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Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Yang terhormat Bapak Direktur 

Yang saya hormati: Bapak/ Ibu Wakil Direktur 

Yang saya hormati: Bapak/ Ibu Kapus 

Para Ketua Jurusan 

Para Narasumber: Dr. Bambang Guruh Irianto, Dr. Khambali, Joko Suwito, S.Kp, M. Kes, 

Harianto, S.Si. , Rudy, ST 

Semua Tim Panitia Pelaksana 

 

Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Seminar Nasional Kesehatan 

Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2019 dengan tema “TANTANGAN INDUSTRI 

KESEHATAN MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0” dapat terlaksana dengan baik 

dan lancar. Kedua, atas nama Keluarga Besar Poltekkes Kemenkes Surabaya, perkenankan 

saya menyampaikan Selamat Datang di kampus Politeknik Kesehatan Kementerian 

Kesehatan Surabaya, kepada:   

1. Bapak Harianto, S.Si (Direktur Operasional Laboratorium Klinik Pramita) 

2. Bapak Rudy, S.T (CEO Sam Element) 

3. Para Peserta Seminar dan Pemakalah dari luar Poltekkes Kemenkes Surabaya 

Guna mengikuti seminar di Poltekkes Kemenkes Surabaya ini. Para hadirin, saya menyambut 

gembira karena seminar ini telah mendapatkan perhatian yang besar dari kalangan akademisi, 

dan profesional dari institusi pendidikan maupun industri kesehatan, sehingga dapat 

terkumpul 63 makalah yang akan dipresentasikan dalam seminar ini dengan peserta total 

adalah 233 orang yang berasal dari Poltekkes Sby, Poltekkes Malang, Poltekkes Jakarta II, 

STIKES Surabaya, dan Politeknik Caltex Riau. Untuk itu, saya mengucapkan terimakasih 

dan perhargaan setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu Pemakalah. Saya yakin bahwa dari 

seminar ini akan dihasilkan ide-ide, konsep-konsep, dan terobosan baru yang inovatif dalam 

menyongsong revolusi industri 4.0. 

Kami menyadari bahwa seminar ini tidak akan terselenggara dengan baik tanpa 

dukungan dari berbagai pihak, khususnya para sponsor dan kontribusi dari pemakalah dan 

peserta seminar. Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya. Secara 

khusus, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

panitia penyelenggara atas jerih payah, kerja keras, ketekunan dan kesabarannya dalam 

mempersiapkan dan menyelenggarakan seminar ini sehingga dapat berjalan dengan baik, 

lancar dan sukses. 

Saya mewakili panitia memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam 

penyelenggaraan seminar kali ini, dimulai dari proses awal registrasi, pengiriman makalah, 

respon dalam berkomunikasi hingga pelaksanaan seminar. Atas nama segenap panitia  

Seminar Nasional Kesehatan 2019, kami mengucapkan selamat mengikuti rangkaian seminar 

dan mari bersama-sama membangun relasi, memperkuat dan memperluas jejaring serta 

kerjasama antar semua stakeholder sehingga gelaran seminar nasional ini dapat bermanfaat 

PIDATO LAPORAN PANITIA 
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bagi semua peserta dan menjadi kontribusi yang bernilai bagi pengetahuan teknologi 

informasi di Indonesia dan di hadapan Allah SWT. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Surabaya, 9 November 2019 

Ketua Panitia Seminar Nasional Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya 

Dr. Triwiyanto 
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“TANTANGAN INDUSTRI KESEHATAN MENGHADAPI REVOLUSI 4.0” 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Yang terhormat Bapak Direktur 

Yang saya hormati: Bapak/ Ibu Wakil Direktur 

Yang saya hormati: Bapak/ Ibu Kapus 

Para Ketua Jurusan 

Para Narasumber: Dr. Bambang Guruh Irianto, Dr. Khambali, Joko Suwito, S. Kp, M. Kes, 

Harianto, S.Si., Rudy, ST 

Semua Tim Panitia Pelaksana 

 

Selamat datang di Surabaya, selamat datang di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya. 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan 

dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di gedung ini guna mengikuti acara Seminar 

Nasional Kesehatan dan call for paper “TANTANGAN INDUSTRI KESEHATAN 

MENGHADAPI REVOLUSI 4.0”, dengan menghadirkan narasumber dari berbagai profesi 

kesehatan diantaranya profesi Teknik elektromedik, Keperawatan, analis Kesehatan dan 

Kesehatan lingkungan. 

Kami mengucapkan selamat datang kepada peserta seminar nasional kesehatan dan call for 

paper. Pada Seminar nasional kesehatan yang dilaksanakan pada hari ini akan membahas 

tentang isu global yang saat ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia dalam 

berkompetisi dengan negara-negara lain. Perubahan paradigma yang sangat cepat 

membutuhkan keseriusan kita semua untuk memahami dengan baik peluang dan tantangan di 

era teknologi canggih ini. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan inovasi serta 

memenuhi tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang 

kesehatan. 

Era revolusi industri 4.0 memberikan tantangan yang tidak ringan di sektor kesehatan. Selain 

bonus demografi yang melimpah, tantangan lain juga terdapat pada ranah inovasi teknologi 

pelayanan kesehatan. Dalam kesempatan ini kami harap nanti kita disini memiliki 

kesempatan untuk berbagi informasi tentang berbagai strategi untuk meningkatkan 

kemampuan menghadapi Revolusi 4.0 terutama dibidang kesehatan. 

Saya, selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya, saya selalu memotivasi dan 

mendukung penuh para peneliti untuk memanfaatkan acara seperti ini untuk berbagi ilmu 

pengetahuan dan membangun jaringan dengan peneliti lainnya, khususnya dalam hal ini di 

bidang Kesehatan. Semoga dengan berbagi ilmu pengetahuan ini dapat bermanfaat untuk 

rencana pengembangan dan pencapaian visi dan misi di masa depan. Dan semoga pada 

kesempatan berikutnya acara seminar nasional ini bisa menjaring lebih luas bahkan 

diharapkan menjadi Seminar Internasional ditahun berikutnya. 

 

Sambutan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya pada 

Seminar Nasional Kesehatan dan Call for Paper dengan Tema 
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Kepada dewan pembina, narasumber dan peserta yang berasal dari daerah lain, saya ucapkan 

selamat menikmati keindahan Kota Surabaya. Saya ucapkan terima kasih kepada panita dan 

semua pihak yang telah bekerja keras sehingga terlaksana dan suksesnya acara ini, Akhirnya, 

saya mengucapkan selamat dan sukses untuk Seminar Nasional Kesehatan dan call for paper 

tahun 2019.  

 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya 

drg. Bambang Hadi Sugito, M. Kes 
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SUSUNAN PANITIA 

 
Seminar Nasional Kesehatan 2019 dan Call for Paper 

Poltekkes Kemenkes Surabaya 

Steering Committee (Panitia Pengarah) 

 

1. drg. Bambang Hadi Sugito, M.Kes 5. Andjar Pudji, MT 

2. Dr. Khambali 6. Edy Haryanto, M. Kes 

3. Dr. Hilmi yumni 7. Dr. Supriyanto 

4. M Najib, M. Kes 8. Ferry Kriswandana, MT 

 

Organizing Committee (Panitia Pelaksana) 

1. Ketua:            

Dr. Triwiyanto, S.Si., MT 

 

2. Wakil Ketua:  

     a. Muhammad Ridha Mak’ruf., ST., MSi. 

     b. Dwi Purwanti, SKp., M. Kes 

 

3. Sekretaris: 

a. Anita Miftahul Maghfiroh., SST., MT  

b. Syaifudin., ST., MT  

 

4. Bendahara: 

Levana Forra Wakidi, SST., MT 

 

5. Sie Konsumsi:             

     a. Deenda Putri Duta Natalia, Amd., TEM 

     b. Darjati, SKM. MPd.        

     c. Riya Agustin S.ST 

 

6. Sie Acara: 

a. Dra. Liliek Soetjiatie., M.Si. 

b. Sari Luthfiyah. S.Kp., M. Kes 

c. Singgih Yudha Setiawan, S.ST., MT 

d. Christ Kartika R, ST., M.Si. 

e. AT. Diana N. M.Kes. 

f. Jujuk Proboningsih 

 

7. Sie review artikel, dan editor prosiding: 

a. Bedjo Utomo, M. Kes. 

b. M. Prastawa Assalim TP, ST., M.Si. 

c. Dr. Anita Joeliantina  

d. Dr. Dra Anik Handayani M.Kes 

e. Rusmiati, SKM., M Kes. 

 

8. Sie Humas, Dok., Publikasi: 

a. Farid Amrinsani, SST., M.Tr.T 

b. Deddy Adam, SST. 

c. Dr. Yessi Desy Arna 

d. Evy Diah W.S.Su M.Kes 

 

9. Sie Perlengkp. & Transport: 

a. Torib Hamzah, M.Pd 

b. Supriono 

c. Wahyu Prihastono, SST 

d. Andhika Aprianto, SE 

 

10. Sie OCS Developer: 

a. Syevana Dita Musvika, SST 

b. Ngadino, SSi. MPSi. 

 

11. Sekretariat: 

a. Edy Sumitro, SST 

b. Reny  

c. Adivtian 
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KEYNOTE SPEAKER DAN TOPIK PEMBAHASAN 

 

Keynote Speaker I: 

Dr. Ir. H. Bambang Guruh Irianto, AIM, MM 

Topik: Telemedicine 

Keynote Speaker II: 

Joko Suwito, GKp.M.Kes 

Topik: Rekayasa Mekanisme Koping 

Keynote Speaker III: 

Harianto, S.Si 

Topik: Antisipasi bisnis Laboratorium diera industry 4.0 ditinjau dari aspek manajemen dan 

peralatan 

Keynote Speaker IV: 

Rudy 

Topik: IOT Platform untuk Industri Kesehatan 

Keynote Speaker V: 

Dr. Khambali 

Topik: Rekayasa Sanitasi 
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JADWAL ACARA SEMINAR NASIONAL KESEHATAN 

 

   NO KEGIATAN JAM 

1 Regristasi 07.30 - 08.00 WIB 

2 Opening Ceremony  08.00 - 08.05 WIB 

3 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 08.00 - 08.05 WIB 

4 Tari Pembuka ( Remong ) 08.05 - 08.15 WIB 

5  Laporan Panitia 08.15 - 08.25 WIB 

6 Sambutan Direktur sekaligus membuka acara 08.25 - 08.40 WIB 

7 Doa 08.40 - 08.45 WIB 

8 Photosession 08.40 - 08.50 WIB 

9 Rehat 08.50 - 09.00 WIB 

10 Pembicara I ( Telemedicine ) 09.00 - 09.30 WIB 

11 Pembicara II ( Rekayasa Mekanisme Koping ) 09.30 - 10.00 WIB 

12 Pembicara III ( Bisnis Laboratorium Klinik ) 10.00 - 10.30 WIB 

13 Pembicara IV ( IOT Platform untuk Industri Kesehatan ) 10.30 - 11.00 WIB 

14 Pembicara V ( Rekayasa Sanitasi ) 11.00 - 11.30 WIB 

15 Diskusi panel 11.30 - 12.10 WIB 

16 Pemberian Cendera mata 12.00 - 12.15 WIB 

17 Ishoma 12.15 - 13.00 WIB 
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Sabtu 9 November 2019 

Presentasi sesi (13.00 - 16.20) WIB 

Tempat: Ruang I 

Moderator:  Dr. Dra Anik Handayani M.Kes 

Tema: Kebidanan, Elektromedik, Kesehatan Lingkungan,  

Analis Kesehatan 

 

NO NAMA JUDUL ASAL 

INSTANSI 

1 Tri Mardiyanti Hubungan Kepercayaan Diri Dalam Proses 

Menyusui Dengan Kemampuan Teknik 

Menyusui di PMB ( Praktek Mandiri Bidan 

) wilayah Kabupaten Malang 

Poltekkes 

Kemenkes 

Malang 

2 Mahardika Dian Pratiwi 

Rahmawati, A.T Diana 

Nerawati, Bambang Sunarko 

Faktor Yang Berhubungan Dengan 

Kejadian Kusta (Studi Kasus Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Jenu Kabupaten Tuban 

