNG Program and also the patient, namely the GANDRUNG Program Innovation Team 

and the director who has a big responsibility in implementing the program. Data collection 

techniques by means of in-depth interviews using interview guides. The credibility test of the data 

used is source triangulation. 

Result: In the implementation of the GANDRUNG Program service at Blambangan Hospital, 

Banyuwangi Regency, the types of organizational commitment and leadership styles applied are 

affective and normative commitments as well as consulting and participation leadership styles. 

Affective commitment is characterized by feelings of pleasure and pride, emotional attachment, 

willingness to persist and provide ideas, suggestions and loyalty. Normative commitment is 

characterized by a moral obligation to an organization and an obligation to carry on a certain task 

or job. The consulting leadership style is characterized by the provision of direction and support 

and in decision making there is two-way communication. Meanwhile, the participatory leadership 

style is characterized by low direction but high support and alternately solving and decision making. 

Conclusion: Types of organizational commitment and leadership style applied in the GANDRUNG 

program services at Blambangan Hospital, Banyuwangi Regency are affective and normative 

commitments as well as consulting and participation leadership styles. 

Keywords: Affective Commitment, Normative Commitment, Consulting Leadership Style, 

Participation Leadership Style. 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam Undang-undang RI Nomor 44 

Tahun 2009 tentang rumah sakit dijelaskan 

bahwasannya rumah sakit adalah organisasi 

pemberi pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti kemajuan teknologi, 

perkembangan ilmu pengetahuan 

kesehatan, dan kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat yang harus tetap mampu 

meningkatkan dan menjaga mutu pelayanan 

namun tetap dapat dijangkau oleh 

masyarakat sehingga dapat mewujudkan 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Suatu pelayanan kesehatan dapat dikatakan 

bermutu apabila timbul rasa kepuasan dari 

pasien yang setara dengan tingkat 

kepuasan rata-rata  penduduknya, serta 

dalam pelaksanaannya sesuai dengan kode 

etik dan ketentuan pelayanan yang 

diberikan (Sondakh et al., 2013:01). Dalam 

Undang-undang tersebut juga dijelaskan 

pada pasal 29 poin bahwasannya setiap 

rumah sakit memiliki kewajiban untuk 

memberikan pelayanan kesehatan yang 

aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif 
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dengan mengutamakan kepentingan pasien 

sesuai dengan standar pelayanan rumah 

sakit. 

Sebagai usaha menjaga dan 

meningkatkan kualitas pelayanan yang ada, 

RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi 

terus mengembangkan pelayanannya 

dengan menciptakan berbagai macam 

program inovasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan kepuasan pasien sehingga 

dapat meningkatkan jumlah kunjungan di 

RSUD Blambangan Kabupaten 

Banyuwangi. Hal tersebut sejalan dengan 

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi 

Pelayanan Publik yang menjelaskan 

bahwasannya Inovasi Pelayanan Publik 

merupakan gagasan atau ide kreatif yang 

memberikan manfaat bagi masyarakat, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, 

dengan artian inovasi bukan sesuatu 

penemuan yang baru melainkan menata 

ulang kembali sistem kearah yang lebih 

baik. Salah satu program yang terus 

mengalami peningkatan jumlah pasien 

secara signifikan adalah Inovasi Program 

GANDRUNG (Profil RSUD Blambangan, 

2019). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

adanya permintaan dari pasien untuk 

menggunakan kartu GANDRUNG yang 

semakin hari semakin meningkat. 

GANDRUNG merupakan singkatan 

dari Gerakan Asuhan pada  Penyandang 

Disabilitas, Risiko tinggi, Usia lanjut, Veteran 

Pensiunan dan Gravida. Latar belakang 

diluncurkannya program ini adalah 

Kabupaten Banyuwangi menjadi satu-

satunya kabupaten dari Indonesia untuk 

menjadi Kota Welas Asih (Compassionate 

City) dan mengikuti Charter for Compassion 

International. Faktor lain diluncurkannya 

program ini adalah adanya rasa peduli 

terhadap pasien yang tergolong dalam 

kategori tersebut yang secara fisik 

memerlukan perhatian dan kasih sayang 

yang lebih utama dibandingkan dengan 

pasien lain yang tidak mengalami gangguan 

secara fisik dan kognitif. Dengan kata lain, 

program ini diluncurkan untuk mengatasi 

permasalahan mengenai antrian pasien 

yang sangat padat pada saat pendaftaran di 

loket utama.  Sehingga dengan adanya 

penambahan loket khusus bagi pasien 

GANDRUNG dapat mengurangi antrian 

pasien sebesar +10% setiap harinya 

(Inovasi Pelayanan Publik GANDRUNG 

RSUD Blambangan, 2016). 

Menurut (Lilis, 2016:52-53) sangat 

penting adanya pelaksanaan program 

pelayanan kesehatan bagi penyandang 

disabilitas, karena dengan pelaksanaan 

kegiatan tersebut mampu memutus mata 

rantai  penyandang disabilitas dan 

mewujudkan hak penyandang disabilitas 

untuk  memperoleh pelayanan kesehatan 

yang sama. Salah satu tantangan terbesar 

untuk mempertahankan pelayanan yang 

telah ada di rumah sakit adalah adanya 

komitmen organisasi dan gaya 

kepemimpinan yang diterapkan. Komitmen 

organisasi yang kuat akan mendorong 

individu untuk berusaha keras mencapai 

tujuan organisasi dan berpengaruh terhadap 

kinerja (Rini Tri, 2013:178). Disisi lain, gaya 

kepemimpinan juga dibutuhkan oleh 

seorang pemimpin untuk meningkatkan 

kinerja dalam mencapai tujuan organisasi 

sebagai instansi pelayanan publik. 

Sepanjang tahun 2019 diketahui 

pemilik kartu GANDRUNG sudah mencapai 

lebih dari 50% dari jumlah pasien umum 

lainnya. Setiap harinya tedapat 90-100 

pasien Program GANDRUNG dan butuh 

waktu tunggu 2-3 jam untuk mendapatan 

pelayanan kesehatan. Sebanyak 15 orang 

pasien GANDRUNG (75%) mengetahui 

keistimewaan dari kartu tersebut, sebanyak 

15 pasien GANDRUNG (75%) mengatakan 

bahwasannya mereka tidak mendapatkan 

pelayanan secara langsung dan sebanyak 

17 pasien (85%) mengatakan mereka harus 

menunggu lebih dari 30 menit untuk 

mendapatkan pelayanan di poliklinik, 

loboratorium, radiologi maupun unit 

farmasi.Padahal di dalam standarnya waktu 

tunggu pasien untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan maksimal adalah 30 

menit. 

Selain itu, belum terdapat alur 

pelayanan khusus bagi pasien GANDRUNG 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

prioritas, belum adanya evaluasi rutin yang 

dilakukan. Hal tersebut tidak sejajar dengan 

apa yang tertulis dalam SK Direktur RSUD 



 

 

BIMKMI Volume 9 No.1 | Juli – Oktober 2021  35 

Blambangan No.38.4/KEP/429.401/2017 

tentang Program GANDRUNG yang 

menjelaskan  bahwa pasien yang memiliki 

kartu GANDRUNG berhak atas fasilitas 

pelayanan prioritas tanpa antri di Unit 

Admisi, mendapatkan prioritas (didahulukan) 

pada pelayanan Poliklinik, Laboratorium, 

Radiologi dan Farmasi di RSUD 

Blambangan.Hal tersebut juga diperkuat 

pernyataan dari pihak penanggung jawab 

program inovasi di RSUD Blambangan 

bahwasannya butuh komitmen penuh dari 

organisasi baik dari sumber daya 

manusianya seperti pimpinan rumah sakit 

dan petugas kesehatan yang bersangkutan 

didalam pengimplementasian program 

GANDRUNG ini, sehingga dalam 

pelaksanaannya pun telah sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang telah disepakati 

sebelumnya.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji Komitmen Organisasi dan Gaya 

Kepemimpinandalam Pelayanan Program 

GANDRUNG di RSUD Blambangan 

Kabupaten Banyuwangi. 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Penelitian dilakukan sejak Bulan Maret 2021 

hingga Bulan Juni 2021 di RSUD 

Blambangan Kabupaten Banyuwangi. 

Informan penelitian terdiri dari informan 

utama (IU) dan informan tambahan (IT). 

Berikut rinciannya: Direktur RSUD 

Blambangan Kabupaten Banyuwangi (IU1), 

Ketua Tim Inovasi (IU2), Kepala Bidang 

Penunjang (IU3), staff bagian admisi loket 6 

(IU4), staff transporter (IU5), perawat 

pelaksana poliklinik penyakit dalam (IU6), 

staff administrasi laboratorium (IU7), Kepala 

Ruangan Instalasi Radiologi (IU8), staff 

apoteker (IU9), pasien Program 

GANDRUNG 1 (IT1) dan pasien Program 

GANDRUNG 2 (IT2). Penentuan informan 

penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. 9 informan utama tersebut terdiri 

dari Direktur RSUD Blambangan Kabupaten 

Banyuwangi, Kepala Instalasi Farmasi, 

Kepala Bidang Penunjang, Staff Admisi 

Loket Program GANDRUNG, Transporter, 

Perawat Poli, Staff Adminisi Laboratorium, 

Kepala Ruangan Instalasi Radiologi, Staff 

Apoteker dan 2 orang Pasien Program 

GANDRUNG. Kriterian informan didasarkan 

pada seseorang yang secara langsung 

berinteraksi dan berkaitan dengan Program 

GANDRUNG dan juga pasiennya yakni Tim 

Inovasi Program GANDRUNG dan direktur 

selaku yang memiliki tanggungjawab besar 

dalam pelaksanaan program tersebut. 

Teknik pengumpulan data dengan 

wawancara mendalam menggunakan 

panduan wawancara. Data disajikan dalam 

bentuk teks atau narasi yang berisi kutipan 

langsung dari informan. Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan analisis 

data dilapangan model Miles dan 

Huberman, yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan kesimpulan. Uji kredibilitas data 

yang digunakan oleh peneliti adalah 

triangulasi sumber. Adapun fokus penelitian 

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

antara lain komitmen organisasi yang terdiri 

dari komitmen afektif, normative dan 

berkelanjutan dan gaya kepemimpinan yang 

terdiri dari gaya kepemimpinan instruksi, 

konsultasi, partisipasi dan delegasi. 

3. HASIL 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan tentang Komitmen Organisasi dan 

Gaya Kepemimpinan dalam Pelayanan 

Program GANDRUNG di RSUD 

Blambangan Kabupaten Banyuwangi, maka 

dapat diketahui bahwa Komitmen dan Gaya 

Kepemimpinan yang diterapkan adalah 

sebagai berikut : 

3.1 Komitmen Organisasi 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

telah dilakukan kepada para informan, 

diketahui bahwa seluruh informan 

menyatakan mereka tetap ingin bertahan di 

dalam organisasi ini yakni RSUD 

Blambangan dan berusaha mencapai 

tujuannya. 

“Iya tetap bertahan. Karena kami 

menyadari bahwa kita lahir dari figure 

kesehatan dan kita tahu bagaimana 

kondisi di rumah sakit. Ingin 

bertahannya karena ingin menjaga 

komunikasi dengan teman secara 

baik, ingin terus berusaha 

meningkatkan pelayanan kepada 
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masyarakat agar lebih baik.” (IU 3, 49 

tahun) 

Alasan yang menjadi dasar untuk 

tetap menjalankan program ini adalah 

RSUD Blambangan merupakan bagian dari 

institusi pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

yang memiliki tugas untuk melaksanakan 

visi dan misi bupati Banyuwangi.  

“… akses dan mutu pelayanan 

kesehatan adalah amanat undang-

undang dan kebijakan dari 

pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

Hal tersebut bermanfaat dan penting 

untuk keberlangsungan suatu 

pelayanan kesehatan karena kita 

bekerja di institusi pelayanan 

kesehatan” (IU 1, 58 tahun) 

Salah satu bentuk motivasi/ dorongan 

yang mereka lakukan agar program ini 

dapat terus berjalan seperti datang lebih 

pagi, bekerjasama secara baik dengan 

rekan kerja, serta mengerjakan tugas sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

“Iya jelas. Karena itu memudahkan 

pasien-pasien tersebut. Untuk 

motivasi dari saya, ya saya kerjakan 

sesuai dengan prosedur saja. Pokok 

motivasi saya, bagaimana program 

gandrung ini sehrusnya, ya akan saya 

kerjakan bagaimana seharusnya.” (IU 

9, 27 tahun) 

Namun dalam pelaksanaannya, 

terdapat informan yang mengatakan 

bahwasannya ia masih belum mampu 

melaksanakan program ini dengan 

maksimal pada bagian dimana tempat ia 

bekerja. 

“Saya selalu mencoba mempelajari ini 

enakanya seperti apa, dan selalu 

mencoba. Karena sampai saat ini pun 

saya masih belum bisa melaksanakan 

GANDRUNG di bagian saya, saya 

masih ngatur. Saya selalu berusaha 

mencoba enaknya seperti apa ya 

menyeimbangkan antara pasien 

GANDRUNG ini dengan pasien yang 

muda-muda, dengan yang tua-tua.” 

(IU 6, 45 tahun). 

Disamping masih adanya kendala, 

seluruh informan menyatakan bahwa semua 

bidang yang ada di RSUD Blambangan 

masih memiliki keinginan dan motivasi yang 

sama untuk tetap menjalankan program ini.  

“Iya, karena inovasi program 

gandrung ini kan keterlibatannya 

mulai dari pintu depan, sampai ke 

pelayanan dan penunjang itu juga 

terlibat. Sehingga tentu saja kami 

melibatkan semua bidang, dan 

alhamdulillah hingga sekarang masih 

bisa berlanjut itu menunjukkan bahwa 

semua bidang masih memiliki 

keinginan untuk menjalankan program 

inovasi gandrung ini” (IU 1, 58 Tahun) 

Program GANDRUNG merupakan 

salah satu inovasi yang memiliki banyak 

manfaat. Hal tersebut menjadikan dasar 

bahwa sebagian besar informan merasa 

senang dan bangga dapat menjadi bagian 

dari RSUD Blambangan dan menjalankan 

program GANDRUNG ini.  

“Iya senang mbak. Bangga saja 

sudah melakukan ini dan bisa ketemu 

sama orang orang, sampai di ingat 

sama pasien. Ada kesenengan sendiri 

bisa bantu orang.” (IU 4, 28 tahun) 

Dari berbagai macam pelayanan dan 

inovasi yang ada di RSUD Blambangan, 

terdapat beberapa jenis inovasi yang 

dijadikan contoh oleh instansi lain. Hal 

tersebut menjadi salah satu alasan sebagian 

besar informan mengatakan bahwa RSUD 

Blambangan merupakan organisasi terbaik 

dalam memberikan pelayanan kesehatan.  

“Saya puas dengan pelayanan 

GANDRUNG ini. Saya tidak perlu 

pagi-pagi datang, kemudian untuk 

pelayanan pendaftarannya kita tinggal 

memasukkan berkas kedalam kotak 

khusus yang terdapat di depan loket 

pendafatran yaitu loket 6.” (IT 1, 68 

Tahun). 