Tahun 2018) 

Jurusan 

Kesehatan 

Lingkungan 

Poltekkes 

Kemenkes 

Surabaya 

3 Atika Hendryani Development of Mobile Maintenance 

Application to Support Radiology 

Maintenance Activities 

Poltekkes 

Jakarta II 

4 Dwi Kri Hariyani, Edy 

Haryanto, Evy Diah 

Woelansari 

Studi Insilico Aktivitas Antioksidan dan 

ADMET Brazilein Kayu Secang 

(Caesalpinia sappan L.) terhadap 

Escherichia coli Extended Spectrum Beta-

Lactamase (ESBL) (Kandidat Suplemen 

Penguat Sistem Imun) 

Jurusan Analis 

Kesehatan 

Poltekkes 

Kemenkes 

Surabaya 

5 

  

Syamsul Arifin Penelitian Kesurvivalan Dan Reaksi Mencit 

Mencit Putih (Mus Musculus) Setelah 

Diberi Air Tebu (Saccharum Officinarum)  

Jurusan Analis 

Kesehatan 

Poltekkes 

Kemenkes 

Surabaya 

Dikavitasi Ultrasonik Minyak Palmae 

(Diradiasi Ultrasonik 12 Kawat Bola)  

(Kontrol Air Tebu Dibasikan 5 Hari) 

 

6 Ika Theresia Fisca, Anik 

Handayati, Syamsul Arifin 

Perbandingan Kejadian Trombositopenia 

Pada Penderita Malaria Falciparum Dan 

Malaria Vivax 

Jurusan Analis 

Kesehatan 

Poltekkes 

Kemenkes 

Surabaya 

7 Pestariati, Suhariyadi Pengembangan Media Urea Dengan Kacang 

Tanah (Arachis Hypogeae (L.) Merr) 

Terhadap Perbandingan Petumbuhan 

Bakteri Klebsiella Pneumoniae 

Jurusan Analis 

Kesehatan 

Poltekkes 

Kemenkes 

Surabaya 

8 Sumber Sumber, Endang Rancang Bangun Stetoscope Elektronik Jurusan Teknik 
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Dian Setiyoningsih Berbasis Mikrokontroller Atmega328 Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

9 Lamidi Lamidi, Abd. Kholiq Rancang bangun Phantom sebagai 

pengganti jaringan tubuh untuk mendeteksi 

pola perubahan suhu terapi infra merah 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

10 Triana Rahmawati, Syaifudin 

Syaifudin, Dyah Titisari 

Analisis Sensitifitas Pengukuran Tekanan 

Darah Berdasarkan Jenis Bahan Manset 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

11 Dyah Titisari, M. Prastawa 

Assalim Tetra Putra 

Analisis Kemampuan LED SMD Sebagai 

Pengganti Sumber Cahaya dan Filter Pada 

Spektrofotometer 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes 

Surabaya 

12 Kabib Abdullah Pemanfaatan Googleform, Google 

Spreadsheet dan Google Data Studio 

(GOENDALA) Dalam Pengelolaan 

Pemeliharaan Alat Elektromedik di Instalasi 

Pemeliharaan Sarana RSUD dr. ISKAK 

Tulungagung 

Instalasi 

Pemeliharaan 

Sarana RSUD 

dr. Iskak 

13 Kabib Abdullah Penerapan Daily Maintenance Dalam 

Menekan Angka Permintaan Perbaikan Alat 

Elektromedis di RSUD dr. ISKAK 

Tulungagung 

Instalasi 

Pemeliharaan 

Sarana RSUD 

dr. Iskak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabtu 9 November 2019 
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Presentasi sesi (13.00 - 16.20) WIB 

Tempat: Ruang II 

Moderator:  Her Gumiwang Ariswati, ST, MT 

Tema: Elektromedik 

 

NO NAMA JUDUL INSTANSI 

1 Budi Tabaika, Muhammad 

Ridha Mak'ruf, Moch 

Prastawa Assalim TP 

Rancang Bangun Radiometer UV Steril 

Serial Bluetooth HC-05 Dengan Tampilan 

Android 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

2 Wahyu Ikhra Wirawan, 

Priyambada Cahya Nugraha, 

Lamidi Lamidi 

Rancang Bangun Monitoring Tekanan  Gas 

Sentral  Berbasis Internet of Things (IOT) 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

3 Royditya Astrawinanta, 

Syaifudin Syaifudin, Triana 

Rahmawati 

Rancang Bangun Luxmeter Dilengkapi 

Sensor Jarak 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

4 Gesit Alan, Muhammad 

Ridha Mak’ruf, Dyah Titisari 

Rancang Bangun Kalibrator Sterilisator 

Dilengkapi Dengan Timer Digital Berbasis 

Arduino 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

5 I Made Saryastana, Andjar 

Pudji, Muhammad Ridha 

Mak’ruf 

Rancang Bangun Simulator ECG 

Dilengkapi Dengan Parameter Aritmia 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

6 Akmad Azizun Khakim, 

Endro Yulianto, Triwiyanto 

Triwiyanto 

Monitoring Kadar Oksigen Pada Bubble 

Cpap Berbasis Internet Of Things ( Iot 

)Central 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

7 Zurdano Ulalopi, Sari 

Luthfiyah, Her Gumiwanng 

Rancang Bangun Alat pH Meter Dilengkapi 

Dengan Kalibrasi Otomatis 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

8 Igit Tri Prasetyo, Priyambada 

Cahya Nugraha, I Dewa 

Gede Hari Wisana 

Monitoring Laju Pernapasan Dengan 

Indikator Apnea Berbasis Internet of Things 

(IOT) 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 
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9 Much Najih Hasan, Bambang 

Guruh Irianto, Triwiyanto 

Triwiyanto 

Rancang Bangun Uroflowmetry dengan 

komunikasi data melalui WIFI 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

10 Nina Nosra, Endang Dian 

Setioningsih, Torib Hamzah 

Rancang Bangun Tds Meter Sebagai Alat 

Analisa Kadar Logam Pada Air Cucian 

Probe Chemistry Analyzer 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

11 Handayani Handayani, Dyah 

Titisari, Sumber Sumber 

Perancangan Media Kalibrasi Termometer 

Suhu Badan Dengan Sensor Ds18b20 

Berbasis Arduino 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

12 Riantha Sidabutar, Sari 

Luthfiyah, Sumber Sumber 

Rancang Bangun Simulasi Emergency Code 

Blue dan Code Red di Rumah Sakit 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

13 Yudhi Frasetya, Bambang 

Guruh Irianto, Tri Bowo 

Indrato 

Analisis Uji Image Uniformity Perangkat 

Computed Radiography (CR) dengan 

Pengolahan Citra Digital 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

14 Yudi Hendriansyah, I Dewa 

Gede Hari Wisana, 

Muhammad Ridha Mak’ruf 

Penggunaan Kabel Serat Optik Sebagai 

Sensor Respirasi Pada Alat Monitoring 

Respirasi 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 
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Sabtu 9 November 2019 

Presentasi sesi (13.00 - 16.20) WIB 

Tempat: Ruang III 

Moderator:  Andjar Pudji, ST, MT 

Tema: Elektromedik 

 

NO NAMA JUDUL INSTANSI 

1 Rustiana Rustiana, Triana 

Rahmawati, Sumber Sumber 

Rancang Bangun Alat Kalibrator  Gas 

Flowmeter 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

2 Fri Hanaldi, Endang Dian 

Setioningsih, Liliek Soetjiatie 

Rancang Bangun Radiometer Dengan 

Pengukuran Jarak Berbasis Arduino Uno 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

3 Ari Widiatmoko, I Dewa 

Gede Hari Wisana, Triana 

Rahmawati 

Rancang Bangun Pengukur Konsentrasi 

Oksigen Pada Alat Bubble Cpap 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

4 Fitria Haryani, Bambang 

Guruh Irianto, Andjar Pudji 

Analisis Pengaruh Penggunaan Jenis dan 

Tipe Spuit Terhadap Ketepatan dan 

Keakurasian Hasil Kalibrasi Pada 

Syringe Pump. 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

5 Rizki Kurniawan, Her 

Gumiwang Ariswati, Liliek 

Soetjiatie 

Rancang Bangun Alat Ukur Beban 

Traksi Dilengkapi Timer Berbasis 

Arduino 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

6 Sigit Priyautomo, Abd. 

Kholiq, Lamidi Lamidi 

Penggantian Oksigen Otomatis 

Dilengkapi Sistem Cadangan Pada 

Simulasi Sentral Oksigen 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

7 T. Adrian Zulmi, Abd 

Kholiq, Dyah Titisari 

Sistem Pengontrol Kelembaban Udara 

Pada Chamber Incubator Secara 

Otomatis Berbasis Arduino 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

8 Irfan Maulidin, Dyiah 

Titisari, Abd Kholiq 

Tachometer Berbasis Mikrokontroler 

Dilengkapi Fitur Timer 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 
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9 Muhammad Ilham, Andjar 

Pudji, Torib Hamzah 

Alat Monitoring Respirasi Berbasis 

Internet Of Thing (IOT) 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

10 Zaenur Rohman As'ari, 

Endro Yulianto, Moch 

Prastawa Assalim Tp 

Analisa Kestabilan Suhu, Kelembaban 

Dan Flow Antara Penggunaan Hme 

Dibanding Dengan Humidifier 

Berpemanas Pada Ventilator 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

11 Edy Mulyono Mulyono, Tri 

Bowo Indrato, Abd Kholiq 

Monitoring Suhu Skin Pada Inkubator 

Bayi Dengan Memakai Sensor Ds18b20 

Berbasis Android 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

12 Karief Setiawan, Dwi Herry 

Andayani, Endang Dian 

Setioningsih 

Perancangan Alat Priming Dialyzer Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

13 Made Rahmawaty Analisis Tekstur dan Klasifikasi 

Karakteristik Echo Pattern Pada Citra 

Ultrasonografi Leher Rahim 

Jurusan 

Teknologi 

Industri 

Politeknik 

Caltex Riau 
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Sabtu 9 November 2019 

Presentasi sesi (13.00 - 16.20) WIB 

Tempat: Ruang IV 

Moderator:  Rusmiati, SKM.M.Kes 

Tema: Elektromedik, Kesehatan Lingkungan 

 

NO NAMA JUDUL INSTANSI 

1 Nurdono Nur Dono, Tri 

Bowo Indrato Bowo Indrato, 

Bedjo Utomo Bedjo Utomo 

Analisis Penyimpangan Sistem Aec Pada 

Pesawat Dr Philips ( Penghitungan 

Berdasarkan Indeks Eksposure ) 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

2 Jendato Simatupang, Bedjo 

Utomo, Syaifudin Syaifudin 

Analysis Biaya Perencanaan 

Pemeliharaan, Perbaikan Alat Kesehatan 

Ct Scan Dengan Metode Analisa Abc-

Ven 

Jurusan Teknik 

Elektromedik 

Poltekkes 

Kemenkes, 

Surabaya 

3 Sulung Bagus Aprilianto, 

Triwiyanto Triwiyanto, 

Lamidi Lamidi 
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KEKAMBUHAN PASIEN SKIZOFRENIA 
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aravikahariadi@gmail.com 

 
Abstrak—Skizofrenia adalah gangguan jiwa yang penderitanya tidak mampu menilai realitas dengan baik dan pemahaman diri 

buruk. Skizofrenia akan mengalami kejadian kekambuhan 50% pada tahun pertama, 70% pada tahun kedua, dan 100% pada tahun 

kelima setelah pulang dari rumah sakit karena perlakuan yang salah selama di rumah. Salah satu yang berpengaruh terhadap 

kekambuhan adalah ada atau tidaknya dukungan dari keluarga. Tujuan penelitian adalah menganalisis hubungan antara dukungan 

keluarga terhadap kejadian kekambuhan pasien skizofrenia di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif analitik dengan pendekatan waktu cross sectional. Populasi yang dipakai adalah keluarga yang mengantar pasien di poliklinik 

sebanyak 1.935 dan besar sampel sebanyak 95 keluarga. Uji statistik yang digunakan adalah uji korelasi Kendall’s Tau dengan tingkat 

signifikasi  = 0,05. Sebagian besar  keluarga memiliki dukungan keluarga dalam kategori baik dan cukup dengan kejadian kekambuhan 

tinggi. Hasil uji korelasi Kendall’s Tau didapatkan p = 0,000 (p < 0,05). Dari empat dimensi dukungan keluarga mayoritas dalam kategori 

baik dan tinggi pula kejadian kekambuhan yang didapat.  Kejadian kekambuhan berhubungan dengan dukungan keluarga. 

Kata Kunci— Dukungan Keluarga, Kejadian kekambuhan, Skizofrenia

I.  PENDAHULUAN 

 
Skizofrenia berasal dari dua kata “skizo” yang berarti retak 

atau pecah (split), dan “frenia” yang berarti jiwa. Dengan 
demikian seseorang yang menderita gangguan jiwa skizofrenia 
adalah orang yang mengalami keretakan atau keretakan 
kepribadian (splitting of personality) (Hawari, 2012). 

Pada banyak kasus, pasien gangguan jiwa secara medis 
dinyatakan sembuh dan dikembalikan kepada keluarganya, 
namun dalam beberapa bulan akan mengalami kekambuhan. 
Kekambuhan kembali mantan penderita gangguan jiwa sebagian 
besar disebabkan oleh kurangnya perhatian dari lingkungan dan 
bahkan keluarga sendiri sehingga berakibat pada lambatnya 
proses penyembuhan. Hal itu diungkapkan dr. Eniarti M.Sc. 
Sp.Kj, Direktur Medik dan Keperawatan RSJ Prof. Dr. Soerojo 
Magelang, Jateng Magelang Kompas, 2011 dalam kutipan 
(Taufiq Fahmi Y, 2015). Menurut data World Health 
Organization (2009) memperkirakan 450 juta orang di seluruh 
dunia mengalami gangguan jiwa, sekitar 10% orang dewasa 
mengalami gangguan jiwa saat ini dan 25% orang diperkirakan 
akan mengalami gangguan jiwa pada usia tertentu selama 
hidupnya. Usia ini biasanya terjadi pada dewasa muda antara 
usia 18-21 tahun. Berdasarkan data awal dari Rumah Sakit Jiwa 
Menur Surabaya pada tahun 2017 pasien skizofrenia di 
Poliklinik Rawat Jalan sebesar 23.225 pasien. 

Terjadinya kekambuhan pada pasien skizofrenia akan 
merugikan dan membahayakan pasien, keluarga, dan 
masyarakat. Ketika tanda-tanda kekambuhan muncul, pasien 
bisa saja berperilaku menyimpang seperti mengamuk, bertindak 
anarkis seperti menghancurkan barang-barang atau yang lebih 
parah lagi pasien akan melukai bahkan membunuh orang lain 
atau dirinya sendiri (Amelia dkk, 2013). Kekambuhan dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ekspresi emosi, 

dukungan keluarga, dan faktor kepatuhan minum obat (Putri, 
2012).  

Menurut (Kazadi et al., 2008) kekambuhan dipengaruhi oleh 
kegagalan atau ketidakpatuhan dalam proses pengobatan, 
menolak untuk menjalani pengobatan, menghentikan perawatan 
sebelum waktu yang ditentukan dan menggunakan obat-obatan 
yang tidak sesuai dengan waktu maupun dosis yang telah 
ditetapkan dapat mengakibatkan kekambuhan. Menurut 
(Friedman, 2010), dukungan keluarga dapat menurukan dampak 
stres dan secara langsung memperkokoh kesehatan jiwa individu 
dan keluarga, dukungan merupakan strategi koping untuk 
dimiliki keluarga saat mengalami stress 

 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian analitik 
korelasional dengan pendekatan Cross sectional. Populasi yang 
diambil peneliti sebanyak 1.935 orang dengan besar sampel 
sebanyak 95 orang yang memenuhi kriteria inklusi. Penelitian 
ini menggunakan teknik pengambilan sampel Consecutive 
Sampling dengan variabel independen yaitu dukungan keluarga 
dan variabel dependen ialah kejadian kekambuhan pasien 
skizofrenia. 

Pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah kuesioner 
yang diadobe dari Nursalam, 2016 untuk mengukur 4 dimensi 
dari dukungan keluarga dan rekam medis untuk melihat kejadian 
kekambuhan pada pasien skizofrenia. Data yang telah di peroleh 
akan di kategorikan berdasarkan hasil ukur. Uji statistik yang 
digunakan peneliti yaitu uji kendall’s tau 

. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Data Umum 

TABLE I.  USIA KELUARGA PASIEN SKIZOFRENIA PADA BULAN JULI 2018 

Usia (tahun) f % 

18-26 7 7 

27-35 14 15 

36-45 

46-55 

23 

51 

24 

54 

Total 95 100 

 

Didapatkan bahwa sebagian besar (54%) usia keluarga 
pasien skizofrenia berusia 46-55 tahun.  

TABLE II.  JENIS KELAMIN KELUARGA PASIEN SKIZOFRENIA PADA BULAN 

JULI 2018 

Jenis Kelamin f % 

Perempuan 61 64 

Laki-laki 34 36 

Total 95 100 

Didapatkan bahwa sebagian besar (64%) jenis 

kelamin keluarga berjenis kelamin perempuan. 

TABLE III.  PENDIDIKAN TERAKHIR KELUARGA PASIEN SKIZOFRENIA PADA 

BULAN JULI 2018 

Pendidikan 

Terakhir 
f % 

SD 26 27 

SMP 13 13 

SMU 

Sarjana 

Tidak Sekolah  

39 

7 

10 

41 

7 

11 

Total 95 100 

 

Didapatkan bahwa sebagian besar (41%) pendidikan terakhir 
kelurga adalah SMU. 

 

 

 

 

 

TABLE IV.  PEKERJAAN KELUARGA PASIEN SKIZOFRENIA PADA BULAN JULI 

2018. 

Pekerjaan  f % 

IRT 33 35 

Pedagang 10 11 

Swasta 

Wiraswasta 

PNS 

Petani 

Sales 

Tidak Bekerja 

22 

17 

2 

2 

1 

8 

23 

18 

2 

2 

1 

8 

Total 95 100 

 

Didapatkan bahwa sebagian besar (35%) pekerjaan keluarga 
adalah IRT. 

TABLE V.  PENGHASILAN KELUARGA PASIEN SKIZOFRENIA PADA BULAN 

JULI 2018 

Penghasilan  f % 

<2 juta 62 65 

2-4 juta 

>4 juta 

30 

3 

32 

3 

Total 95 100 

     

 Didapatkan bahwa sebagian besar (65%) penghasilan 
keluarga, berpenghasilan <2 juta. 

TABLE VI.  HUBUNGAN DENGAN PASIEN SKIZOFRENIA PADA BULAN JULI 

2018 

Hubungan  dengan 

pasien 
f % 

Ibu  36 38 

Ayah  7 7 

Anak 

Adik 

Kakak 

Keponakan 

Sepupu 

Budhe 

Tante 

Suami 

Istri 

11 

13 

9 

2 

4 

1 

1 

4 

7 

12 

14 

10 

2 

4 

1 

1 

4 

7 

Total 95 100 

 

Didapatkan bahwa sebagian besar (38%) hubungan dengan 
pasien skizofrenia adalah Ibu. 
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TABLE VII.  WAKTU KONTROL PASIEN SKIZOFRENIA PADA BULAN JULI 2018 

Waktu Kontrol f % 

1 ½ bulan 1x 1 1 

1 bulan 1x 

2 bulan 1x 

3 bulan 1x 

Baru kontrol 

59 

6 

22 

7 

63 

6 

23 

7 

Total 95 100 

 

Didapatkan bahwa sebagian besar (63%) waktu kontrol 
pasien skizofrenia setiap 1 bulan 1x. 

TABLE VIII.  LAMA MENDERITA PASIEN SKIZOFRENIA PADA BULAN JULI 

2018 

Lama Menderita f % 

3 bulan-5 tahun 59 62 

6 tahun-15 tahun 

16 tahun-30 tahun 

20 

16 

21 

17 

Total 95 100 

 

Didapatkan bahwa sebagian besar (62%) lama menderita 
pasien skizofrenia adalah 3 bulan-5 tahun.  

2. Data Khusus 

Distribusi Dukungan Keluarga Terhadap Pasien Skizofrenia. 

TABLE IX.  DUKUNGAN EMOSIONAL  

Kategori  f % 

Baik 81 85 

Cukup 14 15 

 Total                                                          95 100 

 

Berdasarkan tabel di dapatkan hasil bahwa sebagian besar 
keluarga memberikan dukungan emosional dengan kategori 
baik dengan presentase 85%. 

 

TABLE X.  DUKUNGAN INFORMASI 

 

 

 

Berdasarkan tabel di dapatkan hasil bahwa sebagian besar 
keluarga memberikan dukungan informasi dengan kategori baik 
dalam presentase 80%. 

TABLE XI.  DUKUNGAN INSTRUMENTAL 

Kategori  f % 

Baik 55 58 

Cukup 

Kurang 

34 

6 

36 

6 

 Total                                                          95 100 

 

Berdasarkan tabel di dapatkan hasil bahwa sebagian besar 
keluarga memberikan dukungan instrumental dengan kategri 
baik sebesar 58%. 

TABLE XII.  DUKUNGAN PENILAIAN  

Kategori  f % 

Baik 51 54 

Cukup 

Kurang  

37 

7 

39 

7 

 Total                                                          95 100 

 

Berdasarkan tabel di dapatkan hasil bahwa sebagian besar 
keluarga memberikan dukungan penilaian dengan kategori baik 
sebesar 54%. 

Distribusi Kejadian Kekambuhan 

TABLE XIII.  KEJADIAN KEKAMBUHAN 

Kejadian 

kekambuhan 

f % 

Tinggi 55 58 

Rendah 40 42 

 Total                                                          95 100 

 

Berdasarkan tabel di dapatkan bahwa sebagian besar pasien 
skizofrenia mengalami kejadian kekambuhan kategori tinggi 
sebesar 58%. 

Hubungan Antara Dukungan Keluarga Terhadap Kejadian 
Kekambuhan Pasien Skizofrenia Di Poliklinik Rumah Sakit 
Jiwa Menur Surabaya 

 

 

 

 

 

Kategori  f % 

Baik 76 80 

Cukup 19 20 

 Total                                                          95 100 
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TABLE XIV.  HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN EMOSIONAL TERHADAP 

KEJADIAN KEKAMBUHAN 

 

Berdasarkan tabel didapatkan hasil dengan kategori kejadian 
kekambuhan tinggi terdapat 81 dukungan keluarga baik 
sedangkan pada kategori kejadian kekambuhan rendah terdapat 
14 dukungan keluarga cukup. 

TABLE XV.  HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN INFORMASI TERHADAP 

KEJADIAN KEKAMBUHAN 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di dapatkan hasil dengan kategori 
kejadian kekambuhan tinggi terdapat 76 dukungan keluarga baik 
sedangkan pada kategori kejadian kekambuhan rendah terdapat 
19 dukungan keluarga cukup. 

TABLE XVI.  HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN INSTRUMENTAL TERHADAP 

KEJADIAN KEKAMBUHAN  

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil di dapatkan dengan kategori kejadian 
kekambuhan tinggi terdapat 55 dukungan keluarga baik, pada 
kategori kejadian kekambuhan terdapat 34 dukungan keluarga 
cukup, sedangkan kategori kejadian kekambuhan rendah 
terdapat 6 dukungan keluarga kurang. 