Setiap program maupun inovasi tidak 

selalu berjalan dengan mulus tanpa adanya 

sebuah masalah. Masalah yang pernah 

terjadi dalam pelayanan Program 

GANDRUNG seringkali terselesaikan pada 
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bagian atau bidang tertentu, kecuali untuk 

masalah yang membutuhkan suatu 

kebijakan maka harus disampaikan kepada 

ketua tim inovasi yang selanjutnya akan 

disampaikan kepada direktur selaku 

pemegang kebijakan. 

“Oh ya harus to pasti. Seperti tadi, 

langsung. Ketika ada masalah 

langsung di eksekusi, tindak lanjut. 

Karena juga menyangkut semuanya 

kan. Misalnya dari pelayanan dan lain 

lain. Apabila tidak segera diselesaikan 

takutnya ada pengaduan dan 

komplain melalui whatsapp dsb.” (IU 

3, 49 tahun) 

Dengan adanya berbagai macam 

permasalahan tersebut, sebagian besar 

informan mengatakan bahwa mereka 

memiliki kewajiban dalam melaksanakan 

program GANDRUNG ini. 

“Iya pelayanannya itu tadi, itu wajib 

kan itu programnya rumah sakit. 

Tidak boleh tidak dilaksanakan dan 

tujuannya juga positif. Itu kan juga 

masuk ke dalam tujuan rumah sakit 

ya otomatis kita sebagai pegawai 

yang bertanggung jawab ya harus 

dikerjakan itu.” (IU 9, 27 tahun) 

Dari kewajiban-kewajiban yang 

mereka lakukan, sebagian besar informan 

menyatakan tidak akan mengalami suatu 

kerugian dalam segi materi/ekonomi yang 

mungkin dirasakan apabila tidak 

berkontribusi dalam organisasi ini terutama 

dalam pelaksanaan pelayanan 

GANDRUNG. 

“… tentu saja di dalam hal ini kita 

tidak melihat untung rugi. Karena 

untung rugi disini itu bisa juga 

berbentuk cost benefit tetapi ada juga 

kepuasan yang tidak dapat dihitung 

secara materi. Jadi tidak ada kata rugi 

bagi kami.” (IU 1, 58 Tahun) 

3.2 Gaya Kepemimpinan 

Salah satu indikator gaya 

kepemimpinan dalam pelayanan Program 

GANDRUNG di RSUD Blambangan 

Kabupaten Banyuwangi adalah adanya 

pengarahan dan dukungan yang diberikan 

dalam pelaksanaan program tersebut. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa 

seluruh informan menyatakan dalam 

pelaksanaan pelayanan program 

GANDRUNG lebih banyak memberikan 

dukungan dibandingkan dengan 

pengarahan.  

“Karena sudah ada tupoksinya 

masing-masing, ada sendiri yang 

bagian mengarahakan. Saya hanya 

menjalankan dengan cara 

memberikan pelayanan yang terbaik.” 

(IU 7, 51 tahun) 

Bentuk komunikasi yang sering 

dilakukan di RSUD Blambangan terutama 

dalam pelayanan Program GANDRUNG ini 

dilakukan secara formal melalui rapat rutin 

dan informal secara langsung (face to face). 

Komunikasi yang dilakukan secara langsung 

(face to face) dirasa sangat efektif 

digunakan apabila terjadi sebuah masalah. 

“Secara langsung. Karena ini sifatnya 

harus segera, pelayanan tidak bisa 

ditunda jadi harus segera. Jika ada 

masalah jadi harus langsung tanpa 

menunda. Efektif. Ketika ada masalah 

langsung di selesaikan.” (IU 3, 49 

tahun) 

Dalam penyelesaian dan 

pengambilan keputusan terkait dengan 

permasalahan yang terjadi dalam pelayanan 

Program GANDRUNG, sebagian kecil 

mengatakan bahwa tidak semua keputusan 

berada pada direktur 

“Tidak harus. Jadi kita ini di dalam 

sebuah organisasi kan ada level 

manajemen ya. Kalau itu ada yang 

berhubungan dengan sebuah 

kebijakan, itu baru di first line atau top 

manajer. Tetapi kalau itu hanya 

berupa program cukup di manajer 

bidang. Permasalahann yang terjadi 

di top manajer seperti yang berkaitan 

dengan anggaran, yang berkaitan 

dengan lintas sector.” (IU 1, 58 

Tahun) 

Dalam pelaksanaan maupun 

penyelesaian masalah yang berkaitan 

dengan Inovasi Program GANDRUNG, 
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sebagian besar informan mengatakan 

bahwasannya mereka selalu menerima 

segala masukan dan saran yang diberikan 

terkait dengan pelayanan program ini.  

“Biasanya hal tersebut disampaikan di 

pintu masuk bisa, di akhir pelayanan 

bisa. Tentang pelayanan, kadang 

kadang pelayanannya agak lama, 

karena semakin kesini pasiennya juga 

semakin banyak sehingga pemberian 

pelayanan tidak bisa terkontrol satu 

per satu. Mekanisme 

penyampaiannya secara langsung 

mendapatkan pelayanan.” (IU 5, 24 

tahun).  

Dalam pelaksanaan Program 

GANDRUNG tidak ada batasan yang 

diberikan untuk melaksanakan tugas dan 

fungsi  mereka masing-masing. Seluruh 

informan menyatakan bahwa tidak ada 

batasan yang diberikan dalam pelayanan 

Program GANDRUNG 

“Tidak ada batasan, semua kepala 

rungan selalu memotivasi untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik. 

Karena teman- teman sudah tahu 

tuagsnya masing masing.” (IU 7, 51 

tahun) 

4. PEMBAHASAN 

4.1 Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan 

sikap/perilaku seorang individu yang 

berhubungan dengan suatu organisasi yang 

ditandai dengan adanya keinginan yang 

selaras dalam mencapai tujuan organisasi 

sehingga dapat menimbulkan suatu 

pengikatan dari individu terhadap organisasi 

tersebut. Dalam (Robbins dan Juddge, 

2008:101) disebutkan bahwasannya jenis 

komitmen dalam sebuah organisasi terdiri 

dari komitmen afektif, normatif dan 

berkelanjutan. Komitmen organisasi dalam 

pelayanan Program GANDRUNG di RSUD 

Blambangan Kabupaten Banyuwangi dapat 

dijadikan sebuah gambaran  tentang 

bagaimana sikap/tindakan dalam 

melaksanakan suatu kegiatan/program yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah informan utama 

keenam dan ketujuh kurang memberikan 

jawaban-jawaban yang maksimal terkait 

dengan pelaksanaan pelayanan program 

GANDRUNG. 

Salah satu indikator yang 

menunjukkan bahwa adanya komitmen 

afektif dalam pelaksanaan Program 

GANDRUNG adalah adanya kemauan dari 

seorang karyawan untuk tetap bertahan di 

dalam organisasi tersebut. Dari hasil 

wawancara yang telah dilakukan, seluruh 

informan menyatakan bahwasannya mereka 

tetap ingin bertahan di dalam organisasi ini 

yakni RSUD Blambangan dan berusaha 

mencapai tujuannya. Rerata informan 

mengatakan bahwa mereka tetap ingin 

bertahan karena adanya tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan, sebagian 

kecil informan juga mengatakan bahwa hal 

tersebut sesuai dengan passion (keahlian) 

mereka untuk bekerja di rumah sakit dan 

bertahan karena ingin memberikan 

kemudahan kepada pasien, memberikan 

pelayanan yang terbaik serta terus berusaha 

meningkatkan aksesibilitas dan mutu 

pelayanan kepada masyarakat agar lebih 

baik. 

Alasan yang menjadi dasar untuk 

tetap menjalankan program ini adalah 

pelayanan program GANDRUNG dianggap 

sebagai salah satu bentuk dari pekerjaan 

yang mulia dan dirasa bermanfaat untuk 

memudahkan pasien terutama dalam 

mengakses pelayanan kesehatan. RSUD 

Blambangan juga merupakan bagian dari 

institusi pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

yang memiliki tugas untuk melaksanakan 

visi dan misi bupati Banyuwangi. Upaya 

yang terus dilakukan oleh RSUD 

Blambangan untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat salah 

satunya dengan menciptakan berbagai 

macam program inovasi. Dimana program-

program inovasi tersebut bertujuan untuk 

mempermudah masyarakat dalam 

mengakses pelayanan kesehatan salah 

satunya adalah Program GANDRUNG. 

Setiap tahun jumlah pasien yang 

berkeinginan untuk menjadi bagian dari 

program ini terus mengalami peningkatan. 

Peningkatan jumlah pasien program 

GANDRUNG dapat terjadi karena program 

ini dirasa memberikan perhatian khusus 
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kepada pasien yang termasuk ke dalam 

kategori NDRUNG untuk lebih mudah dan 

cepat dalam mengakses pelayanan 

kesehatan. 

Salah satu bentuk motivasi/dorongan 

yang mereka lakukan agar program ini 

dapat terus berjalan seperti datang lebih 

pagi, bekerjasama secara baik dengan 

rekan kerja, serta mengerjakan tugas sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat 

informan yang mengatakan bahwasannya ia 

masih belum mampu melaksanakan 

program ini dengan maksimal pada bagian 

dimana tempat ia bekerja. Kendala yang 

terjadi sehingga adanya masalah antrian 

antara pasien GANDRUNG dengan pasien 

umum lainnya yang mendaftar secara offline 

maupun online. Faktor lain yang 

menyebabkan program ini tidak dapat 

terlaksana pada bagian itu adalah sebagian 

besar pasien yang berada di poli adalah 

pasien GANDRUNG yang tergolong pasien 

lanjut usia, dimana mereka semua merasa 

ingin selalu didahulukan untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan. Permasalahan nomor 

antrian yang ada di bagian poli menjadi 

salah satu faktor pengahambat tidak 

terlaksananya program GANDRUNG 

dengan maksimal. Upaya untuk mengatasi 

masalah antrian antara pasien umum 

lainnya dengan pasien GANDRUNG selalu 

dilakukan dengan cara tetap memberikan 

pelayanan kepada pasien yang sesuai 

nomor urutan antrian namun diselingi 

antrian pasien GANDRUNG dengan 

mempertimbangkan tingkat 

keparahan/kondisi pasien tersebut. 

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh 

peneliti untuk mengatasi permasalahan 

tersebut adalah memperbaiki sistem antrian 

antara data antrian di komputer dengan 

keadaan di lapangan dengan cara 

memberikan tenaga khusus yang mengatur 

nomor antrian (admin) terutama pada 

bagian-bagian yang belum mampu 

melaksanakan program GANDRUNG ini 

dengan maksimal. 

Disamping masih adanya kendala 

dalam pemberian pelayanan kesehatan di 

beberapa bagian, hal tersebut tidak menjadi 

alasan untuk tidak terus menjalankan 

Program GANDRUNG ini. Hal tersebut 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh  (Ardiansyah dan Sjarif, 2016:145) yang 

menyatakan bahwansannya motivasi 

sebagai proses yang menjelaskan 

intensitas, arah, dan ketekunan seorang 

individu dalam mencapai tujuannya. 

Motivasi tersebut dibuktikan dengan 

tindakan seperti datang tepat waktu, 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

semua pasien, memberikan pelayanan 

secepat mungkin agar tidak terjadi antrian 

yang panjang, memberikan pelayanan 

dengan sopan, ramah senyum kepada 

pasien serta mengerjakan sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur (SOP). 

Jumlah pasien GANDRUNG terus 

mengalami peningkatan karena program ini 

dianggap memberikan kemudahan kepada 

pasien dalam mendapatkan pelayanan 

kesehatan, Hal tersebut menjadikan dasar 

bahwa sebagian besar informan merasa 

senang dan bangga dapat menjadi bagian 

dari RSUD Blambangan dan menjalankan 

program GANDRUNG ini. Dari berbagai 

macam pelayanan dan inovasi yang ada di 

RSUD Blambangan, telah diketahui bahwa 

terdapat beberapa jenis inovasi yang 

dijadikan contoh oleh instansi/organisasi 

kesehatan lainnya. Hal tersebut menjadi 

salah satu alasan sebagian besar informan 

mengatakan bahwa RSUD Blambangan 

merupakan organisasi terbaik dalam 

memberikan pelayanan kesehatan. 

Setiap program maupun inovasi tidak 

selalu berjalan dengan mulus tanpa adanya 

sebuah masalah. Begitu juga dengan 

Inovasi Program GANDRUNG ini. 

Permasalahan yang masih terjadi hingga 

saat ini adalah dari aspek sarana prasarana 

seperti kurangnya fasilitas berupa kursi roda 

dan loket khusus untuk pasien 

GANDRUNG. Rekomendasi yang dapat 

diberikan oleh peneliti adalah pihak 

manajemen atau bagian penunjang dapat 

menambah fasilitas sarana dan prasana 

berupa kursi roda untuk pasien 

GANDRUNG yang disesuaikan dengan 

jumlah pasien yang datang setiap harinya. 

Permasalahan lain yang sering terjadi 

seperti semakin banyaknya pasien yang 

terkategori GANDRUNG sehingga untuk 
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mendapatkan pelayanan kesehatan mereka 

saling berebut untuk diprioritaskan, 

hilangnya kartu pasien GANDRUNG saat 

peletakan di loket pendaftaran, serta tidak 

sinkronnya data antrian pada poli antara 

data antrian komputer dengan antrian 

secara langsung (tumpukan jaminan 

pasien). Hilangnya kartu pasien 

GANDRUNG disebabkan karena semakin 

banyaknya jumlah pasien GANDRUNG 

namun hanya terdapat 1 loket khusus untuk 

pasien GANDRUNG. Sehingga, tumpukan 

berkas pasien semakin banyak yang 

menyebabkan hilang/terbawanya berkas 

antara pasien satu dengan pasien lainnya. 

Apabila salah satu dari berbagai macam 

permasalahan tersebut terjadi, sebagian 

besar informan mengatakan bahwa mereka 

ingin segera memecahkan permasalahan 

tersebut. Karena jika terjadi sebuah 

permasalahan yang berkaitan dengan 

pelayanan, hal tersebut harus segera 

dilakukan tindakan penyelesaian. Apabila 

tidak segera diselesaikan maka akan 

berdampak terhadap pelayanan-pelayanan 

lainnya. pengaduan dan komplain melalui 

whatsapp dsb 

Dengan adanya berbagai macam 

permasalahan tersebut, sebagian besar 

informan mengatakan bahwa mereka 

memiliki kewajiban dalam melaksanakan 

program GANDRUNG ini. Hal tersebut 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh  (Tambunan, 2018:100-101) yang 

menyatakan bahwa perasaan wajib untuk 

tetap bertahan diperusahaan karena 

beberapa pegawai Y merasa bertanggung 

jawab memberikan pelayanan yang terbaik 

dan harus mengabdi kepada organisasi 

merupakan ciri dari adanya komitmen 

normative dalam seseorang. 

Adanya perasaan wajib yang dimiliki 

seorang karyawan tentang kewajiban yang 

harus ia berikan kepada organisasi dan 

tindakan tesebut merupakan hal yang harus 

dilakukan disebut dengan komitmen 

normative. Karyawan dengan komitmen 

normative yang kuat akan tetap bergabung 

dalam organisasi karena mereka sudah 

cukup untuk hidupannya (Tambunan, 2018: 

100). Karyawan yang bekerja berdasarkan 

komitmen berkelanjutan, mereka bertahan 

dalam sebuah organisasi berdasarkan 

kebutuhan untuk (need to) melakukan hal 

tersebut karena tidak adanya pilihan lain. 