 

 

TABLE XVII.  HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN PENILAIAN TERHADAP 

KEJADIAN KEKAMBUHAN 

 

 

Berdasarkan hasil di dapatkan pada keluarga dengan 
dukungan baik terdapat 75 % kekambuhan tinggi namun  pada 
dukungan yang kurang  tingkat kekambuhannya rendah (71%) . 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dari 4 dimensi dukungan 
keluarga hampir seluruhnya memberikan dukungan kelurga 
dengan  kategori baik. Berdasarkan hasil uji kendall’s tau di 
dapatkan hasil bahwa ada hubungan yang antara dukungan 
keluarga terhadap kejadian kekambuhan.  

Pada dukungan emosional hal ini sesuai dengan teori yang 
dikemukakan oleh Purnawan (2008) faktor lain yang 
mempengaruhi terjadinya kekambuhan terdapat faktor internal 
dan faktor eksternal. Kemungkinan yang terjadi pada faktor 
internal yaitu terdapat faktor emosi yang tidak hanya 
dikendalikan oleh keluarga sendiri tetapi dari pasien itu sendiri 
juga bisa mempengaruhi emosi yang ada pada dirinya. Selain itu 
juga bisa pada aspek spiritual yang harusnya nilai dan keyakinan 
itu harus dimiliki oleh masing-masing individu tetapi pada 
kenyataan yang terjadi dalam hal spiritual sangat sekali kurang 
diperhatikan. Peneliti berpendapat bahwa ada hubungan 
dukungan keluarga terhadap kejadian kekambuhan pasien 
skizofrenia tetapi tidak selalu dari dukungan keluarga itu sendiri 
melainkan ada faktor lain yang bisa mempengaruhi kejadian 
kategori tinggi kekambuhan.  

Pada dukungan informasi hal ini sesuai dengan teori yang 
dikemukakan oleh Purnawan (2008) faktor lain yang 
mempengaruhi terjadinya kekambuhan terdapat faktor internal 
dan faktor eksternal. Kemungkinan yang terjadi pada faktor 
internal yaitu terdapat faktor tingkat pengetahuan atau 
pendidikan pada keluarga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Nuraenah (2012) menunjukkan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara tingkat pendidikan dengan dukungan keluarga. 
Pendidikan seseorang dapat mempengaruhi kemampuan untuk 
menyerap informasi, menyelesaikan masalah, dan berperilaku 
baik dan pada hasil penelitian ini sebesar 41% keluarga 
berpendidikan terakhir adalah SMU. Peneliti juga berpendapat 
bahwa keluarga harus aktif untuk menanyakan kondisi anggota 
keluarga. Mungkin tidak hanya satu dari keluarga yang selalu 
mendampingi anggota keluarga, keluarga yang lain boleh ikut 
untuk mendampingi kontrol agar mengetahui dan mendapatkan 
informasi tentang kondisi dari anggota keluarga.  

Pada dukungan instrumental hal ini sesuai dengan teori yang 
dikemukakan oleh Purnawan (2008) faktor lain yang 

Instrumental  

Kejadian Kekambuhan 

Tinggi  Rendah  

f % f % 

Baik 41 75 14 25 

Cukup 

Kurang  

13 

1 

38 

17 

21 

5 

62 

83 

Kendall’s Tau Test : ρ = 0,00  <   α = 0,05 

Penilaian  

Kejadian Kekambuhan 

Tinggi  Rendah  

f % f % 
Baik 38 75 13 25 

Cukup 

Kurang  

15 

2 

41 

29 

22 

5 

59 

71 

Kendall’s Tau Test : ρ = 0,00  <   α = 0,05 

Informasi 

Kejadian Kekambuhan 

Tinggi  Rendah  

f % f % 

Baik 55 72 21 28 

Cukup 0 0 19 100 

Kendall’s Tau Test : ρ = 0,00  <   α = 0,05 

Emosional 

Kejadian Kekambuhan 

Tinggi  Rendah  

f % f % 
Baik 53 65 28 35 

Cukup 2 14 12 86 

Kendall’s Tau Test : ρ = 0,00  <   α = 0,05 
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mempengaruhi terjadinya kekambuhan terdapat faktor internal 
dan faktor eksternal. Kemungkinan yang terjadi pada faktor 
eksternal yaitu terdapat faktor sosial ekonomi yan dimana faktor 
sosial dan psikososial dapat meningkatkan resiko terjadinya 
penyakit yang mempengaruhi cara seseorang mendefinisikan 
dan bereaksi terhadap penyakitnya. Selain itu pada dukungan 
instrumental bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis pasien 
saja tetapi juga kebutuhan psikologi seperti memberikan tempat 
yang nyaman kepada anggota keluarga sehingga penyakit yang 
dialami secara tidak langsung dapat dirasakan sedikit lebih 
ringan Kaplan dalam Friedman (2010) dan Hause dalam Setiadi 
(2008). Selain itu kebutuhan sosial yang berasal dari lingkungan 
luar seperti lingkungan masyarakat serta kebutuhan spiritual 
yang merupakan kebutuhan untuk beribadah dan mendekatkan 
diri kepada Allah SWT juga harus dipenuhi oleh keluarga 
(Friedman, 2010). Salah satu riset yang dilakukan oleh Chu dan 
Klein (1985, dalam Yosep, 2010) menyatakan bahwa terapi 
keagamaan pada kasus gangguan jiwa membawa banyak 
manfaat. Angka rawat inap pada pasien skizofrenia yang 
mengikuti kegiatan keagamaan lebih rendah bila dibandingkan 
dengan pasien yang tidak mengikutinya. Peneliti berpendapat 
bahwa bio, psiko, sosial, spiritual adalah hal yang terpenting 
dalam mendukung anggota keluarga yang menderita 
skizofrenia.  

Pada dukungan penilaian hal ini sesuai dengan teori yang 
dikemukakan oleh Purnawan (2008) faktor lain yang 
mempengaruhi terjadinya kekambuhan terdapat faktor internal 
dan faktor eksternal. Kemungkinan yang terjadi pada faktor 
internal yaitu terdapat faktor tingkat pengetahuan atau 
pendidikan pada keluarga. Sebuah penelitian yang dilakukan 
oleh Wulansih (2008) tentang penilaian keluarga dalam 
memperlakukan pasien skizofrenia seperti pasien selalu diawasi 
atau dilarang keluar, umumnya beberapa hari, minggu atau 
bulan saja pasien akan kembali dirawat. Hal ini yang 
mengakibatkan tingginya angka kekambuhan pasien 
skizofrenia. Keluarga perlu memberikan perhatian pasien, 
memberikan support, jangan terlalu membatasi ruang gerak 
pasien jika memang pasien tidak menggangu orang disekitarnya. 
Tetapi pada hasilnya, pada dukungan penilaian ini masih dalam 
kategori cukup dan kurang dikarenakan keluarga kurang 
memberkan kepercayaan kepada pasien untuk sosialisasi dengan 
orang lain. Peneliti berpendapat bahwa keluarga tidak selalu 
mengekang anggota keluarga beri waktu dan kesempatan untuk 
bersosialisasi dengan masyrakat sekitar. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan tujuan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 

Dukungan keluarga pasien skizofrenia didapatkan mayoritas 
dalam kategori baik. Sedangkan kejadian kekambuhan pada 
pasien skizofrenia menunjukkan sebagian besar pasien 
skizofrenia yang kambuh minimal dua kali dikategorikan dalam 
kejadian tinggi. Penyebab kekambuhan pasien skizofrenia 

karena  perilaku keluarga yang tidak tahu cara menangani pasien 
skizofrenia di rumah. 

Pada kejadian kekambuhan skizofrenia menunjukkan bahwa 
terdapat  hubungan antara dukungan keluarga dengan  kejadian 
kekambuhan pada pasein skizofrenia.  Penyebab lain dari 
kekambuhan pasien skizofrenia adanya masalah kehidupan 
berat yang membuat stres, sikap introvert, lalai konsumsi obat 
dan pembatasan ruang gerak serta kebutuhan sosial spiritual 
yang berasal dari lingkungan luar/ lingkungan masyarakat 
sekitarnya yang dapat memicu kekambuhan. Hendaknya 
keluarga perlu mempunyai bekal pengetahuan tentang penyakit 
skizofrenia  salah satunya adalah gangguan fungsi kognitif dan 
meningkatkan dukungan  dalam hal faktor bio, psiko, sosio, 
spiritual . Disamping itu, perlu adanya pelatihan awam secara 
berkala dalam meningkatkan pengetahuan keluarga tentang 
perawatan pasien Skizofrenia guna  menurunkan angka kejadian 
kekambuhan. 
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Abstrak— Kunjungan Pasien hipertensi  di Puskesmas Pacar Keling mencapai 200-300 Pasien selama tahun 2018, ini menunjukkan 

masih tingginya Penderita di wilayah kerja Puskesmas tersebut. Penatalaksanaan untuk pasien hipertensi tidak hanya melalui obat, 

tetapi juga harus diperhatikan pola hidupnya, termasuk kepatuhan dalam mengontrol diet sangat menetukan tekanan darah menjadi 

stabil normal. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan kepatuhan diet dan minum obat pada Pasien yang mengalami hipertensi 

di Wilayah kerja Puskesmas Pacar Keling Surabaya. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif, dimana data 

yang diperoleh dari subyek penelitian akan dideskripsikan atau digambarkan dengan setiap indikator disajikan dalam nilai frekuensi 

dan persentase. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif didapatkan bahwa pasien hipertensi di Puskesmas Pacar 

Keling Surabaya hampir seluruhnya (90%) sebagian besar (53%) tidak patuh dan hamper setengahnya patuh minum obat. tidak patuh 

pada diet dan sebagian kecil (10%) pasien yang patuh terhadap diet hipertensi. sebagian besar (53%) tidak patuh dan hampir 

setengahnya (47%) patuh  minum obat. Pada lansia, arteri besar tidak lentur lagi sehingga menjadi kaku dan menyebabkan darah 

pada setiap denyut jantung dipaksa melewati pembuluh darah yang sempit dari pada biasanya sehingga terjadi kenaikan tekanan 

darah. Pasien hipertensi yang pada umumnya sudah berusia lanjut membutuhkan pendampingan baik oleh perawat atau petugas 

kesehatan dan keluarganya. Pendampingan meliputi pengaturan diet, minum obat, maupun aktivitas olah raga dan pola hidup sehari-

harinya. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui mekanisme pendampingan dengan menggunakan model perawatan 

kronik, sehingga bisa diketahui efektifitas dan cara yang tepat dalam melaksanakannya 

Kata kunci: pasien hipertensi, kepatuhan diet, kepatuhan minum obat 

I.  PENDAHULUAN 

Hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 melaporkan 
prevalensi stroke berkisar 7 perseribu penduduk di Indonesia 
sementara menurut Riskesdas 2018 meningkat menjadi 10 
perseribu penduduk, sedangkan prevalensi penderita hipertensi 

pada penduduk usia ≥18 tahun di Indonesia adalah 
25,8%. Dari angka kejadian tersebut yang tercatat 
melakukan pengobatan 9,5% 

(1)
. Berdasarkan Profil 

kesehatan Jawa Timur tahun 2016,  persentase 
hipertensi sebesar 13,47% atau sekitar 935.736 
penduduk, dengan proporsi laki-laki sebesar 13,78% 
(387.913 penduduk) dan perempuan sebesar 13.25% 
(547.823 penduduk). Kematian akibat penyakit 
jantung dan pembuluh darah di Indonesia sebesar 
26,3% 

(2)
. Beberapa faktor risiko utama yang dapat 

memicu penyakit hipertensi antara lain adalah 
merokok, obesitas, diet yang salah seperti kurang 
konsumsi sayur dan buah juga konsumsi garam 
berlebihan, dan kurangnya aktivitas 

(3)
. 