Oleh karenanya, mereka akan 

meninggalkan organisasi apabila ada 

alternatif lain yang lebih menguntungkan 

dibanding dirinya (Sherlywati, 2015:46). 

Dari hasil triangulasi sumber 

didapatkan kesimpulan bahwa dalam 

pelaksanaan pelayanan Program 

GANDRUNG di RSUD Blambangan 

Kabupaten Banyuwangi jenis komitmen 

organisasi yang di terapkan adalah 

komitmen afektif dan komitmen normatif. 

Komitmen afektif ditandai dengan adanya 

rasa senang dan bangga yang dirasakan 

oleh para informan yang dapat berkontribusi 

dalam organisasi tersebut karena dapat 

membantu pasien dalam mengakses 

pelayanan dengan mudah. Adanya 

keterikatan emosional untuk terus 

menjalankan program ini karena program ini 

dirasa memberikan banyak manfaat kepada 

semua orang terutama pasien lansia. 

Adanya kemauan untuk tetap bertahan serta 

adanya kemauan untuk memberikan ide, 

saran ataupun gagasan (peran serta) dan 

loyalitas yang diberikan.  

Sedangkan hal yang menandakan 

adanya komitmen normative dalam 

pelayanan program ini adalah adanya 

kewajiban moral dari seorang karyawan 

pada sebuah organisasi dan kewajiban 

untuk meneruskan suatu tugas atau 

pekerjaan tertentu. Komitmen afektif dan 

normative dapat diterapkan atau 

dilaksanakan dalam pelaksanaan pelayanan 

Program GANDRUNG ini. Penerapan kedua 

komitmen tersebut disesuaikan dengan 

keadaan dan permasalahan yang akan 

dihadapi. 

4.2 Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan merupakan 

suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang 

untuk mempengaruhi orang lain sebagai 

wujud nyata dalam menyelaraskan persepsi 

antara orang yang mempengaruhi dengan 

orang yang akan dipengaruhi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapka n. 

Tolak ukur berhasil tidaknya sebuah 

organisasi baik secara keseluruhan maupun 

berbagai kelompok dapat dilihat dari 
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efektivitas kepemimpinanya (Ginting et al, 

2019:507). Terdapat beberapa macam jenis 

gaya kepemimpinan yang didasarkan pada 

suatu hal. Menurut (Thoha, 2013:67) gaya 

kepemimpinan yang didasarkan pada 

pembuatan keputusan terdiri dari gaya 

kepemimpinan instruksi, konsultasi, 

partisipasi dan delegasi.  

Gaya kepemimpinan intruksi ditandai 

dengan adanya komunikasi satu arah, lebih 

banyak memberikan pengarahan 

dibandingkan dengan dukungan, serta 

adanya batasan peran terhadap bawahan. 

Gaya kepemimpinan konsultasi ditandai 

dengan adanya pemberian pengarahan dan 

dukungan serta dalam pengambilan suatu 

keputusan didukung dengan adanya 

komunikasi dua arah. Gaya kepemimpinan 

partisipasi ditandai dengan adanya 

pengarahan yang rendah namun disisi lain 

terdapat dukungan yang tinggi, serta dalam 

pemecahan dan pengambilan keputusan 

dilakukan secara bergantian antara 

pemimpin dan bawahan untuk saling tukar 

menukar ide dalam upaya pemecahan suatu 

permasalahan. Serta gaya kepemimpinan 

delegasi ditandai dengan adanya 

pengarahan dan dukungan yang rendah 

serta apabila terjadi sebuah permasalahan 

pemimpin akan melakukan diskusi dan 

mendelegasikan secara penuh/keseluruhan 

kepada bawahan.  

Salah satu indikator gaya 

kepemimpinan yang terdapat dalam 

pelayanan Program GANDRUNG di RSUD 

Blambangan Kabupaten Banyuwangi adalah 

adanya pengarahan dan dukungan yang 

diberikan dalam pelaksanaan program 

tersebut. Dukungan yang tinggi dapat terjadi 

karena setiap karyawan sudah memiliki dan 

mengerti akan tugas pokok dan fungsinya 

masing-masing sehingga mereka tinggal 

melaksanakan sesuai dengan jobdesknya. 

Akan tetapi ada kalanya pengarahan juga 

perlu dilakukan untuk memberikan motivasi 

dalam pelaksanaan program GANDDRUNG 

ini. 

Bentuk komunikasi yang sering 

dilakukan di RSUD Blambangan terutama 

dalam pelayanan Program GANDRUNG ini 

dilakukan secara formal dan informal. 

Komunikasi secara formal biasanya 

dilakukan melalui rapat/perkumpulan rutin 

setiap minggu maupun bulanan untuk 

membahas permasalahan yang terjadi. 

Dalam kegiatan tersebut hal yang biasa 

dilakukan adalah membahas tentang 

permasalahan internal apa saja yang telah 

terjadi kemudian dilakukan diskusi untuk 

mencari akar permasalahan dan 

penyelesaianya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

telah dilakukan dengan para informan, 

didapatkan penjelasan bahwsannya dalam 

kegiatan rapat rutin tersebut apabila 

pembahasan mengenai permasalahan yang 

terjadi telah selesai, ketua tim inovasi 

meminta sedikit waktu untuk memberikan 

motivasi kepada seluruh bidang/bagian/sie 

yang terlibat dalam program GANDRUNG 

untuk mengingatkan kembali tentang tujuan 

apa yang telah disepakati bersama dan 

upaya apa saja yang harus diperbaiki 

maupun ditingkatkan agar tujuan tersebut 

dapat tercapai. Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Nawawi, 

2012:96) bahwasannya upaya pemberian 

motivasi merupakan tindakan yang tepat 

karena keberadaan motivasi dalam sebuah 

organisasi dipandang sebagai suatu unsur 

yang dapat menyebabkan kinerja menjadi 

lebih baik atau sebaliknya, atau sebagai 

aspek yang diperlukan oleh semua 

organisasi karena merupakan konsep 

sentral untuk meningkatkan kinerja dalam 

suatu organisasi.   

Dalam memberikan dukungan dan 

pengarahan tersebut juga ditunjang dengan 

adanya komunikasi antar karyawan dan juga 

atasan dalam proses pemberian pelayanan. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh  (Ardiansyah D. O., 2016: 20) 

bahwasannya komunikasi memiliki korelasi 

yang erat dengan kinerja karyawan. Bentuk 

komunikasi yang sering digunakan dalam 

pelaksanaan Inovasi Pelayanan Program 

GANDRUNG adalah secara langsung atau 

face to face. Karena GANDRUNG adalah 

program yang berkaitan dengan pelayanan, 

dimana pelayanan bersifat harus segera 

dilaksanakan dan tidak dapat ditunda. Jika 

terjadi sebuah permasalahan, maka harus 

segera diselesaikan secara langsung tanpa 

menunda. Komunikasi yang dilakukan 
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secara langsung (face to face) dirasa sangat 

efektif digunakan apabila terjadi sebuah 

masalah. Bentuk komunikasi lain yang 

digunakan adalah dengan cara rapat rutin 

bulanan atau mingguan yang biasa 

dilaksanakan namun untuk tahun ini rapat 

rutin yang biasa dilakukan tidak dapat 

terlaksana karena adanya pandemic covid-

19. 

Dalam penyelesaian dan 

pengambilan keputusan terkait dengan 

permasalahan yang terjadi dalam pelayanan 

Program GANDRUNG, keputusan tersebut 

tidak harus menunggu persetujuan dari 

direktur. Sebagai contoh permasalahan 

yang terjadi di bidang/unit seperti hilangnya 

kartu GANDRUNG milik pasien, adanya 

komplain dari pasien akibat pelayanan yang 

diberikan, hilangnya berkas pasien yang 

akan digunakan untuk mengakses 

pelayanan dan sebagainya.  

Berdasarkan struktur organisasi yang 

ada di RSUD Blambangan Kabupaten 

Banyuwangi, tim inovasi tidak memiliki garis 

koordinasi dengan setiap unit yang ada di 

rumah sakit. Sehingga apabila terjadi 

sebuah permasalahan yang berkaitan 

dengan pelayanan inovasi Program 

GANDRUNG, permasalahan tersebut akan 

disampaikan kepada kepala unit terkait dan 

cukup terselesaikan di dalam jalur/unit 

tersebut. Hal tersebut merupakan dampak 

dari tidak adanya garis koordinasi antara tim 

inovasi dengan setiap unit yang ada di 

rumah sakit. Sehingga terkadang masih 

terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi 

permasalahan mana yang seharusnya 

dihubungkan dengan tim inovasi dan 

permasalahan mana yang seharusnya 

dihubungkan dengan pelayanan. 

Rekomendasi yang bisa diberikan oleh 

peneliti adalah meningkatkan komunikasi 

antara tim inovasi GANDRUNG dengan 

tenaga kesehatan yang memberikan 

pelayanan secara langsung. Rekomendasi 

tersebut dapat berupa melakukan 

pertemuan bersama secara rutin setiap tiga 

atau enam bulan sekali. Namun, karena 

pada saat ini masih terjadi pandemic covid-

19, pertemuan rutin juga bisa diganti dengan 

adanya grup sosial media bersama 

(whatsapp, telegram, line atau lainnya) 

untuk mempermudah proses komunikasi. 

Permasalahan yang 

mengikutsertakan direktur dalam 

pengambilan keputusan dan kebijakan 

biasanya permasalahan yang berkaitan 

dengan lintas sector atau yang berhubungan 

dengan organisasi/instansi lainnya. Dalam 

pelaksanaan maupun penyelesaian masalah 

yang berkaitan dengan Inovasi Program 

GANDRUNG, perlu adanya suatu usaha 

untuk mendengar segala saran ataupun ide-

ide agar program tersebut dapat berjalan 

sesuai dengan tujuannya.Penyampaian 

terkait dengan masukan dan saran tersebut 

biasa disampaikan secara langsung maupun 

melalui kotak saran yang telah disedikan 

oleh pihak rumah sakit di setiap unit yang 

ada di dalamnya. 

Dalam pelaksanaan Program 

GANDRUNG tidak ada batasan yang 

diberikan untuk melaksanakan tugas dan 

fungsi  mereka masing-masing. Seluruh tim 

inovasi program GANDRUNG diberi 

kesempatan dalam mengembangkan 

kemampuan dan bertanggun jawab atas 

arahannya sendiri. Tidak adanya batasan 

dalam berinovasi dan berkreativitas, namun 

dibatasi dengan adanya wewenang klinis, 

ada Standar Operasional Prosedur (SOP) 

yang mengatur mana pekerjaan yang boleh 

dilakukan dan tidak. 

Dari hasil triangulasi sumber 

didapatkan kesimpulan bahwa gaya 

kepemimpinan yang diterapkan dalam 

pelayanan program GANDRUNG adalah 

gaya kepemimpinan konsultasi dan 

partisipasi. Gaya kepemimpinan konsultasi 

ditandai dengan adanya pemberian 

pengarahan dan dukungan serta dalam 

pengambilan keputusan didukung dengan 

adanya komunikasi dua arah. Hal tersebut 

dapat terlihat dari penyelesaian suatu 

permasalahan yang membutuhkan 

keputusan dari pemegang kebijakan yaitu 

direktur. Sebelum memberikan suatu 

keputusan, pemegang kebijakan (direktur) 

juga mau mendengar masukan/saran yang 

diberikan oleh karyawannya. Sedangkan 

gaya kepemimpinan partisipasi ditandai 

dengan adanya pengarahan yang rendah 

namun dukungan yang tinggi serta dalam 
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pemecahan dan pengambilan keputusan 

dilakukan secara bergantian. Hal tersebut 

dapat terlihat dari penyelesaian masalah 

yang terjadi dapat terselesaikan pada 

bagian/unit terntu dan juga terdapat 

masalah yang dapat terselesaikan pada 

pemegang kebijakan tertinggi organisasi 

yaitu direktur. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah jenis komitmen organisasi dan gaya 

kepemimpinan yang diterapkan dalam 

pelayanan Program GANDRUNG adalah 

komitmen afektif dan komitmen normatif 

serta gaya kepemimpinan konsultasi dan 

partisipasi. Namun dari penerapan kedua 

komitmen dan gaya kepemimpinan tersebut 

masih mengalami beberapa kendala. 

5.2 SARAN 

Saran yang diberikan oleh peneliti 

bagi pihak RSUD Blambangan adalah 

menambah sarana dan prasarana berupa 

kursi roda, loket khusus untuk pasien 

GANDRUNG, memperbaiki sistem antrian 

serta meningkatkan komunikasi antara tim 

inovasi GANDRUNG dengan tenaga 

kesehatan yang memberikan pelayanan 

secara langsung. Bagi Tim Inovasi Program 

GANDRUNG untuk melakukan evaluasi 

rutin dan berkala setiap tiga atau enam 

bulan sekali, bagi kepala bidang/bagian/unit 

untuk menjalin koordinasi dan komunikasi 

yang baik, bagi para staff dapat 

meningkatkan motivasi dan keinginannya 

untuk tetap menjalankan Program 

GANDRUNG. 
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ABSTRAK 

Latar Belakang: Sebagai upaya perbaikan Indeks Pembangunan Manusia melalui sektor 

kesehatan, saat ini pemerintah gencar melakukan antisipasi dan kesiapsiagaan timbulnya masalah 

kesehatan berkepanjangan melalui perencanaan program berbasis kesehatan seperti Indonesia 

Sehat. Penjadwalan kegiatan menjadi proses penting pada tahap perencanaan yang harus 

dilakukan oleh penanggungjawab program. Salah satu metode penjadwalan program yang sering 

digunakan adalah PERT CPM. Penulisan ini bertujuan untuk melakukan studi kepustakaan dan 

ilustrasi penerapan metode PERT CPM sebagai alternatif penentuan batas crash pada durasi dan 

anggaran program vaksinasi di Puskesmas Kota X.  

Metode: Metode yang digunakan dalam penulisan berupa studi literatur dengan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber dan referensi terkait topik kajian. Data yang digunakan sebagai 

ilustrasi perhitungan menggunakan data simulasi.  

Hasil: Hasil telaah dari berbagai referensi menunjukkan bahwa penggabungan antara metode 

PERT dan CPM dapat menghasilkan optimalisasi durasi dan biaya pengerjaan program. Hasil 

ilustrasi perhitungan titik crash pada program vaksinasi di Puskesmas Kota X menunjukkan dalam 

kondisi normal program membutuhkan waktu penyelesaian selama 31 hari dengan total biaya Rp. 

93.100.000,00 namun program dapat dioptimalkan hanya dalam 22 hari dengan biaya yang 

diperlukan sebesar Rp. 111.300.000,00.  

Kesimpulan: PERT CPM dapat diadopsi dalam penyelesaian permasalahan di bidang kesehatan 

yang memiliki ketidakpastian durasi dan bersifat kompleks. Hasil dari perhitungan durasi dan biaya 

kegiatan dengan metode PERT CPM dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh 

penanggungjawab program atau manajer proyek untuk membuat keputusan penyelesaian 

program. 