Surabaya merupakan salah satu kota dengan 
prevalensi tertinggi di Indonesia, yaitu 45.015 
Penderita. Kunjungan Pasien hipertensi  di 
Puskesmas Pacar Keling mencapai 200-300 Pasien 
selama tahun 2018, ini menunjukkan masih 
tingginya Penderita di wilayah kerja Puskesmas 
tersebut. Prolanis sebagai suatu sistem pelayanan 
kesehatan dan pendekatan proaktif yang 
dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan 
Peserta, Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan 
dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta 
BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis 
untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan 
biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien 
sudah diaktifkan di Puskesmas Pacar Keling, namun 
demikian belum dapat menyelesaikan masalah 
secara optimal dikarenakan Pasien hipertensi yang 
menjadi peserta Prolanis tidak lebih dari 50 Orang 
dari sekitar hampir 300 Pasien hipertensi. 
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Penatalaksanaan untuk pasien hipertensi tidak 
hanya melalui obat, tetapi juga harus diperhatikan 
pola hidupnya, termasuk diet, aktivitas, olah raga 
serta kebiasaan merokok. Kepatuhan dalam 
mengontrol diet juga sangat menetukan tekanan 
darah menjadi stabil normal. Penelitian ini akan 
menggambarkan kepatuhan dalam diet dan minum 
obat pada Pasien yang mengalami hipertensi di 
Wilayah kerja Puskesmas Pacar Keling Surabaya. 
Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran 
kepatuhan dalam diet dan minum obat pada Pasien 
yang mengalami hipertensi di Wilayah kerja 
Puskesmas Pacar Keling Surabaya. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana 
data yang diperoleh dari subyek penelitian akan 
dideskripsikan atau digambarkan dengan setiap 
indikator disajikan dalam nilai frekuensi dan 
persentase. Pengumpulan data dilaksanakan pada 
bulan Agustus 2019. Analisis deskriptif dilakukan 
untuk mengidentifikasi kepatuhan responden dalam 
minum obat dan dietnya. Deskripsi setiap indikator 
disajikan dalam nilai frekuensi dan persentase.  Data 
juga disajikan dalam bentuk tabulasi silang antara 
karakteristik pasien dengan kepatuhan diet dan 
minum obat.  

II. HASIL 

Pelaksanaan pengambilan data mulai tanggal 23 
Agustus 2019 sampai dengan 29 Agustus 2019, di 
Puskesmas Pacar Keling Surabaya yang terletak di 
jalan Jolotundo Baru III No.16, Kelurahan Pacar 
Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, 
Jawa Timur. Puskesmas ini memiliki luas wilayah 
kerja 279.343 km2 yang mencakup Kelurahan Pacar 
Kembang dan Pacar Keling. Batas wilayah kerja 
Puskesmas Pacar Keling meliputi: wilayah Utara  
Kelurahan Rangkah, wilayah Selatan Kelurahan 
Gubeng, dan wilayah Timur Kelurahan Kalijudan 
Puskesmas Pacar Keling termasuk tipe Puskesmas 
non Perawatan. Tenaga kesehatan di Puskesmas 
Pacar Keling meliputi dokter umum, dokter gigi, 
perawat, bidan, perawat gigi, apoteker, asisten 
apoteker, analis medis, sarjana kesehatan 
masyarakat, tenaga sanitasi, rekam medis, staf 
administrasi, Ka TU, sopir, petugas kebersihan, 
petugas penjaga malam, dan IT 1 orang. Pelayanan 

yang ada di Puskesmas Pacar Keling meliputi: 
Kesehatan Ibu dan Anak, Klinik Sanitasi, 
Penanganan Gangguan Gizi, Pemantauan Status 
Gizi, Upaya Pencegahan dan Pemberantasan 
penyakit Menular, Pelayanan kesehatan untuk 
pasien dengan penyakit Kronis, Program Prolanis, 
dan dilengkapi dengan pemeriksaan penunjang 
seperti laboratorium. Data yang dikumpulkan sesuai 
dengan besar sampel yang direncanakan, yaitu 
sebesar 30 pasien hipertensi. Data demografi dari 
usia, jenis kelamin, suku, penghasilan, pendidikan, 
pekerjaan, status perkawinan, lama menderia 
hipertensi, dan penyakit lain yang diderita oleh 
pasien hipertensi di Puskesmas Pacarkeling 
Surabaya yang didapatkan selama pengambilan data 
pada bulan Agustus 2019,  dapat dijelaskan sebagai 
berikut; terdapat sebagian besar  (67%) usia pasien 
antara 61-70 tahun, sebagian besar (70%) 
perempuan, sebagian besar (53%) berpendidikan 
SMA atau sederajat, dan hampir setengahnya (33%) 
memiliki pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga. 

Data selengkapnya disajikan pada table 1 dibawah 

ini. 

TABLE I.  DATA DEMOGRAFI PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS 

PACARKELING SURABAYA BULAN AGUSTUS 2019 

NO DATA DEMOGRAFI N % 

 USIA (Tahun)   
1. 50-60 10 33 

2. 61-70 20 67 

 JENIS KELAMIN   
1. Laki-laki 9 30 

2. Perempuan 21 70 

 SUKU   
1. Jawa 29 96,7 

2. Madura  1 3,3 

3. Lain-lain 0 0 
 PENGHASILAN (Rp)   

1. < 1.500.000.- 0 0 

2. 1.500.000.- sd < 3.000.000.- 0 0 
3. 3.000.000.- sd  5.000.000.- 25 83 

4. > 5.000.000.- 5 17 

 PENDIDIKAN   
1. SD 3 10 

2. SMP/Sederajat 8 27 

3. SMA/Sederajat 16 53 
4. Sarjana muda atau lebih 3 10 

 PEKERJAAN   

1. PNS 3 10 
2. Swasta 9 30 

3. Ibu rumah tangga 10 33 
4. Pensiunan 8 27 

 STATUS PERKAWINAN    

1. Menikah 26 87 
2. Tidak menikah/janda/duda 4 13 
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 LAMA MENDERITA HIPETENSI 
(TAHUN) 

  

1. < 5 6 20 

2. 5-<10 12 40 
3. 10-20 10 33,3 

4. >20 2 6,7 

 PENYAKIT LAIN YANG DIDERITA   
1. Hiperkolesterol 4 13,4 

2. Diabetes melitus 1 3,3 

3. Gastritis  3 10 
4. Osteo Artitis 1 3.3 

5. Asam Urat 2 6,7 

6. Tidak Ada 19 63,3 

 
Data selanjutnya tentang kepatuhan diet dan minum obat 

pada Pasien hipertensi akan disajikan sebagai berikut: 

TABLE II.   KEPATUHAN DIET PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS 

PACARKELING SURABAYA BULAN AGUSTUS 2019 

NO KEPATUHAN N % 

1. Patuh 3 10 

2. Tidak Patuh 27 90 

 TOTAL 30 100 

 
Pada Tabel 2 dapat dilihat hampir seluruhnya (90%) pasien 

hipertensi tidak patuh pada diet dan sebagian kecil (10%) 
pasien yang patuh terhadap diet hipertensi.  

TABLE III.  : KEPATUHAN MINUM OBAT PASIEN HIPERTENSI DI 

PUSKESMAS PACARKELING SURABAYA BULAN AGUSTUS 2019 

 

NO KEPATUHAN N % 

1. Patuh 14 47 

2. Tidak Patuh 16 53 

 TOTAL 30 100 

 

Kepatuhan minum obat pada pasien 

hipetensi di wilayah kerja Puskesmas Pacar keeling 

Surabaya tampak pada table 3, yaitu sebagian besar 

(53%) tidak patuh dan hamper setengahnya patuh 

minum obat.  

TABLE IV.  : TABULASI SILANG KEPATUHAN MINUM OBAT DENGAN 

JENIS KELAMIN PADA PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS PACARKELING 

SURABAYA BULAN AGUSTUS 2019 

 

 

 Tabulasi silang antara kepatuhan minum 

obat dengan jenis kelamin menunjukkan bahwa 

sebagian kecil (11%) pasien hipertensi laki-laki di 

wilayah kerja Puskesmas Pacarkeling selama bulan 

Agustus 2019 patuh, sedangkan sebagian besar 

(62%) pasien perempuan patuh minum obat. 

TABLE V.   TABULASI SILANG KEPATUHAN MINUM OBAT DENGAN 

PENDIDIKAN PADA PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS PACARKELING 

SURABAYA BULAN AGUSTUS 2019  

 
Tabulasi silang antara kepatuhan minum 

obat dengan pendidikan menunjukkan bahwa tidak 

satupun (0%)  pasien hipertensi yang berpendidikan 

SD dan Sarjana muda atau lebih di wilayah kerja 

Puskesmas Pacarkeling selama bulan Agustus 2019 

patuh, sedangkan sebagian besar (62,5%) dan (56%) 

pasien hipertensi yang berpendidikan SMP/sederajat 

dan SMA/sederajat patuh minum obat. 

 

TABLE VI.  : TABULASI SILANG KEPATUHAN MINUM OBAT DENGAN 

LAMA MENDERITA HIPERTENSI PADA PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS 

PACARKELING SURABAYA BULAN AGUSTUS 2019  

 

 
Tabulasi silang antara kepatuhan minum 

obat dengan lama menderita hipertensi 

menunjukkan bahwa tidak satupun (0%)  pasien 

hipertensi yang yang telah menderita hipetensi > 20 

NO KEPATUHAN/JENIS 

KELAMIN 

PATUH TIDAK 

PATUH 

TOTAL 

  N % N % N % 

1. Laki-laki 1 11 8 89 9 100 

2. Perempuan 13 62 8 38 21 100 

 TOTAL  30 100 
 

NO KEPATUHAN/ 

PENDIDIKAN 

PATUH TIDAK 

PATUH 

TOTAL 

  N % N % N % 

1. SD 0 0 3 100 3 100 

2. SMP/Sederajat 5 62,5 3 37,5 8 100 

3. SMA/Sederajat  9 56 7 44 16 100 

4. Sarjana muda atau 

lebih 

0 0 3 100 3 100 

 TOTAL  30 100 

 

NO KEPATUHAN/ 

LAMA MENDERITA 

HIPERTENSIN 

PATUH TIDAK 

PATUH 

TOTAL 

  N % N % N % 

1. < 5 4 67 2 33 6 100 

2. 5-<10 4 33 8 67 12 100 

3. 10-20 6 60 4 40 10 100 

4. >20 0 0 2 100 2 100 

 TOTAL  30 100 
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tahun di wilayah kerja Puskesmas Pacarkeling 

selama bulan Agustus 2019 patuh, sedangkan 

sebagian besar (67%) dan (60%) pasien hipertensi 

yang menderota hipertensi <5 tahun dan 10-20 

tahun patuh minum obat. 

TABLE VII.  : TABULASI SILANG KEPATUHAN MINUM OBAT DENGAN 

PEKERJAAN PADA PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS PACARKELING 

SURABAYA BULAN AGUSTUS 2019  

 
Tabulasi silang antara kepatuhan minum 

obat dengan pekerjaan pasien hipertensi 

menunjukkan bahwa sebagian kecil (33%), (33%), 

dan (37,5%)  pasien hipertensi yang bekerja sebagai 

PNS, Swasta, dan Pensiunan di wilayah kerja 

Puskesmas Pacarkeling selama bulan Agustus 2019 

patuh, sedangkan hampir seluruhnya (80%) pasien 

hipertensi yang bekerja sebagai Ibu rumah tangga 

patuh minum obat. 

 

IV. PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa 

hampir seluruhnya pasien hipertensi tidak patuh 

pada diet, dan sebagian besar tidak patuh minum 

obat. Hasil penelitian ini sangat berlawanan dengan 

hasil penelitian yang dilaksanakan di Sleman 

Jogjakarta, yang mendapatkan hasil hampir seluruh 

Pasien hipertensi di RSU Queen Latifa Sleman 

patuh terhadap diet hipertensi. Hasil penelitiannya 

juga didapatkan bahwa sebagian besar berusia 

kurang dari 50 tahun, berpendidikan SMA, 

mendapat dukungan dari keluarga dan hampir 

seluruhnya berpengetahuan baik tentang diet 

hipertensi 
(4)

. Data dari hasil penelitian ini didukung 

oleh Bage (2016), Berdasarkan hasil wawancara 

yang pernah dilakukan dengan pasien hipertensi di 

Puskemas Pacar Keling Surabaya, faktor dominan 

yang menyebabkan pasien hipertensi usia produktif 

di Puskesmas Pacar Keling Surabaya cenderung 

mengalami peningkatan tekanan darah adalah stres 

yang disebabkan karena kurangnya dukungan 

mengenai pengobatan dan perawatan, konsumsi 

obat anti hipertensi dalam jangka waktu yang lama,  

konflik dalam keluarga maupun lingkungan 

masyarakat serta beban kerja yang tinggi. 
(5)

. 