Kata kunci: Batas crash, CPM, Manajemen proyek, Perencanaan program, PERT 

 

ABSTRACT 

Background: To improve the Human Development Index through the health sector, the 

government is currently aggressively anticipating and preparing for the emergence of prolonged 

health problems through health-based program planning like Indonesia Sehat. Scheduling activities 

is an important process at the planning stage that must be carried out by the Person in Charge 

(PIC) of the program. One method of program schedule that is often used is PERT CPM. This 

study aims to conduct a literature study and illustrate the application of the PERT CPM method as 

an alternative to determining the crash limit on the duration and cost of the program in the health 

sector.  
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Methods: The method used a literature study by collecting information from various sources and 

references related to the topic of study. The data used as an illustration of calculations using 

simulation data. 

Result: The results of the study show that the combination of PERT and CPM methods can 

optimize the duration and cost of program execution. The illustration result of the crash limit 

calculation in the vaccination program at the Health Center on X City shows that the program takes 

31 days to complete under normal conditions with a total cost of Rp. 93.100.000,00 but the 

program can be optimized in just 22 days with the required cost of Rp. 111.300.000,00.  

Conclusion: PERT CPM can be adopted to solve problems in the health sector that are uncertain 

and complex. The results of calculating the duration and cost of activities using the PERT CPM 

method can be used as consideration by the Person in Charge (PIC) of the program or project 

manager to make decisions on program completion. 

Keywords: CPM, Crash limit, PERT, Program planning, Project Management 

 

1. PENDAHULUAN 

Permasalahan kesehatan masih 

menjadi tantangan utama dalam 

pembangunan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Beberapa tahun kebelakang, 

perhatian serta fokus sebagian besar 

lembaga dan masyarakat cenderung 

berpola pada program pengendalian 

masalah kesehatan akan dibentuk setelah 

ditemukan masalah di lapangan. 

Kesiapsiagaan dan antisipasi agar tidak 

terjadi masalah belum menjadi prioritas. 

Seiring dengan perkembangan teknologi 

dan informasi, terjadi perubahan paradigma 

dengan pembaruan pada konsep serta 

metode penyelesaian masalah. Saat ini 

sebagai antisipasi timbulnya masalah 

kesehatan yang berkepanjangan, upaya 

pencegahan lebih diunggulkan. Upaya 

pencegahan didefinisikan sebagai tindakan 

berkelanjutan untuk meminimalisir risiko 

bahaya di masa depan.[1] 

Aspek kesehatan merupakan faktor 

esensial bagi kehidupan. Penilaian Indeks 

Pembangunan Manusia menempatkan 

kesehatan sebagai aspek dengan urutan 

pertama. Meski saat ini terdapat 

peningkatan kesejahteraan penduduk, pada 

kenyataannya Indeks Pembangunan 

Manusia Indonesia berada pada peringkat 

107 dari 189 negara di dunia.[2] Dengan 

adanya kondisi tersebut, Pemerintah 

Indonesia mulai gencar melakukan upaya 

pencegahan timbulnya masalah kesehatan 

jangka panjang. Program Indonesia Sehat 

merupakan salah satu langkah peningkatan 

kesejahteraan pada bidang kesehatan yang 

dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui 

Kementerian Kesehatan. Tiga pilar utama 

pembentuk kesehatan masyarakat menurut 

Program Indonesia Sehat adalah penerapan 

paradigma sehat, penguatan pelayanan 

kesehatan, serta pelaksanaan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN).[3]  

Tujuan Program Indonesia Sehat 

akan tercapai jika pelaksanaannya didukung 

oleh semua sektor diantaranya pemerintah, 

penyedia layanan kesehatan, lembaga atau 

instansi berwenang, dan masyarakat. 

Menurut konsep manajemen, suatu program 

akan menghasilkan keluaran yang baik jika 

didukung dengan adanya masukan dan 

proses yang memadai. Pada ilmu 

manajemen, telah banyak dibahas 

mengenai proses POAC (planning, 

organizing, actuating, controlling). Semua 

komponen pada proses POAC merupakan 

faktor penting penentu keberhasilan 

program. Proses perencanaan program 

menjadi komponen pertama sebelum 

pelaksanaan program. Perencanaan 

dianggap sebagai proses penentuan 

keputusan mengenai hal-hal yang akan 

dilakukan di masa depan untuk mencapai 

tujuan[4]. 

Penjadwalan kegiatan merupakan 

serangkaian proses perencanaan yang 

harus dilakukan oleh penanggungjawab 

kegiatan atau manajer proyek. Penjadwalan 

kegiatan dilakukan untuk menentukan durasi 

waktu dan besar anggaran dalam sebuah 

proyek atau program. Ketepatan 
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penjadwalan kegiatan akan menghasilkan 

optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan 

program.[5] Hasil maksimal akan didapatkan 

saat pengelola program mampu 

menggunakan metode yang tepat dalam 

proses penjadwalan kegiatan.[6] Terdapat 

banyak metode yang dapat digunakan oleh 

seorang penanggungjawab program untuk 

membantu proses penjadwalan kegiatan 

seperti PERT dan CPM. Selain dapat 

menentukan durasi waktu, PERT dan CPM 

mampu menghitung besaran biaya yang 

harus dikeluarkan oleh manajer proyek 

ketika hendak melaksanakan sebuah 

program. Oleh sebab itu, penulisan ini 

bertujuan untuk melakukan studi 

kepustakaan dan ilustrasi mengenai 

penerapan metode PERT dan CPM sebagai 

alternatif penentuan batas crash pada durasi 

dan anggaran program di bidang kesehatan. 

2. METODE 

Penulisan ini merupakan studi literatur 

dengan metode pengumpulan referensi, 

teori, dan kepustakaan terkait topik kajian 

dari buku, artikel penelitian, dan sumber 

informasi yang relevan. Data yang 

digunakan untuk ilustrasi perhitungan 

metode PERT dan CPM menggunakan data 

simulasi sehingga bukan merupakan 

kejadian sebenarnya. 

3. ILUSTRASI PENGGUNAAN PERT CPM 

Sebagai upaya untuk mempermudah 

memahami metode PERT dan CPM dalam 

penentuan penjadwalan sebuah program 

atau proyek, maka dilakukan ilustrasi 

penerapan metode PERT dan CPM untuk 

menghitung durasi dan biaya crash suatu 

proyek. Ilustrasi yang digunakan mengambil 

contoh pada program atau proyek vaksinasi 

oleh salah satu Puskesmas di Kota X. 

Rincian masing-masing kegiatan disajikan 

dalam Tabel 1. 

 

 

Tabel 1. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 

No. Nama Kegiatan 
Kode 

Kegiatan 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Kegiatan 

dengan Notasi 

Angka 

1. Rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi 

dan Kota 

A - (1,2) 

2. Pembentukan tim koordinator pelaksanaan vaksinasi B - (1,3) 

3. Pencatatan penduduk C B (3,4) 

4. Permohonan jumlah vaksin ke Dinas Kesehatan D A,B (2,5) 

5. Pemilihan tempat penyimpanan vaksin E D (5,6) 

6. Pembentukan petugas jaga tempat penyimpanan F B (3,6) 

7. Sterilisasi tempat penyimpanan vaksin G E,F (6,7) 

8. Pengecekan kedatangan vaksin H E,F (6,8) 

9. Penyimpanan vaksin I G (7,9) 

10. Penentuan lokasi vaksinasi J B (3,10) 

11. Penyusunan form kesediaan vaksinasi K H (8,4) 

12. Pembentukan petugas pemberi vaksin L H (8,9) 

13. Pengambilan vaksin dari ruang penyimpanan M I,L (9,13) 

14. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan sebagai 

pengawas pelaksanaan vaksin 

N J (10,11) 

15. Pengecakan kesiapan pelaksanaan vaksin O C,K,L (4,12) 

16. Vaksinasi P O (12,13) 

17. Pengisian form evaluasi oleh Dinas Kesehatan Q N (11,14) 
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No. Nama Kegiatan Kode 

Kegiatan 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Kegiatan 

dengan Notasi 

Angka 

18. Evaluasi pelaksanaan vaksin oleh masing-masing 

petugas pemberi vaksin 

R M,P (13,14) 

19. Rapat evaluasi akhir kegiatan S Q,R (14,15) 

20. Pembuatan laporan kegiatan T I,S (15,16) 

     

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam 

program vaksinasi oleh Puskesmas di Kota X 

tersebut terdapat 20 kegiatan. Kegiatan dimulai 

dari rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan 

Provinsi dan Kota sampai dengan pembuatan 

laporan kegiatan. Agar kegiatan terselesaikan 

secara sempurna, terdapat serangkaian 

kegiatan lain yang harus dilakukan berurutan 

sesuai dengan petunjuk yang telah disediakan. 

Setelah diketahui rincian masing-

masing kegiatan, dibentuklah diagram jalur 

untuk memvisualisasikan program sehingga 

penanggungjawab program lebih mudah 

memahami alur kegiatan. Diagram jalur 

pada program vaksinasi disajikan pada 

Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Diagram Jalur Program 

Langkah selanjutnya adalah menghitung 

earliest start (ESi), earliest completion (ECij), 

latest start (LSij), latest completion (LCj), total 

float (TFij), dan free float (FFij). Hasil 

perhitungan disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Perhitungan Waktu Kegiatan Proyek 

Kegiatan 

 

 

 

Durasi 

 

Tercepat Terlambat 

Waktu 

Mengambang 

Total 

Waktu 

Mengambang 

Bebas 

Awal Penyelesaian Awal Penyelesaian 

 

 

 

  

 

(i,j) Dij ESi ECij LSij LCj TFij FFij 

(1,2)a 2 0 2 0 2 0 0 

(1,3) 1 0 1 1 2 1 0 

(3,4) 6 1 7 3 9 2 2 

(2,5)a 2 2 4 2 4 0 0 
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Kegiatan 

 

 

 

Durasi 

 

Tercepat Terlambat 

Waktu 

Mengambang 

Total 

Waktu 

Mengambang 

Bebas 

Awal Penyelesaian Awal Penyelesaian 

 

 

 

  

 

(i,j) Dij ESi ECij LSij LCj TFij FFij 

(5,6)a 1 4 5 4 5 0 0 

(3,6) 1 1 2 4 5 3 3 

(6,7) 3 5 8 10 13 5 0 

(6,8)a 2 5 7 5 7 0 0 

(7,9) 1 8 9 13 14 5 0 

(3,10) 1 1 2 8 9 7 0 

(8,4)a 2 7 9 7 9 0 0 

(8,9) 1 7 8 13 14 6 1 

(9,13) 1 9 10 14 15 5 5 

(10,11) 1 2 3 14 15 12 0 

(4,12)a 2 9 11 9 11 0 0 

(12,13)a 4 11 15 11 15 0 0 

(11,14) 4 3 7 15 19 12 12 

(13,14)a 4 15 19 15 19 0 0 

(14,15)a 2 19 21 19 21 0 0 

(15,16)a 10 21 31 21 31 0 0 
aKegiatan Kritis 
 

Perhitungan waktu masing-masing 

kegiatan pada program vaksinasi berdasarkan 

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat sepuluh 

kegiatan kritis. Jika kegiatan kritis tersebut 

digambarkan dalam bentuk diagram jalur 

maka akan tampak seperti pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Kegiatan Kritis Proyek

Kegiatan kritis program vaksinasi jika 

dilihat pada Gambar 2 ditandai dengan dua 

garis vertikal pada jalur. Berdasarkan Gambar 2 

dan Tabel 2 dapat diketahui bahwa kegiatan 

kritis program vaksinasi adalah 1-2-5-6-8-4-12-

13-14-15-16. Langkah berikutnya adalah 

menentukan waktu dan biaya yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan program 

vaksinasi. Waktu dan biaya program 

vaksinasi ditampilkan pada Tabel 3. 

 

 



 

 

BIMKMI Volume 9 No.1 | Juli – Oktober 2021  50 

Tabel 3. Waktu dan Biaya Proyek 

Kegiatan 
Normal Crash 

Waktu Biaya (satuan ribu) Waktu Biaya (satuan ribu) 

(1,2)a 2 200 1 400 

(1,3) 1 0 1 0 

(3,4) 6 300 6 300 

(2,5)a 2 50.000 1 60.000 

(5,6)a 1 0 1 0 

(3,6) 1 0 1 0 

(6,7) 3 1.200 3 1200 

(6,8)a 2 200 1 400 

(7,9) 1 200 1 200 

(3,10) 1 0 1 0 

(8,4)a 2 150 1 300 

(8,9) 1 0 1 0 

(9,13) 1 400 1 400 

(10,11) 1 100 1 100 

(4,12)a 2 450 1 900 

(12,13)a 4 35.000 3 50.000 

(11,14) 4 500 4 500 

(13,14)a 4 400 3 500 

(14,15)a 2 1.000 1 2.000 

(15,16)a 10 3.000 6 5.000 

Total 31 93.100 - - 

 

Program vaksinasi berdasarkan Tabel 3 

menunjukkan bahwa seluruh rangkaian 

kegiatan dari awal hingga akhir akan dapat 

diselesaikan dalam waktu 31 hari dengan total 

biaya yang dibutuhkan adalah Rp. 

93.100.000,00. Sebagai upaya percepatan 

penyelesaian program maka dilakukan 

pengurangan waktu kegiatan. Pengurangan 

waktu kegiatan hanya dapat dilakukan pada 

kegiatan yang bersifat kritis. Pengurangan 

waktu dan peningkatan biaya dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Pengurangan Waktu Pengerjaan Proyek dan Kebutuhan Biaya 

Kegiatan 
Normal Crash 

Kemiringan 
Waktu Biaya Waktu Biaya 

(1,2)a 2 200 1 400 200 

(2,5)a 2 50.000 1 60.000 10.000 

(5,6)a 1 0 1 0 0 

(6,8)a 2 200 1 400 200 

(8,4)a 2 150 1 300 150 

(4,12)a 2 450 1 900 450 

(12,13)a 4 35.000 3 50.000 15.000 

(13,14)a 4 400 3 500 100 

(14,15)a 2 1.000 1 2.000 1.000 

(15,16)a 10 3.000 6 5.000 500 

 

Pengurangan waktu pengerjaan program 

berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 

proses pengurangan yang dilakukan, akan 

menghasilkan angka kemiringan untuk 
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masing-masing kegiatan kritis. Pengurangan 

waktu dilakukan berdasarkan angka kemiringan 

paling kecil, secara berurutan sampai dengan 

angka kemiringan paling besar. Pengurangan 

waktu kegiatan dilakukan sampai dengan 

sembilan kali dan menghasilkan batas crash 

kegiatan. Perhitungan batas crash 

menghasilkan jalur kritis baru untuk 

program. Jalur kritis baru ditampilkan pada 

Gambar 3. 

 

Gambar 3. Jalur Kritis Akhir 

Jalur kritis baru atau jalur kritis akhir 

terbentuk setelah melalui sembilan kali 

perhitungan pengurangan waktu pada kegiatan 

kritis dan mendapatkan batas crash. 

Berdasarkan Gambar 3 diketahui bahwa jalur 

kritis baru atau jalur kritis akhir pada program 

vaksinasi adalah 1-3-4-12-13-14-15-16. 