Didapatkan juga bahwa faktor yang bisa 

menyebabkan rendahnya kepatuhan pasien 

hipertensi pada diet adalah  belum berubahnya pola 

hidup misalnya sering mengkonsumsi makanan 

berlemak dan tinggi garam serta merokok. Hal ini 

juga yang diduga menjadi penyebab peningkatan 

yang pesat pada pasien hipertensi di wilayah kerja 

puskesmas PacarKeling Surabaya 
(5)

. Hasil 

penelitian di Puskesmas Sidomulyo dengan jumlah 

sampel 177 responden Pasien hipertensi, didapatkan 

hasil bahwa Pasien dengan usia > 55 tahun 

berpeluang 4,42 kali untuk tidak patuh terhadap diet 

hipertensi dibanding dengan responden yang 

berusia ≤ 55 tahun 
(6)

. 

Beberapa faktor yang sangat penting mempengaruhi 

kepatuhan diet pada pasien hipertensi adalah 

dukungan keluarga, sementara pada pasien di 

Puskesmas Pacar Keling mendapatkan dukungan 

keluarga kurang optimal sebagaimana hasil 

wawancara Bage, 2016. Dukungan keluarga sangat 

dibutuhkan untuk penatakasnaan kesehatan 

terutama pada lansia hipertensi. Lansia yang sudah 

mulai mengalami penurunan kekuatan fisik dan 

daya ingatnya harus selalu didampingi atau 

diingatkan untuk setiap kebutuhan yang 

berhubungan dengan kesehatannya.  

Melihat hal tersebut diatas, bisa dijelaskan bahwa 

seorang pasien sangat membutuhkan 

pendampingan, baik dari petugas kesehatan maupun 

keluarganya. Menyikapi hal tersebut, tepat 

sekiranya disodorkan perawatan untuk pasien yang 

memiliki penyakit kronis menggunakan CCM 

(Chronic Care Model). CCM dirancang untuk 

menjadi solusi multidimensi untuk masalah yang 

kompleks, mengandalkan tim profesional 

termotivasi termasuk perawat, yang mengambil 

peran mendasar karena berada di garis depan 

NO KEPATUHAN/ 

PEKERJAAN 

PATUH TIDAK 

PATUH 

TOTAL 

  N % N % N % 

1. PNS 1 33 2 67 3 100 

2. Swasta 2 33 8 67 9 100 

3. Ibu rumah tangga 8 80 2 20 10 100 

4. Pensiunan 3 37,5 5 62,5 8 100 

 TOTAL  30 100 
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praktik dalam hal memberikan pasien dengan 

informasi dan pendidikan; menjalin hubungan 

dengan klien, perawat dan komunitas; memberikan 

kesinambungan perawatan; menggunakan teknologi 

untuk mengoptimalkan penyediaan perawatan; serta 

mendukung kepatuhan terhadap terapi dalam jangka 

panjang dan mempromosikan praktik kolaboratif 
(7)

. 

CCM menyediakan kerangka kerja konseptual dan 

peta jalan untuk mendesain ulang perawatan dari 

akut yang khas, sistem reaktif menjadi sistem yang 

diubah menjadi berbasis populasi yang 

direncanakan secara proaktif dari individu dengan 

penyakit kronis seperti hipertensi. CCM telah 

digunakan untuk penyakit kronis di sejumlah 

pengaturan perawatan kesehatan dan telah 

menunjukkan peningkatan faktor risiko 

kardiovaskular, bersama dengan perbaikan dalam 

skrining komplikasi. Walaupun intervensi yang 

lebih sederhana akan menarik, bukti menunjukkan 

bahwa praktik berkinerja tinggi paling baik 

dilakukan ketika mereka menggabungkan beberapa 

elemen CCM dalam pendekatan sistematis
(8)

. 

Dipercayai bahwa hasil-hasil positif ini disebabkan 

oleh kenyataan bahwa ada proses komunikasi yang 

jauh lebih baik antara perawat - pasien serta 

melibatkan keluarga dan dengan sifat pendidikan 

dan peran perawat, mengingat bahwa profesional ini 

menggunakan strategi, seperti mengatasi masalah 

yang lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada: 

pengobatan dan diet; kepemimpinan klien dalam 

membahas perubahan perilaku; dan integrasi 

perawatan bersama untuk pengelolaan penyakit 

kronis
(9)

. 

 

V. KESIMPULAN 

Pasien hipertensi di Puskesmas Pacarkeling 

didapatkan bahwa yang patuh  pada diet maupun 

pengobatan hanya satu orang, yaitu seorang  

Perempuan usia 65 tahun, pendidikan SMA, 

Pensiunan, dan menderita hipertensi selama 2 tahun 

terakhir. Pasien hipertensi yang pada umumnya 

sudah berusia lanjut membutuhkan pendampingan 

baik oleh perawat atau petugas kesehatan dan 

keluarganya. Pendampingan meliputi pengaturan 

diet, minum obat, maupun aktivitas olah raga dan 

pola hidup sehari-harinya. Perlu dilakukan 

penelitian lanjutan untuk mengetahui mekanisme 

pendampingan dengan menggunakan model 

perawatan kronik, sehingga bisa diketahui 

efektifitas dan cara yang tepat dalam melaksanakan 

diet dan minum obat pasien hipertensi. 
. 
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Abstrak—Sampai saat ini angka kematian ibu karena preeklampsia di Surabaya masih tinggi, maka perlu dikaji tentang prediktor 

yang mampu memprediksi preeklampsi sejak dini. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan adalah indeks massa tubuh 

(BMI), mean arterial pressure (MAP), dan roll over test (ROT) yang sebagai prediktor awal preecelampsi. Desain penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dengan pendekatan longitudinal, sampel penelitian ini adalah perempuan pergant yang mengunjungi Puskesmas 

Pacar Keling Surabaya, data yang dikumpulkan oleh anamnese dan mengamati tentang BMI, MAP, dan ROT, data dianalisis secara 

deskriptif, kombinasi tersebut BMI, MAP, dan ROT menjadi efektif jika di atas 90% ibu yang dites positif mendapatkan preeklampsia 

nanti. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar (60%) wanita hamil dengan indeks massa tubuh lebih besar dari 28, 

mayoritas wanita hamil (65%) dengan hasil ROT lebih dari 15, dan lebih besar (90%) lebih besar dari atau sama dengan 90, mayoritas 

(85%) positif untuk memprediksi jumlah preeklampsia, dan pada periode pemantauan lebih dari setengah (55%) wanita hamil tidak 

menunjukkan tanda-tanda preeklampsia, dan sebagian kecil (35%) memiliki preeklampsia. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

kombinasi BMI, MAP, dan ROT memiliki kecenderungan untuk menjadi efektif dalam memprediksi kejadian preeklampsi awal di 

Puskesmas Pacar Keling Surabaya. Berdasarkan BMI, MAP, dan ROT sebagai prediktor preeclampsi dan untuk peneliti selanjutnya 

disarankan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk mengukur jumlah BMI, MAP, dan 

ROT. 

Kata Kunci— BMI, MAP, ROT, Preeclampsia, Early prediction 

I.  PENDAHULUAN 

Sampai saat ini angka kematian ibu dan bayi masih tinggi. 
Salah satu penyebab kematian ibu dan janin adalah 
preeklampsi setelah perdarahan sebagai penyebab langsung 
yang spesifik terhadap kematian maternal (Kelly, 2007). Di 
Surabaya, kematian ibu akibat preeklampsi mencapai 20% dan 
kematian bayi berkisar 28% (Bahari, 2009). Berbagai 
intervensi dan kajian telah diupayakan untuk menurunkan 
angka kematian ibu khususnya pada preeklampsi, tetapi sampai 
saat ini angka kematian akibat preeklampsi sangat sulit untuk 
diturunkan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan 
intervensi yang lebih menekankan pada pencegahan 
preeklampsi sedini mungkin melalui metode deteksi dini 
dengan menggunakan prediktor. Dari beberapa hasil penelitian 
tentang prediktor preeklampsi, menunjukkan bahwa penentuan 
IMT, MAP, dan ROT memiliki signifikansi yang lebih besar 
dibandingkan dengan tehnik yang lain. Selain memiliki 
signifikansi yang tinggi, ketiga prediktor tersebut merupakan 
cara prediksi yang sederhana, tidak membutuhkan biaya yang 
tinggi, dapat dilakukan oleh dokter, perawat, bidan, ataupun 
kader terlatih, dan tidak membutuhkan alat yang canggih. 

Namun demikian penggunaan prediktor tersebut masih secara 
tunggal atau terpisah. Maka kombinasi ketiga prediktor 
tersebut dapat dipertimbangkan penggunaannya sebagai 
prediktor untuk memprediksi preeklampsi terutama pada pusat 
pelayanan kesehatan diperifer. 

Preeklampsi merupakan salah satu dari klasifikasi 
hipertensi dalam kehamilan (Hipertensive disorders of 
pregnancy). (Roeshadi, 2006). Penyebab preeklampsia belum 
diketahui sampai sekarang secara pasti, bukan hanya satu 
faktor melainkan beberapa faktor. Preeklampsi terjadi secara 
mendadak dan sering tanpa disadari. Hal ini diperburuk dengan 
fenomena bahwa sebagaian besar ibu hamil dengan 
preeklampsi datang ke pusat pelayanan kesehatan dalam 
kondisi yang sudah berat. Kondisi inilah yang menyebabkan 
tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat preeklampsi. 
Salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu akibat 
preeklampsia adalah dengan upaya pencegahan, pengamatan 
dini, dan terapi. Upaya pencegahan preeklampsi dapat 
dilakukan secara efektif melalui prediksitimbulnya 
preeklampsia sedini mungkin (Cunningham, 2005). Terdapat 
beberapa prediktor yang telah ditemukan untuk memprediksi 
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preeklampsi. Beradasarkan penelusuran terhadap berbagai 
metode prediksi tidak ditemukan pemeriksaan tunggal yang 
akurat untuk memprediksi atau mendeteksi preeklampsi, 
sehingga diperlukan prediktor kombinasi dengan kriteria 
sederhana, cepat, non-invasif, murah, mudah dilakukan, dan 
tidak harus mengekspos pasien untuk ketidaknyamanan dan 
hasilnya dapat diandalkan untuk memprediksi preeklampsi 
dengan memiliki nilai sensitivitas yang tinggi (Levine RJ, 
Lindheimer MD, 2009). Dari beberapa hasil penelitian yang 
telah dipaparkan menunjukkan bahwa secara tunggal BMI, 
MAP, dan ROT memiliki signifikansi yang lebih besar 
dibandingkan dengan tehnik yang lain, maka penggunaan IMT, 
MAP, dan ROT secara kombinasi diduga akan lebih efektif. 
Indeks massa tubuh (BMI) merupakan standard untuk 
menentukan tingkat kegemukan seseorang dengan cara 
membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan 
dalam meter kuadrat. Wanita yang memiliki BMI 17 dan 
memiliki 57% penurunan terhadap risiko kejadian 
preeklampsia dan wanita yang memiliki BMI 19 dihubungkan 
dengan 33% penurunan terhadap risiko kejadian preeklampsia. 
Tekanan arteri rata-rata (mean arterial pressure /MAP) adalah 
prediktor yang lebih baik untuk preeklampsia dari tekanan 
darah sistolik, tekanan darah diastolik, atau peningkatan 
tekanan darah. Bagi perempuan sehat dengan normotensif, 
pengukuran tekanan darah pada kunjungan antenatal pertama 
baik pada kehamilan trimester pertama maupun kedua, tidak 
membantu dalam memprediksi pre-eklampsia (Jeltsje S 
Cnossen, et all, 2008). Nilai MAP > 90 mmHg sensitivitas 
lebih tinggi (62%) dalam memprediksi preeklampsi 
dibandingkan dengan tekanan sistole dan diastole ( 35% dan 
24%) (Thangaratinam,S., Langenveld, J., Mol, B.W.J., Khan, 
K.S., 2008). Test tidur miring (roll over test/ROT) dianggap 
positif bila selisih tekanan darah diastolik antara posisi baring 
ke kiri dan terlentang menunjukkan 20 mmHg atau lebih (≥ 20 
mmHg) dari posisi tidur miring menjadi terlentang (Gant C, 
2001). Test ini terbukti memiliki sensitivitas 88%, spesifisitas 
95%, nilai prediksi positif 93% dan nilai prediksi negatif 91% 
(Matsubara. K, Matsubara. Y, & Ito. M, (2009) 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari studi 
ini adalah untuk mengetahui nilai kombinasi indeks BMI,  
MAP, dan ROT ibu hamil, mengetahui kejadian preeklampsi, 
dan menganalisis efektifitas kombinasi BMI,  MAP, dan ROT 
dalam meprediksi preeklampsi secara dini pada ibu hamil di 
Puskesmas Pacar Keling Kota Surabaya. Implikasi dari studi 
ini adalah untuk pengembangan bahan ajar terutama pada 
asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan komplikasi 
preeklampsi, mengingat sampai saat ini preeklampsi masih 
merupakan penyakit teori dan sebagai masukan bagi 
stakeholder mengenai gambaran pelaksanaan upaya 
pencegahan preeklampsi, sehingga dapat dilakukan upaya 
perbaikan atau pengembangan yang lebih baik. Hasil penelitian 
ini dapat digunakan sebagai upaya baru dalam mempercepat 
penurunan angka kematian ibu akibat preeklampsi secara 
regional dan nasional 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