Pengurangan durasi pengerjaan proyek dan 

kenaikan biaya sampai menghasilkan batas 

crash pada program vaksinasi ditampilkan 

melalui kurva waktu-biaya yang dapat dilihat 

melalui Gambar 4. 

 

Gambar 4. Perhitungan Batas Crash Program 
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Perhitungan batas crash program 

vaksinasi berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat 

bahwa dari pengurangan waktu pertama 

sampai dengan pengurangan waktu pengerjaan 

program kesembilan, biaya yang dibutuhkan 

akan mengalami kenaikan. Gambar 3 

menunjukkan bahwa program dapat selesai 

dalam waktu 22 hari dengan total biaya yang 

diperlukan sebesar Rp. 111.300.000,00. 

4. PEMBAHASAN 

Critical Path Method (CPM) dan Project 

Evaluation and Review Technique (PERT) 

merupakan dua teknik analisis dalam kegiatan 

perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian 

suatu proyek ataupun kegiatan. Kedua metode 

ini lahir dari dua sejarah yang berbeda. CPM, 

metode yang lebih awal ditemukan, awalnya 

dikembangkan oleh M. R. Walker dari 

perusahaan E. I. du Pont de Nemours and 

Company dan J. E. Kelly dari Remington Rand 

sekitar tahun 1957. Metode ini diujicobakan 

pertama kali dalam proses kontruksi pabrik 

kimia pada tahun 1958. Tujuan dari 

pengembangan CPM adalah untuk menentukan 

jadwal beserta anggaran kegiatan proyek 

sehingga proyek berjalan dengan tepat waktu 

dan tepat biaya. Efektivitas metode CPM dalam 

penentuan jadwal dan anggaran proyek 

menjadikan beberapa perusahaan besar seperti 

Mauchly Associates mulai mengenal dan 

menggunakan teknik tersebut dalam 

manajemen proyek. [7]–[10] 

Satu tahun berselang, di tempat berbeda, 

Booz, Allen, dan Hamilton menemukan formula 

baru yang dirancang untuk mempermudah 

perencanaan dan penjadwalan sebuah proyek. 

Formula tersebut kemudian diberi nama Project 

Evaluation and Review Technique atau sering 

disebut dengan PERT. Metode ini awalnya 

dikembangkan untuk Angkatan Laut Amerika 

Serikat dengan tujuan penjadwalan kegiatan 

penelitian dan pengembangan program misil 

Polaris. PERT dapat digunakan pada 

ketidakpastian penjadwalan proyek dengan 

kapasitas besar dan kompleks tanpa 

memerlukan rincian durasi setiap kegiatan. [7]–[9] 

PERT dan CPM merupakan dua metode 

berbeda yang pada dasarnya digunakan untuk 

penentuan sebuah jadwal kegiatan. Perbedaan 

keduanya terletak pada estimasi waktu seluruh 

kegiatan menurut CPM bersifat deterministik. 

Sedangkan menurut PERT, estimasi waktu 

keseluruhan kegiatan bersifat probabilistik.[8] 

Perbedaan lainnya ditemukan bahwa 

menurut CPM, waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan suatu kegiatan didasarkan 

pada pengetahuan dan pengalaman 

pengerjaan proyek di masa lalu. 

Penyelesaian waktu kegiatan berdasarkan 

PERT lebih fleksibel, dimana waktu kegiatan 

yang tidak diketahui atau belum pernah 

dilakukan pada masa lalu, dapat dihitung. 

Oleh sebab itu, terdapat tiga perkiraan 

waktu penyelesaian kegiatan menurut PERT 

dan hanya ada satu waktu penyelesaian 

menurut CPM.[11] 

Metode CPM dikembangkan dengan 

mengutamakan anggaran sebagai objek 

analisis utama. Metode CPM banyak 

digunakan oleh manajer proyek untuk 

optimalisasi waktu dan anggaran. Pada 

teknik CPM, total biaya proyek harus 

dioptimalkan dengan cara mengurangi atau 

mempercepat waktu pengerjaan proyek 

sehingga proyek lebih cepat terselesaikan. 

CPM memiliki ciri khas berupa jalur kritis 

(critical path), yaitu jalur yang terdiri dari 

serangkaian kegiatan dengan waktu 

penyelesaian kegiatan terlama merupakan 

waktu penyelesaian proyek tercepat. [12],[13] 

Berbeda dengan CPM, manajer 

proyek menggunakan metode PERT untuk 

menggambarkan keterkaitan antar kegiatan 

dalam suatu proyek. Keterkaitan tersebut 

membentuk jaringan kerja sehingga 

memudahkan manajer proyek menentukan 

pola hubungan antar kegiatan. [14] PERT 

bertujuan untuk mengurangi penundaan 

kegiatan dalam proyek dikarenakan faktor 

internal, mengkoordinasikan berbagai 

kegiatan proyek dalam sebuah jaringan 

kerja, serta membantu percepatan dan 

ketepatan penyelesaian proyek.[15] 

Tanpa disadari meskipun tidak saling 

terkait, kedua metode ini ditemukan sangat 

mirip. Banyaknya kesamaan pada kedua 

metode tersebut, menarik perhatian peneliti 

untuk menggabungkan antara PERT dan 

CPM. Hingga saat ini, penggabungan 

keduanya telah banyak diadopsi sebagai 

teknik perencanaan proyek oleh banyak 

perusahaan. [7],[8],[10] 
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Sebagai sebuah teknik perhitungan 

optimalisasi durasi dan biaya proyek, PERT 

CPM memiliki komponen yang sebelumnya 

harus diidentifikasi dan dipenuhi. Komponen 

tersebut meliputi node, panah, dummy, diagram 

jalur, kegiatan kritis dan nonkritis, waktu awal 

tercepat (earliest start time), waktu 

penyelesaian tercepat (earliest completion 

time), waktu awal terlambat (latest start time), 

waktu penyelesaian terlambat (latest 

completion time), waktu mengambang total 

(total float time), waktu mengambang bebas 

(free float time), dan batas crash (crash limit). 

Node mewakili sebuah kejadian atau 

peristiwa yang diawali dari sebuah kegiatan. 

Sedangkan panah dalam PERT CPM mewakili 

kegiatan yang harus dilakukan agar mencapai 

peristiwa atau node yang dikehendaki. Pada 

dua kegiatan dengan akhiran peristiwa yang 

sama dalam PERT CPM, tidak diperbolehkan 

untuk menuliskannya dengan dua arah panah 

secara bersamaan sehingga harus dibantu 

dengan kegiatan dummy yang dilambangkan 

oleh panah terputus-putus. Baik node, panah, 

dan dummy nantinya akan digunakan sebagai 

dasar pembentukan diagram jalur. Diagram 

jalur merupakan gabungan dari kegiatan-

kegiatan dan peristiwa-peristiwa yang saling 

berkaitan antara satu dengan yang lain 

sehingga menyerupai sebuah jaringan.[7] 

Kegiatan kritis merupakan rangkaian 

kegiatan dalam proyek yang harus dilakukan 

dan tidak boleh ditunda pelaksanaannya. 

Dalam sebuah proyek, terdapat kemungkinan 

jalur kritis terbentuk lebih dari satu. Banyaknya 

jalur kritis merefleksikan bahwa akan lebih 

banyak kegiatan yang membutuhkan 

pengawasan secara intensif. Sedangkan 

kegiatan nonkritis merupakan kegiatan dengan 

waktu pelaksanaan boleh dilakukan penundaan 

sepanjang tidak melebihi batas waktu yang 

ditentukan.[16]  

Waktu awal tercepat (earliest start time) 

didefinisikan sebagai waktu paling awal 

kegiatan proyek dapat dilakukan. Waktu awal 

tercepat dilambangkan dengan “ESi” atau 

dalam diagram jalur dituliskan dengan bentuk 

kotak. Waktu awal tercepat dapat diperoleh dari 

waktu paling awal pada kejadian ke-i 

ditambahkan dengan durasi kegiatan. 

Pemilihan waktu awal tercepat jika terdapat 

lebih dari satu peristiwa pendahuluan, 

didasarkan pada perhitungan durasi terlama 

peristiwa sebelumnya.[7],[17] Perhitungan 

waktu awal tercepat dilakukan dengan 

perhitungan maju dimulai dari peristiwa 

paling awal berurutan sampai dengan 

peristiwa paling akhir. Waktu awal terlambat 

(latest start time) didefinisikan sebagai 

waktu paling akhir kegiatan dalam proyek 

tersebut dapat dimulai. Waktu awal 

terlambat dilambangkan dengan “LSij” yang 

diperoleh dari waktu penyelesaian terlambat 

pada kejadian ke-j dikurangi dengan durasi 

kegiatan.[7]  

Waktu penyelesaian tercepat (earliest 

completion time) didefinisikan sebagai waktu 

paling cepat suatu kegiatan proyek dapat 

diselesaikan. Waktu penyelesaian tercepat 

dilambangkan dengan “ECij” yang dapat 

diperoleh dari hasil penjumlahan antara 

waktu awal tercepat kejadian ke-i dengan 

durasi kegiatan.[7],[17] Waktu penyelesaian 

terlambat (latest completion time) 

didefinisikan sebagai waktu paling lambat 

suatu kegiatan dapat diselesaikan. Waktu 

penyelesaian terlambat dilambangkan 

dengan “LCj” atau dalam diagram jalur 

dituliskan dengan bentuk segitiga. Waktu 

penyelesaian terlambat dapat diperoleh dari 

pengurangan waktu penyelesaian terlambat 

pada kejadian ke-j dengan durasi kegiatan. 

Dalam kondisi terdapat lebih dari satu 

peristiwa pendahuluan, maka waktu 

penyelesaian terlambat diperoleh dari hasil 

perhitungan paling minimal pada peristiwa 

sebelumnya (kejadian ke-j).[7],[17] 

Perhitungan waktu penyelesaian terlambat 

dilakukan dengan perhitungan mundur, 

diawali dari peristiwa paling akhir berurutan 

sampai dengan peristiwa paling awal.[7] 

Jalur kritis didapatkan dari tiga kondisi 

diantaranya jika waktu awal tercepat suatu 

kejadian ke-i bernilai sama dengan 

perhitungan waktu penyelesaian terlambat 

kejadian yang sama. Kondisi kedua, jika 

waktu awal tercepat suatu kejadian ke-j 

bernilai sama dengan perhitungan waktu 

penyelesaian terlambat pada kejadian yang 

sama. Kondisi terakhir adalah jika 

pengurangan waktu awal tercepat kejadian 

ke-j dengan waktu awal tercepat kegiatan 

kejadian ke-i serta hasil pengurangan waktu 

penyelesaian terlambat kejadian ke-j 
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dengan waktu penyelesaian terlambat kejadian 

ke-i bernilai sama dengan durasi kegiatan.[7] 

 Waktu mengambang total (total float) 

merupakan selisih antara waktu maksimum 

pelaksanaan kegiatan yang tersedia dan durasi 

kegiatan. Waktu mengambang bebas 

dilambangkan dengan “TFij”. Berbeda dengan 

waktu mengambang total, perhitungan waktu 

mengambang bebas mengasumsikan bahwa 

semua kegiatan dimulai sedini mungkin. Waktu 

mengambang bebas dilambangkan dengan 

“FFij”. Waktu mengambang bebas diperoleh 

dari selisih antara awal tercepat pada kejadian 

ke-j, awal tercepat pada kejadian ke-i, dan 

durasi kegiatan. Batas crash (crash limit) atau 

sering disebut dengan titik crash merupakan 

batas maksimal durasi kegiatan sehingga tidak 

bisa dilakukan pengurangan. Batas crash dapat 

digambarkan melalui kurva waktu-biaya 

sebagai sarana mempermudah manajer proyek 

dalam melihat perubahan durasi dan biaya.[7] 

Penggabungan metode PERT dan CPM 

banyak diadopsi oleh manajer proyek untuk 

menghitung percepatan durasi pengerjaan 

proyek. Oetomo, et al., menyebutkan bahwa 

metode PERT CPM akan menghasilkan 

pengurangan durasi pelaksanaan proyek dan 

menambah biaya yang dibutuhkan. Namun, 

penambahan biaya tidak akan menyebabkan 

cost manajer proyek rugi karena semua 

komponen pembiayaan diperhitungkan dari 

awal sampai dengan akhir pelaksanaan 

proyek.[18] 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penggabungan antara metode PERT dan 

CPM dapat menghasilkan optimalisasi durasi 

dan biaya pengerjaan proyek. Ilustrasi dalam 

penulisan ini dengan melakukan perhitungan 

titik crash pada program vaksinasi di 

Puskesmas Kota X menunjukkan dalam kondisi 

normal program membutuhkan waktu 

penyelesaian selama 31 hari dengan total biaya 

Rp. 93.100.000,00 namun program dapat 

dioptimalkan hanya dalam 22 hari dengan biaya 

yang diperlukan sebesar Rp. 111.300.000,00.  

PERT CPM merupakan metode perhitungan 

durasi dan anggaran kegiatan proyek yang 

dapat diadopsi dalam penyelesaian 

permasalahan di bidang kesehatan. Hasil dari 

perhitungan durasi kegiatan dan biaya dengan 

metode PERT CPM dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan oleh penanggungjawab 

program atau manajer proyek untuk 

membuat keputusan penyelesaian proyek. 
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ABSTRAK 

Infeksi HIV/AIDS pada anak muda semakin bertambah, terdapat tindakan yang berisiko yaitu 

faktor lingkungan dan life syle terutama seks bebas. Menurut data Kemenkes RI (2019), perihal 

grafik laporan perkembangan penyakit HIV dan AIDS pada tahun 2016 sebanyak 41.250 kasus 

penyakit HIV dan 10,146 kasus penyakit AIDS. Kemudian di tahun 2017 jumlah penderita 

penyakit HIV sebanyak 48.300 kasus dan 10.488 kasus penderita penyakit AIDS, sehingga di 

tahun ini mengalami kenaikan kasus baru yang cukup signifikan serta yang paling tinggi diantara 

tahun-tahun baik sebelum maupun sesudahnya. Pada tahun 2018 penderita penyakit HIV dan 

AIDS yaitu sebesar 46.659 kasus dan 10.190 kasus sehingga sedikit mengalami penurunan. 

Masa remaja adalah masih dimana dengan rasa keingin tahuan yang tinggi untuk mencoba hal- 

hal baru. Akibatnya anak muda tersebut memiliki risiko yang tinggi terhadap penularan infeksi 

virus HIV/AIDS. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan 

dengan sikap pada remaja tentang pencegahan HIV/AIDS. Pencarian artikel dimulai pada bulan 

November 2020. Tinjauan literature dilakukan dengan mencari artikel publikasi pada google 

schooler dan pubmet dengan kata kunci HIV/AIDS kemudian melakukan pemilihan berdasarkan 

kriteria inklusi sehingga artikel yang relevan akan diperoleh kemudian dikelompokan untuk 

disimpulkan. Dari 7 artikel yang terpilih bahwa ada  hubungan pengetahuan dan sikap pada 

remaja tentang pencegaha HIV/AIDS  

Kata kunci : HIV/AIDS 

 

ABSTRACT 

HIV / AIDS infection in young people is increasing, there are actions that are risky, namely 

environmental factors and life systems, especially free sex. As many as 40 million people in the 

world have HIV / AIDS people, more than 95% of these people live in developing countries. 