Desain penelitian ini menggunakan penelitian analitik 
observasional dengan pendekatan cohort. Sampel dalam 
penelitian ini adalah ibu hamil dengan usia kehamilan 22 – 32 
minggu dengan teknik sampling accidental sampling. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah hasil kombinasi 
pengukuran BMI, MAP, dan ROT dan variabel terikat adalah 
kejadian preeklampsi. Roll Over Test (ROT) adalah 
pengukuran tekanan darah pada 2 posisi yang berbeda,   yaitu 
pada posisi tidur miring kiri dan posisi tidur terlentang (ROT).  
ROT dikatakan positif jika perubahan/kenaikan tekanan 
diastole antara posisi tidur miring dan terlentang ≥ 15 mmHg 
dan negatif bila perubahan diastole < 15 mmHg.  

Mean Arterial Pressure (MAP) adalah nilai rerata tekanan 
arteri yang dinilai dengan cara mengukur tekanan diastole dan 
sistole lalu menentukan nilai rerata arterinya dengan cara 
sebagai berikut : 

                         Sistole + 2x Diastole            (1) 

                       3 

MAP dikatakan positif jika hasilnya >90 mmHg, negatif 
jika hasilnya < 90 mmHg.  

Indeks massa tubuh (BMI) adalah nilai yang diambil dari 
perhitungan antara berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) ibu 
hamil dengan cara sebagai berikut : 

BB dalam Kg 

(TB dalam M)2                                                                            (2)
 

 
BMI dikatakan positif jika hasilnya > 28 mmHg, negatif 

jika hasilnya < 28. 

Hasil kombinasi dikatakan positif jika pada ibu hamil 
didapatkan > 2 dari nilai BMI, MAP, atau ROT positif, 
dikatakan negatif jika nilai BMI, MAP, atau ROT pada ibu 
hamil hanya 1 positif. 

Jika selama perjalanan hamil s.d post partum 1 minggu ibu 
mengalami kenaikan tekanan darah > 140/80 mmHg, maka 
dikatakan ibu mengalami  Preeklampsi. Prediktor ini 
dinyatakan efektif jika, jika > 90 % ibu yang nilai 
kombinasinya positif mengalami Preeklampsi 

III. HASIL 

Hasil Pengukuran Kombinasi Indeks Massa Tubuh (BMI), 
Roll Over Test (ROT), dan Mean Arterial Pressure (MAP) Ibu 
Hamil  Di Puskesmas Pacar Keling Surabaya 

TABLE I.  ANALISIS KOMBINASI BMI, ROT, DAN MAP PADA IBU HAMIL  

No Analisis Kombinasi BMI, ROT, dan 

MAP       Ibu Hamil 

Frekuensi 

(%) 

1 Positif 17 (85) 

2 Negatif 03 (15) 

Jumlah Seluruhnya 20 (100) 
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Hasil Pengukuran Kombinasi Indeks Massa Tubuh (BMI), 
Roll Over Test (ROT), dan Mean Arterial Pressure (MAP) Ibu 
Hamil  Di Puskesmas Pacar Keling Surabaya 

TABLE II.  ANALISIS KOMBINASI BMI, ROT, DAN MAP PADA IBU HAMIL  

No Analisis Kombinasi BMI, ROT, 

dan MAP       Ibu Hamil 

Frekuensi 

(%) 

1 Positif 17 (85) 

2 Negatif 03 (15) 

Jumlah Seluruhnya 20 (100) 

 

Kejadian Preeklampsi Pada Ibu Hamil  di Puskesmas Pacar 
Keling Surabaya  

TABLE III.  HASIL EVALUASI KEJADIAN PREEKLAMPSI PADA IBU HAMIL  

 

No 

Hasil 

Analisis 

Pred. 

Hasil Analisis Evaluasi   

Total Terdapat 

Tanda Pre 
klampsi  

 

Frekuensi 
(%) 

Tidak 

Terdapat 
Tanda Pre 

klampsi 

Frekuensi 
(%) 

Belum 

Terevaluasi 
 

Frekuensi (%) 

1 Positif  07 (41,18) 01 (05,88) 09 (52,94) 17 

(85%) 

2 Negatif - 01 (33,33) 02 (66,67) 03 

(15%) 

 Jumlah 

Seluruh
nya 

07 (35%) 02 (10) 11 (55) 20 

(100) 

 

Efektifitas Penggunaan Kombinasi BMI, ROT, dan MAP 
dalam memprediksi Preeklampsi Secara Dini Di Puskesmas 
Pacar Keling Surabaya 

Berdasarkan tabel 2, menggambarkan bahwa kombinasi 
BMI, ROT, dan MAP memiliki kecenderungan efektif dalam 
memprediksi kejadian preeklampsi secara dini di Puskesmas 
Pacar Keling Surabaya. Hal ini berdasarkan bukti bahwa dari 8 
ibu hamil yang memiliki faktor prediktor positif, setelah 
dilakukan evaluasi 7 ibu hamil diantaranya (90 %) mengalami 
tanda preeklampsi. 

IV. PEMBAHASAN 

. Pada penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar 
(60%) ibu hamil dengan indeks massa tubuh lebih besar sama 
dengan 28, sebagian besar ibu hamil (65%) dengan hasil ROT 
lebih besar sama dengan 15, dan hampir seluruhnya (90%) 
memiliki nilai MAP lebih besar sama dengan 90. Hal ini sesuai 
dengan teori bahwa peningkatan berat badan ibu hamil terjadi 
pada kehamilan trimester II dan III. Selain itu faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi terjadinya preeklamsia-eklamsia 
menurut beberapa hasil studi adalah usia kurang dari 20 tahun 
atau lebih dari 35 tahun, peningkatan indeks massa tubuh, 

primipara (ibu yang melahirkan untuk pertama kalinya), ukuran 
plasenta yang besar, ibu yang merokok, primigravida muda, 
distensi rahim yang berlebihan, adanya riwayat preeklamsia, 
riwayat hipertensi, kehamilan ganda, dan penyakit yang 
menyertai kehamilan seperti diabetes melitus dan kegemukan 
(Cunningham, 2005; Fortner et all, 2009; Djannah, Nur & 
Arianti 2010; Langelo, Arsin & Russeng, 2011). Sesuai dengan 
data statistik subyek penelitian dapat diketahui bahwa 
karakteristik subyek penelitian  berada pada kehamilan 
trimester II dan III sehingga terjadi peningkatan berat badan 
secara fisiologis pada ibu hamil.  

Penelitian ini juga menggambarkan bahwa sebagian besar 
(85%) ibu hamil di Puskesmas Pacar Keling dinyatakan positif 
untuk diprediksi mengalami preeklampsi pada kehamilannya. 
Wanita dengan status gizi berlebihan atau BMI obesitas 
dikatakan memiliki resiko tinggi terhadap kehamilan seperti 
keguguran, persalinan operatif, pre eklamsia, tromboemboli, 
kematian perinatal, dan makrosomnia (Sujiyantini,2009). 
Sedangkan Roll Over Test dianggap positif bila selisih tekanan 
darah diastolik antara posisi baring ke kiri dan terlentang 
menunjukkan 20 mmHg atau lebih (≥ 20 mmHg) dari posisi 
tidur miring menjadi terlentang (Gant C, 2001). Kenaikan 
diastole ≥ 20 mmHg yang diukur saat posisi tidur miring 
diubah menjadi terlentang mengindikasikan bahwa ibu 
berpotensi untuk mengalami PIH atau pre eklampsia. Test ini 
terbukti memiliki sensitivitas 88%, spesifisitas 95%, nilai 
prediksi positif 93% dan nilai prediksi negatif 91% (Matsubara. 
K, Matsubara. Y, & Ito. M, (2009).  

Selanjutnya penelitian ini menggambarkan bahwa BMI dan 
ROT menjadi petanda positif resiko preeklamsi pada subyek 
penelitian. Berdasarkan tabel 2 didapatkan hasil bahwa lebih 
dari setengah (55%) ibu hamil tidak menunjukkan tanda-tanda 
pre eklamsia, dan sebagian kecil (35%) ibu hamil di Puskesmas 
Pacar Keling Surabaya pada periode pengamatan mengalami 
preeklampsi. Pada penelitian yang dilakukan Roberts et al 
(2011) menunjukkan ibu hamil dengan pertambahan berat 
badan berlebih akan menghasilkan lemak berlebih pula. Lemak 
tersebut akan menghasilkan CRP (Protein C-Reactif) dan 
sitokin inflamasi (IL 6) yang lebih pula. CRP merupakan 
reaktan fase akut yang dibuat di jaringan adiposa dan akan 
meningkat pada awal kehamilan. Sedangkan IL 6 (Interleukin 
6), merupakan stimulator utama dari reaktan fase akut yang 
berefek pada dinding pembuluh darah dan sistem koagulasi, 
mediator inflamasi ini diproduksi di jaringan adiposa. 
Kenaikan CRP dan IL 6 akan memberikan kontribusi lebih 
tehadap kejadian oksidatif stress.  