More than half of cases infected with HIV are adolescents aged 15-24 years. Adolescence is a 

time when with a high sense of curiosity to try new things. As a result, these young people have 

a high risk of transmitting the HIV / AIDS virus infection. This paper aims to analyze the 

relationship between knowledge and attitudes in adolescents about HIV / AIDS prevention. The 

search for articles began in November 2020. A literature review was carried out by searching 

for published articles on google schooler and pubmet with the keyword HIV / AIDS then 

selecting inclusion criteria so that relevant articles would be obtained and then grouped to be 

eliminated. From the 2 articles selected, it was stated that the knowledge of adolescents about 

HIV / AIDS was still very lacking and that free sex was a risky behavior carried out by 

teenagers in HIV / AIDS transmission.r 

Keyword : HIV/AIDS 
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1. PENDAHULUAN 

Human Imunodeficiency Syndrom / 

Acquired Imunodeficiency Syndrom 

(HIV/AIDS) sudah menjadi masalah 

menyeluruh, tinnginya angka kasus 

HIV/AIDS disebabkan oleh 2 faktor yaitu 

faktor lingkungan dan faktor life style. 

Menurut data BKKBN menyimpulkan 50% 

yang terinfeksi HIV/AIDS di Indonesia 

adalah kelompok usia muda atau remaja, 

(Martilova, 2020). Remaja merupakan salah 

satu kelompok yang paling berisiko secara 

fisik maupun psikis terhadap virus HIV. 

Oleh sebab itu anak muda atau 

remaja ini menjadi fokus pada strategi 

penanggulangan penyebab virus HIV. 

Penularan virus yang sering terjadi pada 

remaja dapat  menyebabkan peristiwa 

tingginya kasus HIV/AIDS, karena remaja 

memiliki rasa keingin tahuan yang tinggi 

untuk mencoba hal baru yang belum 

mereka ketahui dan rasakan sebelumnya, 

(Berek, 2018). Disertai dengan dorongan 

hasrat seksual yang akan membawa remaja 

tersebut melakukan seks pranikah, 

(Martilova, 2020). Anak muda jaman 

sekarang mudah sekali terpengaruh oleh 

lingkungan sekitar. Lingkungan sangat 

berpengaruh bagi perkembangan remaja 

selain bisa membawa hal buruk lingkungan 

juga bisa menjadikan perubahan yang 

sangat signifikan bagi para remaja yang 

sedang mencari jati diri, (Berek, 2018). 

Menurut data Kemenkes RI (2019), perihal 

grafik laporan perkembangan penyakit HIV 

dan AIDS pada tahun 2016 sebanyak 

41.250 kasus penyakit HIV dan 10,146 

kasus penyakit AIDS. Kemudian di tahun 

2017 jumlah penderita penyakit HIV 

sebanyak 48.300 kasus dan 10.488 kasus 

penderita penyakit AIDS, sehingga di tahun 

ini mengalami kenaikan kasus baru yang 

cukup signifikan serta yang paling tinggi 

diantara tahun-tahun baik sebelum maupun 

sesudahnya. Pada tahun 2018 penderita 

penyakit HIV dan AIDS yaitu sebesar 

46.659 kasus dan 10.190 kasus sehingga 

sedikit mengalami penurunan. 

Kurang lebih terdapat 40 juta 

penduduk  di dunia orang dengan  HIV/AIDS  

 

(ODHA), lebih dari 95% orang yang 

bertempat tinggal di negara berkembang. 

Sudah dari setengah kasus yang terkena 

virus HIV adalah remaja pada umur 15 – 24. 

Hal ini diperkuat oleh WHO, 50% dari 

semua kasus yang telah terinfeksi adalah 

remaja. Mayoritas remaja yang terinfeksi 

tidak mengetahui bahwasanya dia telah 

terinfeksi virus HIV, dan remaja yang 

melakukan seks, hanya ada beberapa yang 

mengetahui bahwa pasangannya telah 

terinfeksi virus HIV ataukah tidak, (Berek, 

2018). Sejak 1 April 1987 sampai Juni 2015 

yang mendapatkat peringkat teratas adalah 

provinsi DKI Jakarta sebanyak 37.302 

penderita yang terinfeksi HIV. Sedangkan 

masalah AIDS yang dinyatakan terbanyak 

terdapat di provonsi Jawa Timur sebanyak 

12.735 kasus, (Maharani, 2017). 

Berdasarkan laporan Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia (2019). Data 

komulatif penderita HIV yang dilaporkan 

pada tahun 2019 sebanyak 389.882 jiwa 

(Juni 2019). Melihat data-data tersebut, 

edukasi tentang bahaya dan pencegahan 

HIV/AIDS pada remaja perlu untuk terus 

digenjarkan. Seperti dilakukannya 

penyuluhan ke sekolah-sekolah dan 

promosi kesehatan tentang bahaya dan 

pencegahan HIV/AIDS pada semua sektor. 

Mengatasi HIV/AIDS pada kelompok usia 

muda atau remaja sangat penting kita 

membahas tentang apa saja yang mereka 

ketahui tentang bahaya penularan 

HIV/AIDS. Remaja ingin mengetahui 

program pencegahan apa yang 

dikembangkan untuk mereka para remaja 

yang positif HIV, untuk meyakinkan kaum 

remaja bahwa, mereka harus ada contoh 

terlebih dahulu dan bukti untuk patuhi dan 

turuti (martilova, 2020). 

2. PEMBAHASAN  

Penelusuran artikel dimulai dari 

November 2020, literate review ini dilakukan 

dengan mencari artikel di Google Schooler 

dan Pubmet. Dengan jumlah artikel 22, 

kemudian dibuat pemilihan berdasarkan 

kriteria inklusi sehingga artikel yang relevan 

diperoleh, kemudian dikelompokan untuk 

disimpulkan.  
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Dari 7 artikel yang terpilih penelitian 

dilakukan di Indonesia. Seluruh artikel yang 

analisis jenis penelitianya adalah dengan 

cross sectional. Masih rendah dan 

kurangnya pengetahuan pada remaja 

tentang bahaya penularan  dan pencegahan 

penyakit HIV/AIDS akan memicu 

meningkatnya angka kasus HIV/AIDS, 

karena akan membuka kesempatan bagi 

para remaja untuk terlibat hubungan 

seksual. Hasil analisis menunjukan bahwa 

rata-rata pengetahuan remaja tentag 

HIV/AIDS hanya sebanyak 37% saja, 

(Berek, 2018). 

Hasil penelitian sebelumnya 

mengatakan bahwa sebagian besar 

pengetahuan yang dimiliki remaja masih 

sangat kurang terkait tentang HIV/AIDS. 

Pengetahuan adalah potensi yang 

dimiliki seseorang untuk mengingat, 

menangkap, mengulang, mendapatkan 

informasi yang membuat otak akan berfikir 

dan menyimpannya di memori,(Josia 

Sanchaya Hendrawan, 2017). Pengetahuan 

adalah kemampuan menyerap dan 

kemampuan belajar yang dimiliki individu, 

(Setiarso, 2006). Pengetahuan setiap 

individu tentang suatu hal yang akan 

mempengaruhi sikap individu tersebut. 

Sikap baik maupun buruk tergantung 

pengetahuan yang dimiliki individu itu 

sendiri, sehingga sikap tersebut lah yang 

akan membawa individu membuat hal hal 

tertentu, justru jika sikap tersebut bersifat 

negative maka akan menghindarinya. 

(Priastana & Sugiarto, 2018). 

Artikel yang akan dibuat 

literature review di identifikasi 

melalui pencarian database 

google scholar (n=20) 

Artikel yang dibuat literature 

review di identifikasi melalui 

pencarian database pubmed 

(n=2) 

Total pencarian database 

(n=22) 

Artikel di skrining melalui 

judul, abstrak, pendahuluan 

serta pembahasan 

Artikel yang sesuai direview 

secara penuh (n=22) 

Artikel ditolak karena 

tidak sesuia dengan 

inklusi =14 artikel 

dihapus 

Artikel dipakai =7 

artikel yang sesuai 

dengan kriteria inklusi 
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Penelitian tentang “Hubungan Antara Jenis 

Kelamin dan Umur Dengan Tingkat 

Pengetahuan Remaja Tentang 

Pencegahan HIV/AIDS” menyebutkan 

bahwa, Remaja ini masih sangat kurang 

informasi terkait bahaya penyakit HIV/AIDS, 

(Berek, 2018). Informasi yang didapat ada 

hubungannya dengan pengetahuan yang 

dimiliki remaja tersebut. Individu yang 

mengetahui tentang bahaya HIV/AIDS pasti 

akan mencari informasi terkait pencegahan 

infeksi dan penularan HIV/AIDS, serta 

menghindari perilaku yang brisiko terinfeksi 

HIV/AIDS.  

 

Penelitian lainya yang berjudul 

“Pengetahuan HIV dan AIDS Pada Remaja 

Di Indonesia” menunjukan bahwa 

pengetahuan sangat mempengaruhi sikap 

dan perilaku seseorang. Pengetahuan 

terkait tentang HIV/AIDS pada remaja 

diharapkan dapat menghindari perilaku yang 

berisiko terinfeksi HIV/AIDS, (Sudikno, 

2010). Pengetahuan yang benar akan 

memberikan manfaat yang baik pula, begutu 

juga dengan pengetahuan  HIV/AIDS. 

Membantu kita untuk selalu berjaga dan 

menghindari perilaku yang berisiko 

 

Table 1. Hasil tinjauan artikel 

Referensi Tujuan Desain Sampel 

dan 

tempat 

Intervensi Hasil 

Berek, P. A., 

Be, M. F., 

Rua, Y. M., & 

Anugrahini, 

C. (2019). 

Hubungan 

Jenis 

Kelamin Dan 

Umur 

Dengan 

Tingkat 

Pengetahuan 

Remaja 

Tentang 

HIV/AIDS Di 

SMAN 3 

Atambua 

Nusa 

Tenggara 

Timur 2018. 

Jurnal 

Sahabat 

Keperawatan, 

 1(01), 4-13 

 

Menganalisis 

hubungan 

antara jenis 

kelamin dan 

umur 

dengan 

tingkat 

pengetahuan 

remaja 

tentang 

HIV/AIDS di 

SMAN 3 

Atamba 

Nusa 

Tenggara 

Timur 

Cross 

secstioal 

SMAN 3 

Atamba 

Nusa 

Tenggara 

Timur 

dengan 96 

responden 

Pelaku 

intervensi: 

Peneliti 

terlatih: 

Kepada 

sisw-siswi 

kelas XI 

SMAN 

Atamba 

Nusa 

Tenggara 

Timur 

Tidak ada 

hubungan 

antara 

umur 

dengan 

tingkat 

pengetah-

uan remaja 

tentang 

HIV/AIDS 

di SMAN 3 

Atamba 

Maharani 

(2017). 

Factor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan 

stigma 

Mengetahui 

factor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan 

stigma 

terhadap odha 

Cross 

secstioal 

Seluruh 

siswa- 

siswi kelas 

1 dan 2 di 

SMA se 

kecamatan 

senapelan 

Pelaku 

intervensi: 

Peneliti 

terlatih: 

Siswa- 

siswi kota 

pekanbaru 

Pengetah-

uan yang 

rendah, 

presepsi 

negative, 

tidak 

pernah 
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terhadap 

orang 

dengan 

HIV/AIDS 

(ODHA) 

Journal 

Edurance 

2(2) 2017 

(158-167) 

 

dikalangan 

remaja SMA 

kota 

pekanbaru 

dengan 

sampel 

212 orang 

berinterak-

si dengan 

odha 

Martilova, D 

(2020) 
Journal of 
midwifery 
science 4(1) 
(63-68) 

Untuk 
Mengetahui 
factor yang 
mempengar-
uhi dalam 
pencegahan 
HIV/AIDS 
pada remaja 

Cross 

secstioal 

83 siswa 

SMAN 7 

Kota 

Pekanbaru 

Pelaku 
intervensi 
peneliti 
terlatih. 
Siswa 
SMAN 7 
Kota 

Pekanbaru 

Ada 
hubungan 
umur, 
sikap, 
sumber 
informasi 
dengan 
pencega-
han 
HIV/AIDS. 
 

Priastana,I. 

K.A.,& 

Sugiarto H. 

(2018). 

journal of 

health 

research, 

1(1) (1-5) 

Untuk 

Mengetahui 

Adanya 

Hubungan 

Tingkat 

Pengetahuan 

Tentang 

HIV/AIDS 

dengan sikap 

Pencegahan 

HIV/AIDS 

pada remaja 

 

Cross 

secstioal 

Sampel 
random 
sampling 
82 
responden 
Remaja 
Yang 
berumur 
15-19 di 
kabupaten 
Jembrana 
Bali 

Pelaku 
intervensi 
peneliti 
terlatih; 
remaja 
berumur 
15-19 di 
kabupaten 
Jembrana 
Bali 

Adanya 
hubungan 
tingkat 
pengetah
uan 
dengan 
sikap 
pencegah
an 
HIV/AIDS 

Sudikno, D 

(2010 

Untuk 

mengetahui 

gambaran 

pengetahuan 

HIV/AIDS 

pada remaja 

Indonesia 

Deskriptif Remaja 
berusia 
15-19 
tahun 

Pelaku 
intervensi 
peneliti 
terlatih: 
Remaja 
berusia 15-
19 tahun 

Pengetahu

an remaja 

di kota 

lebih 

banyak 

dibandingk

an dengan 

remaja 

yang 

tinggal di 

pedesaan 

 

Josia 
Sanchaya 

Hendrawan
, H. S 
(2017) 

Asian 
journal of 
inivation 

untuk 
menguji 
pengaruh 
sikap 
mandiri, 
motivasi, 
pengetahuan 
kewirausaha

Teknik 

Sensus 

Mahasiswa 

Fakultas 
Ekonomik 
a dan 
Bisnis 
UKSW 

Pelaku 

intervensi 

peneliti 

terlatih; 

mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomika 

Variabel 
sikap 
mandiri 
dan 
motivasi 
tidak 
mempenga
ruhi minat 
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and 
interpreneu
rshi p 2(3) 
(291-314) 

an 
terhadap 
minat 
berwirausaha 
Mahasiswa 
Fakultas 
Ekonomika 
dan 
Bisnis UKSW 
Konsentrasi 
Kewirausaha
an 

dan Bisnis 

UKSW 

berwirau-
saha 
mahasiswa 
konsentrasi 
kewirausa-
haan, 
sedangkan 
variabel 
pengeta-
huan 
kewirausa-
haan 
mempe-
ngaruhi 
Minat 
Berwira-
usaha 
mahasiswa
. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Dalam penulisan tinjauan literature ini 

dapat disimpulkan bahwa, hubungan 

pengetahuan dengan sikap pada remaja 

tentang pencegahan HIV/AID masih sangat 

kurang. Kurangnya informasi seputar 

bahaya seks dan penyuluhan ke sekolah- 

sekolah tentang HIV/AIDS. Edukasi tentang 

bahaya dan pencegahan HIV/AIDS pada 

remaja perlu untuk terus digenjarkan. 

Seperti dilakukannya penyuluhan ke 

sekolah-sekolah dan promosi kesehatan 

tentang bahaya dan pencegahan HIV/AIDS 

pada semua sektor. Mengatasi HIV/AIDS 

pada kelompok usia muda atau remaja 

sangat penting kita membahas tentang apa 

saja yang mereka ketahui tentang bahaya 

penularan HIV/AIDS. sehingga mendorong 

remaja tersebut berperilaku mngarah pada 

penularan HIV/AIDS. Kurangnya informasi 

seputar bahaya seks dan penyuluhan ke 

sekolah- sekolah tentang HIV/AIDS. 

5.2 SARAN 

Memperluas pengetahuan dan 

memperbanyak informasi terkait bahaya 

penularan HIV/AIDS itu sangat penting, 

apalagi untuk kelompok usia remaja yang 

berisiko terinfeksi HIV/AIDS. Pengetahuan 

yang tepat dan informasi yang banyak 

mengenai HIV/AIDS itu akan memberikan 

manfaat yang baik untuk menghindari 

perilaku yg berisiko terinfeksi HIV/AIDS. 
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Perkembangan teknologi ini sejak Era 

Globalisasi semakin maju, tidak dapat 

dipungkiri bahwa kehadiran internet semakin 

dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, 

baik dalam kegiatan sosialisasi mapun 

dalam pelatihan bisnis dan tidak dapat 

dipungkiri bahwa media sosial memiliki 

dampak yang besar pada kehidupan. Bagi 

masyarakat khususnya kalangan remaja, 

media sosial sudah menjadi kecanduan 

yang tidak ada hari tanpa membuka media 

sosial. Berdasakan laporan dari agensi 

manajemen dan pemasaran media sosial 

Hootsuite dan We Are Social, telah 

menerbitkan laporan terbaru tentang 

pengguna internet secara global, termasuk 

Indonesia pada awal tahun 2021. Dalam 

laporan terbarunya, pengguna Internet di 

Indonesia mencapai 202,6 juta atau 73,7% 

dari total populasi sebesar 274,9 juta jiwa 

pada Januari 2021. United Nations 

Children’s Emergency Fund (UNICEF) 

bersama dengan kementrian Komunikasi 

dan Informasi, The Berkman Center For 

Internet and Society dan Harvard University, 

menemukan bahwa setidaknya ada 30 juta 

orang remaja di Indonesia yang memiliki 

akses internet secara normal seperti 

facebook, youtube, instagram, twitter, 

whatsApp. Hal ini menunjukan bahwa anak 

muda sangat antusias menggunakan media 

sosial.  

Tingginya jumlah pengguna internet 

dan media sosial terutama di kalangan 

remaja, hal tersebut mempengaruhi perilaku 

remaja. Hasil penelitian Simanjuntak Melda 

pada tahun 2017 menyebutkan bahwa salah 

satu hal yang mempengaruhi remaja 

merokok adalah pengaruh dari media, baik 

berupa iklan atau media massa seperti 

media cetak, media elektronik dan media 

sosial karena hal tersebut diyakini dapat 

memberikan insight mengenai  iklan- iklan  

rokok.  Iklan rokok tersebut yang dapat 

memicu remaja untuk merokok. 

Merokok Merupakan fenomena sosial 

yang cukup mendapat sorotan dalam hal 

implikasinya dengan kesehatan. Secara 

global terdapat sekitar 942 juta laki-laki dan 

175 juta perempuan berusia di atas 15 

tahun yang berstatus sebagai perokok. 

Perilaku merokok dapat menimbulkan 

berbagai dampak yang merugikan bagi 

kesehatan, seperti penyakit jantung, stroke, 

kanker paru, gangguan pernapasan, sampai 

pada dampak yang paling fatal yaitu 

kematian. Menurut Southeast Asia Tobacco 

Control Alliance (SEATCA) dalam (Tan Yen 

& Dorotheo, 2018) terdapat 16,4 juta 

penduduk Indonesia per tahun yang 

merupakan perokok baru dan terdapat 

45.000 anak-anak remaja di bawah usia 19 

tahun per hari yang menjadi perokok baru. 

(Ghaisani, A. M., & Abigael, N. F., 2021).  

Data Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) pada tahun 2018 juga 

menyatakan bahwa terdapat peningkatan 

prevalensi merokok penduduk umur 10 

Tahun dari 28,8% pada tahun 2013 menjadi 

29,3% pada tahun 2018. Pada saat 

sekarang ini, kebiasaan merokok tidak 

hanya menjadi masalah pada orang 

dewasa, namun juga semakin marak pada 
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kalangan anak dan remaja. Hal ini 

dibuktikan dengan meningkatnya prevalensi 

merokok pada populasi usia 10-18 Tahun 

yakni sebesar 1,9% dari tahun 2013 (7,2%) 

ke tahun 2018 (9,1%). Kebiasaan merokok 

yang sering terlihat pada usia anak sekolah 

di Indonesia adalah siswa SMA, karena 

masa ini merupakan masa transisi dari 

masa kanak-kanak menuju masa dewasa. 

Masa remaja adalah masa yang krusial, 

karena pada masa ini anak mengalami 

banyak perubahan pada aspek psikis dan 

fisiknya. Terjadinya perubahan psikologis 

menimbulkan kebingungan pada remaja, 

sehingga dapat mengalami kebingungan 

emosional dan tekanan psikologis sehingga 

dapat menyimpang dari aturan dan norma 

sosial yang berlaku dikalangan masyarakat 

(Alamsyah, 2017). 

Sebanyak 45,7% anak-anak dan 

remaja usia dibawah 18 tahun melihat iklan 

rokok di internet. Angka ini lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan terpaan iklan rokok di 

internet pada usia orang dewasa (38%). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh IWG Artawan 

(2017) yang menjelaskan bahwa 43,6% 

remaja melihat iklan rokok di Internet. Hal ini 

menunjukkan bahwa anak muda saat ini di 

hadapkan pada iklan rokok tidak hanya 

melalui televisi tetapi juga melalui Internet. 

Hasil ini menunjukkan bahwa, seiring 

berkembangnya zaman, internet dapat 

mempengaruhi kebiasaan merokok anak-

anak dan remaja. 

Banyaknya iklan rokok di media sosial 

ini menjadi daya tarik bagi remaja untuk 

berperilaku merokok. Menurut Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes 

RI), iklan rokok dikemas semenarik mungkin 

dengan mengangkat tema pertemanan, 

persahabatan dan kebersamaan. Iklan rokok 

menjadi sangat menarik dan kreatif 

menyentuh sisi psikologis yang 

menunjukkan citra berani, macho, modern, 

asik, kebersamaan, santai, penuh 

petualangan, serta berbagai hal lain yang 

dibanggakan dan mewakili kesadaran anak 

muda dan remaja. Bentuk iklan dari rokok 

menunjukkan kegiatan yang dianggap 

menarik oleh para remaja. Sehingga remaja 

tanpa aktifitas merokok dan tanpa bentuk 

produk rokok, sudah mengetahui bahwa ini 

adalah iklan rokok. Algoritma untuk 

penggunaan media online kemungkinan 

besar dirancang oleh pengiklan rokok. Iklan 

rokok yang dianggap keren seperti 

digambaran remaja dalam iklan bukanlah 

hal yang baik, karena bisa memicu untuk 

mengikuti perilaku seperti yang ada di iklan 

rokok dan bisa mengarahkan remaja untuk 

tetap merokok. 

Melalui media sosial inilah, remaja 

menjadi terpapar oleh iklan rokok di media 

online. Kondisi ini menyatakan bahwa 

keberhasilan suatu iklan diukur dari 

kenyataan bahwa remaja semakin sering 

melihat suatu iklan sampai selesai, dan 

sebagian besar remaja percaya bahwa iklan 

rokok membuat mereka untuk merokok. 

Selain faktor yang berhubungan dengan 

iklan rokok tentunya ada faktor lain yang 

dapat mempengaruhi perilaku merokok yaitu 

faktor lingkungan. Menurut Global Tobacco 

Youth Survey salah satu faktor yang 

disebabkan oleh lingkungan adalah faktor 

lingkungan keluarga, melihat orang tua/ 

keluarganya merokok, faktor tersebut dapat 

mempengaruhi sikap individu bagi remaja itu 

sendiri dan membuat mereka ingin 

mencobanya juga, selain itu alasan remaja 

merokok adalah karena melihat teman 

sekelompoknya yang merokok dan tidak 

pernah mendapat informasi tentang bahaya 

merokok (Windahsari, 2017).  

Setelah melihat dampak yang 

sangat signifikan antara terpaan iklan 

rokok dengan perilaku merokok 

dikalangan remaja di Indonesia, maka 

Perlu bagi orang tua untuk dapat 

memantau dan memperhatikan 

pergaulan anaknya agar tidak 

terpengaruh oleh hal-hal yang buruk 

dan memberikan contoh yang baik 

bagi anaknya. Karena peran orang tua 

sendiri dalam membimbing perilaku 

anaknya ke arah yang lebih baik. Dan 

remaja di harapkan dapat 

menggunakan media sosial dengan 

bijak, misalnya untuk mencari 

informasi tentang perilaku kesehatan, 

menghindari risiko efek negatif dari 

merokok, dan tidak mudah terombang-

ambing dengan bergaul dengan 
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teman-teman nya untuk melakukan 

perilaku yang buruk. 
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PENDAHULUAN 

Pandemi COVID-19 masih menjadi 

permasalahan diseluruh dunia. Tak 

dipungkiri, walapun hampir setahun lebih 

hidup berdampingan dengan virus corona 

bukan berarti wabah virus ini telah usai. 

Bertambahnya hari kasus covid cenderung 

bertambah, bahkan saat ini telah ditemukan 

beberapa varian baru yang penularannya 

lebih cepat. 

Dilansir dari covid19.go.id, terhitung 

pada hari Kamis, 20 Mei 2021 kasus positif 

covid 19 di Indonesia mencapai sebesar 1,7 

juta dengan penambahan kasus sebesar 

5.700. Disamping mendukung program 

vaksinasi sebagai langkah untuk 

meminimalisir penambahan kasus COVID-

19, penting bagi masyarakat agar 

senantiasa tetap mematuhi protokol 

kesehatan. Gerakan yang sering 

disosialisasikan yakni 3M (Memakai masker, 

Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan). 

Penggunaan masker menjadi salah 

satu cara untuk mencegah penyebaran virus 

corona. Terdapat berbagai jenis masker, 

diantaranya masker medis dan masker kain. 

Masker medis cenderung lebih efektif dalam 

menangkal virus corona diudara. 

(Kemenkes, 2020) Hal ini dikarenakan 

masker medis telah diuji dengan 

serangkaian metode uji standar 

(ASTMF2100, EN 14683, atau yang setara) 

dimana tingkat penyaringan (filtrasi) yang 

tinggi, fasilitasi pernapasan penggunanya 

dan kedap cairan (resistansi penetrasi 

cairan) (WHO, 2020). Namun, karena 

keefektifannya tersebut membuat 

penggunaan masker medis lebih 

diprioritaskan bagi tenaga medis. Selain itu, 

masker medis juga menimbulkan 

permasalahan lain yaitu limbah masker yang 

mencemari lingkungan, berhubung 

penggunaan masker medis hanya sekali 

pakai. Sehingga masyarakat cenderung 

menggunakan masker kain. Walaupun 

tingkat keefektifannya dalam menangkal 

virus corona tidak seefektif masker medis, 

namun masker kain dapat dicuci dan 

digunakan kembali. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu 

upaya untuk mencari alternatif masker yang 

keefektifannya mendekati masker medis, 

namun tetap ramah lingkungan. Salah 

satunya yaitu dengan penggunaan filtrat dari 

ampas tebu yang dapat diaplikasikan 

terhadap masker kain. 

Dengan pemanfaatan limbah ampas 

tebu tersebut dapat membantu pemerintah 

Indonesia dalam rangka mewujudkan 

kehidupan masyarakat yang sejahtera dan 

sehat. Hal tersebut menjadi salah satu poin 

yang terdapat dalam program Sustainable 

Development Goals 2030 poin ketiga, yakni 

terjaminnya kehidupan yang sehat serta 

mendorong kesejahteraan hidup untuk 

seluruh masyarakat untuk segala umur. 

Mengingat limbah ampas tebu di Indonesia 

yang semakin banyak dan mencemari 

lingkungan.  

ISI  

Generasi millennial mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam 

penanganan covid 19 ini. Pemuda sebagai 
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insan produktif menjadi sorotan besar akan 

pengaruhnya, terlebih dalam menghadapi 

era new normal ini. Generasi millennial 

diharapkan dapat berperan aktif menjadi 

penggerak dalam menekan angka kasus 

covid 19. Di sela-sela aktifitasnya yang 

senantiasa di rumah saja, pemuda dapat 

memanfaatkan kesempatan ini sambil 

mengisi kegiatan agar tidak bosan selama 

dirumah. 

Pemanfaatan ampas tebu di 

lingkungan rumah maupun sekitarnya dapat 

dimanfaatkan oleh mahasiswa. Seringkali 

ampas tebu dibuang begitu saja, ketika 

sudah diperoleh hasil gulanya. Padahal 

sebenarnya ampas tebu dapat 

dimanfaatkan. Salah satunya sebagai filtrat 

yang dapat diaplikasikan terhadap masker 

kain. Ampas tebu (bagasse) sebagian besar 

mengandung ligno-cellulose. Panjang 

seratnya antara 1,7 – 2 mm dengan 

diameter sekitar 20 nm. Serat bagasse tidak 

dapat larut dalam air dan sebagian besar 

terdiri dari selulosa, pentosa, dan lignin 

(Husin, 2007). Ampas tebu memiliki 

kandungan selulosa sebesar 37,65%. 

Kandungan selulosa yang cukup 

tinggi pada ampas tebu memiliki 

keefektifitasan dalam menyaring virus 

corona yang berada di udara. (Kiblatovski, 

2020) Selain itu juga, sifatnya yang mudah 

terurai dan harganya sangat terjangkau.  

Selulosa merupakan sumber biopolymer 

yang Tersusun dari unit ulangan β-D-

gukopiranosa yang berbentuk lembaran 

(Kunusa, 2017). Lembaran ini bekerja 

seperti tameng perlindungan diri dari 

ancaman virus.  

Kandungan selulosa pada ampas 

tebu tersebut, dapat dimanfaatkan sebagai 

filtrat masker kain, menggunakan metode 

sintesis nanoselulosa yakni dengan 

hidrolisis asam dan homogenisasi. Reaksi 

hidrolisis asam bergantung pada tiga faktor 

utama yaitu waktu reaksi, suhu, dan 

konsentrasi asam sehingga memengaruhi 

sifat-sifat nanoselulosa yang diperoleh 

(Sharma et al., 2018). Partikel nanoselulosa 

dapat digunakan sebagai filler penguat 

polimer, aditif untuk produk-produk 

biodegredable, penguat membran, 

pengental untuk dispersi, dan media 

pembawa obat serta implan (Ioelovich, 

2012). 

Ada 3 tahapan besar untuk membuat 

nanoselulosa yaitu perlakuan asam, 

pemutihan, dan homogenisasi. Fiber 

nanoselulosa nantinya akan diubah menjadi 

lembaran dengan tekstur mirip kertas 

dengan metode fiber spinning techniques. 

Tujuan dari pembuatan cartridge filter adalah 

untuk mengoptimalkan filtrasi pada masker 

kain sehingga kemungkinan untuk tertular 

Covid-19 rendah. Selain itu, filter cartridge 

memerhatikan breathability yaitu cara agar 

seseorang tetap nyaman bernafas saat 

menggunakannya. 

Covid-19 memiliki ukuran sekitar 120-

160 nm, sehingga catridge filter dari 

nanoselulosa dapat sebagai filtrat untuk 

mencegah virus terhirup. Cartridge filter 

dapat menyaring partikel, klorin, partikulat, 

mikro organisme, pestisida, bahan kimia dan 

lain-lain dalam air, termasuk diantaranya 

virus corona. Cartridge filter nanoselulosa 

didesain untuk menggantikan fungsi tisu 

dalam masker kain.  

KESIMPULAN 

Pembuatan masker kain dengan 

memanfaatkan ampas tebu sebagai filtrat 

dapat menjadi sebuah kreasi dalam 

meminimalisir penularan COVID-19. 

Mahasiswa yang memiliki karakter inovatif 

dapat memanfaatkan peluang tersebut 

ditengah kehidupan new normal ini. Dengan 

pemanfaatan catridge filter ampas tebu yang 

memiliki pori-pori dengan ukuran nano dapat 

mencegah penularan virus corona karena 

hanya partikel tertentu yang bisa menembus 

lapisan masker kain. Penggunaan masker 

kain ini juga dapat menjadi cara untuk 

meminimalisir limbah masker kain yang 

menjadi permasalahan baru sejak era 

pandemi ini. Dengan adanya inovasi ini, 

dapat menjadi manfaat besar bagi diri 

pribadi maupun masyarakat serta 

diharapkan untuk diadakan penelitian lebih 

lanjut mengenai penggunaan masker dari 

filtrat ampas tebu ini, supaya didapatkan 

hasil berupa tingkat keefektifan yang lebih 

terjamin dan terpercaya sehingga cara ini 

dapat menjadi solusi alternatif dari 
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terwujudnya pencegahan penularan COVID-

19 yang optimal di era pandemi ini. 
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PENDAHULUAN 

Terjadinya pusing, mata berkunang-

kunang dapat menjadi salah satu indikator 

dari gejala anemia. Anemia secara 

fungsional dapat didefinisikan sebagai 

terjadinya penurunan masa eritrosit (red cell 

mass), sehingga pasokan oksigen yang 

dibawa tidak optimal penyalurannya ke 

jaringan perifer (penurunan oxygen carrying 

capacity). (Badan POM, 2011) Ringkasnya 

anemia ditunjukkan oleh penurunan kadar 

hemoglobin, hematokrit atau hitung eritrosit 

(red cell count). Namun, yang paling lazim 

dipakai adalah kadar hemoglobin dan 

hematokrit. Pada dasarnya, kadar 

hemoglobin dan eritrosit setiap orang 

bersifat heterogen. Hal tersebut dipengaruhi 

oleh usia, jenis kelamin, keadaan demografi, 

serta keadaan fisiologik tertentu, seperti 

kehamilan. 
1Gejala umum yang timbul pada 

penderita anemia (sindroma anemia) dapat 

terjadi ketika iskemia organ target dan 

mekanisme kompensasi tubuh terhadap 

kadar hemoglobin mengalami penurunan 

(Hb <7 g/dl). (Sudoyo Aru, dkk 2009) Tubuh 

akan merasa lemas, lesu, cepat lelah, 

telinga mendenging (tinnitus), mata 

berkunang-kunang, kaki terasa dingin, 

sesak nafas dan dispepsia. Dilihat secara 

sensorik, penderita tampak pucat terutama 

pada area konjungtiva, mukosa mulut, 

telapak tangan dan jaringan dibawah kuku. 

Anemia bukanlah suatu penyakit 

tersendiri (disease entity), melainkan 

gabungan dari berbagai macam penyakit 

dasar yang diderita (underlying disease). 

Oleh karena itu, dalam pendiagnosisannya 

tidak cukup hanya sampai kepada label 

anemia saja, tetapi harus ditetapkan terlebih 

dahulu penyakit dasar yang menyebabkan 

anemia tersebut. 

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) tahun 2013, menyebutkan 

bahwa prevalensi anemia di Indonesia 

sebesar 21,7%. Penderita anemia yang 

berumur 5-14 tahun sebesar 26,4%, 

sedangkan penderita yang berumur 15-24 

tahun sebesar 18,4% (Kemenkes RI, 2014). 

Sementara itu, berdasarkan data Survei 

Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) pada 

tahun 2012 bahwa prevalensi penderita 

anemia di kalangan remaja tergolong cukup 

tinggi yakni sebesar 57,1 % pada remaja 

putri yang berusia 10-18 tahun, sedangkan 

pada usia 19-45 tahun sebesar 39,5%. 

Wanita mempunyai tingkat resiko yang lebih 

tinggi terkena anemia, terlebih dikalangan 

remaja. 
2Remaja putri memiliki resiko sepuluh 

kali lebih besar terkena anemia 

dibandingkan remaja putra. Hal tersebut 

dikarenakan remaja putri mengalami fase 

menstruasi setiap bulannya. Pada masa 

menstruasi ini, tubuh akan banyak 

mengeluarkan zat besi, sedangkan pada 

masa pertumbuhan remaja asupan zat besi 

dibutuhkan lebih banyak. Namun, disatuu 

sisi remaja perempuan sering 

memperhatikan citra tubuh yang 

menginginkan untuk medapatkan berat 

badan ideal, sehingga seringkali membatasi 

asupan makan (Prihaningtyas, 2018). Hal 

tersebut mendorong remaja perempuan 

untuk melakukan diet untuk menurunkan 

berat badannya dengan beragam cara yang 

sekiranya efektif, bahkan terkadang 

melakukan diet ekstrim yang dapat 

membahayakan kesehatan (Alhadar, 

Indiasari & Yustini, 2017) 
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3Pada masa remaja terjadi 

pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga 

perlu dibutuhkannya asupan gizi yang 

cukup, termasuk dalam asupan zat besi. 

Apabila mengalami defisiensi asupan zat 

besi, maka dapat menyebabkan terjadinya 

anemia. Anemia pada remaja dapat 

memberikan berbagai dampak diantaranya 

dapat menurunkan daya tahan tubuh 

sehingga sangat rentan untuk terserang 

penyakit, menurunnya semangat dalam 

beraktifitas dan motivasi belajar.  
4Seringkali para remaja terlebih 

remaja putri melewatkan waktu makan demi 

menjaga berat badan yang menurutnya 

ideal. Remaja lebih banyak memilih untuk 

mengonsumsi junkfood daripada makanan 

yang disediakan dirumah yang idealnya 

lebih banyak menyediakan asupan gizi yang 

cukup dibandingkan dengan junkfood yang 

kandungan gizinya lebih sedikit. 

Berdasarkan perhitungan nutrisurvey, 

tahu seberat 100 gram mempuyai 

kandungan zat besi sebesar 5,4 mg, 

sedangkan tempe degan berat 100 gram 

mempunyai kandungan zat besi sebesar 3,1 

mg. Apabila melihat Agka Kecukupan Gizi 

(AKG) 2019, maka kebutuhan zat besi pada 

remaja perempuan berkisar 8-10 mg. 

Apabila melihat akumulasi kandungan zat 

besi pada tempe dan tahu, maka dapat 

membantu mencukupi kebutuhan zat besi 

yang dibutuhkan oleh remaja perempuan. 

Selain itu juga, jenis makanan tahu dan 

tempe yang mayoritas remaja perempuan 

gemar untuk mengonsumsinya.  

Melihat urgensi dari masalah tersebut, 

perlu adanya upaya dalam menyelesaikan 

masalah tersebut. Karena pada dasarnya, 

remaja merupakan ujung tombak 

perjuangan dalam mewujudkan Indonesia 

menjadi lebih maju. Oleh karena itu, salah 

satu tindakan yang dapat dilakukan yakni 

melalui pergerakan-pergerakan hal 

sederhana. Salah satu diantaranya melalui 

kreasi cemilan. Remaja terkenal dengan 

eksistensinya yang selalu mengikuti trend. 

Maka dari itu, pemanfaatan “hutang” (tahu 

kentang) dapat menjadi salah satu 

alternatifnya. 

 

Isi 
5Makanan yang berbasis dari hasil 

fermentasi kedelai, selain terkenal dengan 

kandungan proteinnya juga mempunyai 

kandungan zat besi yang apabila 

mengonsumsinya tentunya dapat mencegah 

dan mengobati melalui pendekatan berbasis 

pangan terjadinya anemia. 6Tahu 

merupakan salah satu jenis olahan 

makanan hasil dari fortifikasi zat besi yang 

berwarna putih dan biasanya berbentuk 

kubus.  

Hasil fortifikasi zat besi pada tahu 

berawal dari asal bahan nabati yang tingkat 

absorbsi zat besinya sangat sulit diserap, 

namun dibutuhkan porsi yang besar dalam 

mencukupi kebutuhan zat besi didalam 

tubuh. 7Hasil fortifikasi dengan 

menggunakan NaFeADTA dapat 

menghasilkan keefektifitasan yang tinggi 

dibandingkan dengan fortifikan Fero 

Fumarat. Makanan tahu dikalangan remaja 

termasuk dalam kategori banyak diminati. 

Selain rasanya yang enak dan bergizi, 

harganya yang pas dikantong membuat 

makanan ini banyak dikonsumsi oleh para 

remaja. Dalam kandungan tahu sebesar 100 

gram terdapat 0,8 mg zat besi yang 

terkandung didalamnya. Adapun melalui 

metode fortifikasi EDTA dapat diketahui 

bahwa kandungan zat besinya sebesar 

1,5313 mg. Dari hasil penelitian didapatkan 

hasil bahwa fortifikan besi EDTA lebih baik 

dibandingkan besi glisinat, suksinat, dan 

fumarat walaupun dalam sampel terdapat 

inhibitor seperti fitat dan polifenol. 

Selain tahu, yang menjadi makanan 

primadona para remaja yang harganya 

akrab dikantong, terdapat pula jenis 

makanan lain yakni kentang. Kentang 

merupakan salah satu jenis umbi-umbian 

yang banyak dikonsumsi oleh kalangan 

masyarakat. Seiring dengan 

berkembangnya zaman dan trend yang 

melanda, olahan kentang menjadi sentral 

yang sudah menjalar disetiap tempat 

tongkrongan para remaja. Hal tersebut 

dapat menjadi salah satu peluang dalam 

mengurangi dan meminimalisir terjadinya 

anemia pada remaja. 
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Kentang memiliki banyak kandungan 

gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh. 

Salah satu diantaranya kaya akan mineral 

seperti zat besi. Pada dasarnya, kandungan 

gizi umbi kentang dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor diantaranya varietas, jenis 

tanah pada saat penanaman, jenis pupuk 

yang digunakan, umur umbi pasca panen, 

waktu serta suhu pada saat penyimpanan. 

Pencucian, pemotongan, pengupasan dan 

pemasakan juga dapat menyebabkan 

berkurangnya beberapa jenis gizi yang 

terkandung dalam suatu bahan pangan 

(Rubatzky dan Yamaguchi, 1995). 
8Berdasarkan hasil penelitian 

menyebutkan bahwa kandungan besi dalam 

kentang kuning tidak berkulit yakni sebesar 

0,5109 ± 0,0617 mg/100 g. Dimana 

kandungan tersebut lebih tinggi dari kentang 

merah yang tidak berkulit yaitu sebesar 

0,3867 ± 0,0119 mg/100 g. Kandungan besi 

dalam kentang kuning berkulit lebih tinggi 

yakni sebesar 1,3816 ± 0,0401 mg/100 g 

dibandingkan dengan kentang merah 

berkulit yaitu sebesar 0,6237 ± 0,0367 

mg/100 g dan dari kentang kuning tidak 

berkulit yaitu sebesar 0,5109 ± 0,0617 

mg/100 g, serta kandungan besi dalam 

kentang merah berkulit lebih tinggi yakni 

sebesar 0,6237 ± 0,0367 mg/100 g 

dibandingkan dengan kentang merah tidak 

berkulit yaitu sebesar 0,3867 ± 0,0119 

mg/100 g. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan kandungan zat besi pada 

tiap jenis kentang. Namun, akan lebih baik 

mengoptimalkan kandungan besi yang ada 

dalam kentang tersebut, daripada tidak 

mengoptimalkannya sama sekali. 

Adanya program diversifikasi dan 

fortifikasi pangan dapat menjadi salah satu 

alternatif baik dalam jangka panjang 

maupun jangka pendek dalam mengatasi 

terjadinya anemia, terlebih dikalangan para 

remaja. Hutang (Tahu dan kentang) dapat 

menjadi salah satu objek dalam program 

fortifikasi pengan dalam mengatasi anemia. 

Beberapa keunggulan dari “Hutang” 

diantaranya populasinya tersebar luas 

sehingga dapat dijangkau oleh seluruh 

masyarakat Indonesia, harganya yang relatif 

murah yang sesuai dengan harga kantong 

para remaja, serta tingkat penerimaan dan 

kesinambungannya di masyarakat 

berpotensi tinggi (Yprawira, 2010). 

Salah satu yang menjadi faktor 

keberhasilan dari terwujudnya fortifikasi 

dalam mengatasi anemia adalah 

penggunaan fortifikan yang tepat. Fortifikan 

yang digunakan harus sesuai sehingga 

kandungan Fe yang terdapat dalam 

fortifikan tersebut dapat mudah terserap 

oleh tubuh.  

Seiring berkembangnya zaman, 

semakin beraneka ragam juga aneka kreasi 

makanan unik yang dapat menarik perhatian 

remaja yang terkenal selalu mengikuti 

perkembangan zaman. Salah satu 

diantaranya kreasi makanan unik “Hutang” 

(Tahu Kentang). Selain bentuknya yang 

dapat dikreasikan menjadi bentuk yang lebih 

unik.  Makanan tahu dan tempe dapat 

dikreasikan menyesuaikan dengan 

perkembangan trend zaman sekaranag, 

seperti dengan pembuatan dalam bentuk 

nugget, eg roll, dimsum dan bentuk 

makanan lainya yang sedang trend. 

Makanan hutang ini dapat menjadi salah 

satu alternatif solusi dalam mengatasi 

permasalahan anemia yang terjadi di 

kalangan remaja Indonesia. Yang mana 

harapannya adanya upaya intervensi dalam 

meminimalisir prevalensi anemia pada 

remaja dapat menjadikan Indonesia menjadi 

lebih baik kedepannya. 

KESIMPULAN 

Melihat dari potensi keanekaragaman 

pangan yang ada di alam, dapat 

dimanfaatkan dalam mengatasi dan 

mencegah terjadinya anemia di Indonesia 

terkhusus dikalangan remaja. Pemanfaatan 

dan pengolahan makanan “Hutang” (Tahu 

Kentang) dapat menjadi salah satu alternatif 

dalam rangka strategi pengoptimalan dan 

upaya pemberdayaan mengatasi anemia di 

kalangan remaja. Mengingat olahan pangan 

tahu dan kentang ini mempunyai daya tarik 

yang bagus di lingkungan trend remaja ini. 

Dengan adanya inovasi ini, diharapkan 

prevalensi anemia pada remaja di Indonesia 

dapat menurun secara signifikan. 
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