Oksidatif stress bersama dengan zat toksik yang berasal 
dari lemak berlebih akan merangsang terjadinya kerusakan 
endotel pada pembuluh darah yang disebut dengan disfungsi 
endotel. Pada disfungsi endotel terjadi ketidakseimbangan zat-
zat gizi yang bertindak sebagai vasodilatator dengan 
vasokonstriktor (Endotelin I, tromboksan, Angiotensi II) 
sehingga akan terjadi vasokontriksi yang luas dan terjadilah 
hipertensi (Hillary et al, 2007).  
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Kondisi tersebut didukung pula oleh konsep teori Manuaba 
(2008) yang menjelaskan bahwa terdapat kesesuaian antara 
konsep teori dengan kejadian pada penelitian dilapangan 
bahwa obesitas dapat mempengaruhi pre eklamsia pada 
kehamilan.Berdasarkan data statistik subyek penelitian dapat 
diketahui bahwa ibu hamil yang positif terdeteksi preeklamsia 
dengan BMI >28. Hal ini sesuai teori bahwa ibu hamil dengan 
BMI > 28 berisiko mengalami preeklamsia. Namun pada 
sebagian besar subyek penelitian belum dapat dilakukan 
evaluasi terhadap kejadian preeklampsi mengingat 
kehamilannya masih berlangsung 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

. Pada penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar ibu 
hamil memiliki indeks massa tubuh lebih besar sama dengan 
28, sebagian besar ibu hamil memiliki ROT lebih besar sama 
dengan 15, dan hampir seluruhnya memiliki nilai MAP lebih 
besar sama dengan 90, sehingga sebagian besar positif untuk 
diprediksi mengalami preeklampsi, dan pada periode 
pengamatan lebih dari setengah ibu hamil tidak menunjukkan 
tanda-tanda pre eklamsia, dan sebagian kecil mengalami 
preeklampsi. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa 
pengukuran kombinasi BMI, ROT, dan MAP memiliki 
kecenderungan efektif dalam memprediksi preeklampsi secara 
dini di Puskesmas Pacar Keling Surabaya. Berdasarkan hasil 
tersebut kepada tenaga kesehatan disarankan untuk 
mengaplikasikan kombinasi pengukuran BMI, ROT, dan MAP 
untuk memprediksi preeklampsi secara dini, dan kepada 
peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian 
serupa dengan jumlah responden dan lokasi penelitian yang 
lebih banyak. 
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Abstrak—Virgin coconut oil (VCO) adalah  minyak kelapa murni yang memilki khasiat pengobatan. Kandungan asam lemak, asam 

laurat , vitamin E dan mineral dapat menjaga  kesehatan tubuh manusia.  Tujuan dari  penelitian ini  ingin membandingkan hasil uji 

fisikokimia denga mtode pembuatan yang berbeda pada VCO.  VCO yang dibuat dari jenis kelapa bali yang memilki tekstur daging 

yang tebal  dengan metode, pemanasan, pemancingan dan mixing.  Santan kemudian diproses menjadi krim dibagi menjadi 3 dan 

diproses dengan cara yang berbeda. Metode pemansan diproses dengan menggunakan suhu panas max 600C., pemancingan 

menggunakan VCO jadi yang kemudian dicampurkan pada  krim dan didiamkan dalam waktu 24 jam. Sedangkan mixing krim di 

aduk  hingga 30 menit  dan didiamkan selama  24 jam.  Setelah diadapatkan  VCO dengan metode pembuatan yang berbeda kemudian 

dilakukan uji fisikokimia yang melihat hasil kadar air, berat jenis, bilangan peroksida dan asam lemak bebas. Hasil uji fisiko kimia 

menunjukkan hasil metode pemanasan memliki kandungan air tertinggi 1,4%,berat jenis ketiganya sama, bilanga peroksida tertinggi 

dengan metode mixing 1.01mgrek O2/Kg, dan asam lemak bebas tertinggi dengan metode pancing 2,4%. Dari hasil tersebut 

menunjukkan ada perbedaan antara metode pembuatan yang berbeda terhadap hasil uji fisiko kimia VCO. VCO adalah ramuan 

herbal dari kelapa murni yang dapat menjaga kesehatan dilihat dari kandungan asam lemak bebas yang dimilikinya 

Kata kunci —Virgin coconut oil;Uji fisikokimia; free fatty acid 

I.  PENDAHULUAN 

Virgin coconut oil atau yang sering disebut dengan VCO 
adalah adalah salah satu bahan yang sering digunakan oleh 
masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatannya. Selama 
bertahun-tahun, telah menjadi dikenal sebagai minyak 
makanan fungsional populer. Hal ini dianggap sebagai produk 
kelapa terbaru, bernilai tinggi, sangat banyak dicari untuk 
manusia, manfaat nutraceutical, serta makanan fungsional [3]. 
Komponen alami yang dimiliki kelapa berkhasiat sebagai anti 
inflamasi, analgesik, dan antipiretik. [4]. Kelapa adalah 
tanaman yang banyak di temukan di seluruh kawasan tropis 
dan mudah tumbuh di berbagai jenis tanah di Indonesia. Buah 
kelapa yang di proses menjadi  VCO atau minyak kelapa murni 
adalah pengembangan alternatif fitofarmaka yang memiliki 
sifat antimikroba, meningkatkan kolesterol baik dan disukai 
masyarakat umum. Belakangan ini, pemanfaatan daging buah 
kelapa menjadi lebih variatif. Virgin coconut oil (VCO) hasil  
daging kelapa yang saat ini banyak diproduksi orang. Di 
beberapa daerah, VCO banyak dikenal denan nama minyak 
perawan, minyak sara, atau minyak kelapa murni [5]. Karena 
khasiat yang dimilki, harga VCO cenderung cukup mahal 
dipasaran. Meskipun berasal dari  bahan yang sama dengan 
minyak goreng yang sering kita konsumsi namun VCO 
memiliki khasiat yang berbeda. Pengolahan minyak kelapa 
biasa atau minyak goreng dengan metode  tradisional 
dihasilkan minyak kelapa bermutu kurang baik. indicatornya 
adalah  kadar air dan asam lemak bebas yang cukup tinggi di 
dalam minyak kelapa. Warna sangat berbeda dengan VCO 
yaitu lebih terlihat kuning sedangkan VCo lebih bening dan 
tidak berwarna. Daya simpannya pun tidak lama, hanya sekitar 

dua bulan saja. Oleh karena itu, dilakukan serangkaian 
pengujian untuk memperbaiki teknik pengolahan minyak 
kelapa tersebut sehingga diperoleh minyak kelapa dengan mutu 
yang lebih baik dari cara sebelumnya. Minyak kelapa yang 
dihasilkan memiliki kadar air dan kadar asam lemak bebas 
yang rendah, berwarna bening, serta berbau harum. Daya 
simpannya pun menjadi lebih lama, bisa lebih dari 12 bulan . 
Metode pembuatan VCO dan bahan segar yang digunakan 
mempengaruhi kandungan dalam VCO itu sendiri. Saat ini 
VCO sudah banyak diproduksi oleh industry kecil dan 
menengah. Bahan baku yang mudah didapatkan dan metode 
yang simple membuat VCO banyak yang memproduksinya. 
Metode yang salah akan berdampak pada kualitas VCO yang di 
hasilkan. Salah satu cara untuk menguji kulitas sebuah VCO 
adalah dengan melihat kandungan didalamnya adalah uji 
fisikokimia. dengan melihat kadar air, kandungan peroksida 
dan asam lemak bebas dapat menunjukkan kualitas dari VCO 
tersebut. VCO merupakan hasil proses pengolahan  kelapa 
yang bebas dari transfatty acid (TFA). TFA  dapat terjadi 
akibat proses hidrogenasi. Hidrogenasi terjadi akibat 
pemanasan yang tinggi, maka ekstraksi minyak kelapa ini 
dilakukan dengan proses dingin. Misalnya, secara fermentasi, 
pancingan, sentrifugasi, pemanasan terkendali, pengeringan 
parutan kelapa secara cepat dan lain-lain [2]. 

Berdasarkan masalah diatas peneliti ingin menguji 
kendungan VCO dengan metode pemanasan, pemancingan dan 
mixing. Target dari penelitian ini ingin melihat perbedaan 
diantara ketiganya terhadap kandungan kadar air, bilangan 
peroksida dan asam lemak bebas. Produk VCO yang baik dapat 
memberikan dampak kesehatan terhadap penggunanya.. 
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II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

a) Setting Percobaan 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang hanya 
menggambarkan perbandingan ketiga bahan VCO dengan 
metode berbeda dari hasil uji fisikokimia.  

1) Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelapa 
bali yang telah di parut. Kemudian hasil parutan kelapa di 
campurkan dengan air dengan perbandingan 1:2. Setelah itu 
parutan kelapa diperas hingga menjadi santan. Bagi ketiga 
santan tersebut pada 3 wadah yang berbeda. Masukkan 
kedalam wadah toples besar yang berbeda yang telah 
dimodifikasi dengan diberikan lubang pada bagian bawah 
toples tersebut. jika santan telah terbagi menjadi 2 bagian krim 
dan air maka keluarkan airnya dengan membuka saluran air 
dibawah toples tersebut. krim yang tersisa dari proses tersebut 
kemudian diprose dengan 3 metode yang berbeda. Metode 
pamanasan krim yang dihasilkan dimasukkan kealat 
penggorengan kemudian diaduk dengan panas maksimal 60oC. 
lakukan pengadukan hingga krim tersebut berubah warna dan 
bentuk. Akan terbentuk blondo dan minyak VCO. Metode 
pancing kita campurkan krim yang sudah terbentuk kemudian 
dicampurkan dengan VCO yang telah jadi. Aduk krim dengan 
dengan VCO hingga merata dan diamkan selama 24 jam. Maka 
akan terbentuk tiga lapisan VCO, Blondo dan air. Pisahkan 
VCO dari blondo dengan kertas saring. Metode mixing 
menggunakan krim yang telah dipisahkan kemudian di blender 
selama 30 menit. Hasil blender yang dilakukan kemudian 
didiamkan selama 24 jam. Hasilnya akan terbentuk 3 bagian, 
blondo, VCO dan air. Pisahkan VCO dari bagian yang lain 
menggunakan kertas VCO. Hasil ketiga VCO tersebut 
kemudian dijadikan sampel untuk uji fisikokimia 

III. HASIL 

Hasil uji fisikokimia pada vco dengan metode pembuatan 
yang berbeda adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Hasil uji fisikokimia VCO dengan tiga metode pembuatan yang 

berbeda.  

Metode Pancing 

Kadar air (%) Bilangan 

peroksida 

mgrek O2/Kg 

Asam lemak 

bebas (%) 

0,5 0,41 2,4 

  

Metode Pemanasan 

Kadar air (%) Bilangan 

peroksida 

mgrek O2/Kg 

Asam lemak 

bebas (%) 

1,4 0,19 2,26 

Metode mixing 

Kadar air (%) Bilangan 

peroksida 

mgrek O2/Kg 

Asam lemak 

bebas (%) 

0,94 1,01 2,36 

 
Dari penjabaran tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa 

kandungan kadar air tertinggi dimiliki oleh VCO dari hasil 
pemenasan 1.4 % untuk Bilangan peroksida tertinggi VCO 
hasil mixing. Kandungan asam lemak tertinggi ada pada VCO 
hasil pemancingan.  

IV. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji fisikokimia yang telah dilakukan 
peneliti kadar air tertinggi dimiliki oleh VCO pemansan 
sebesar 1,4%. Campuran air yang tinggi dimungkinkan akibat 
dari bercampurnya air pada saat pembuatan dan tidak bisa 
dipisahkan dengan metode biasa. Kadar air yang tinggi dapat 
memicu reaksi kimia seperti rekasi redoks dan enzimatik 
sehingga dalam waktu yang cepat VCO akan berbau tengik [1].  

Kandungan peroksida tertinggi terdapat pada VCO mixing 
dengan kandungan 1.01 mgrek O2/kg. kandungan peroksida 
yang tinggi akibat reaksi oksidasi yang mengakibatkan 
munculnya radikal bebas. Proses pengadukan yang dilakukan 
menggunakan alat mixer memungkinkan terjadireaksi oksidasi 
[1]. Kandungan asam lemak bebas dar hasil uji fisikokimia 
menunjukkan asam lemak tertinggi terjadi pada VCO 
pemancingan meskipun tidak terlalu spesifik perbedaan di 
ketiganya.  VCO pancing mengikuti kandungan VCO yang 
diguakan sebagai bahan pemancingan. Hasil VCO 
pemancingan akan identik dengan bahan yang digunakan untuk 
Pemancing. 

V. KESIMPULAN 

Dari hasil uji yang dilakukan didapatkan hasil bahwa 
dengan metode yang berbeda didapatkan hasil uji fisikokimia 
yang berbeda. Kadar VCO yang baik memilki kadar air yang 
rendah bilangan peroksida yang rendah asam lemak bebas yang 
rendah sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama 
bahkan lebih dari 12 bulan.  
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Abstrak—Perdarahan post partum (PPP) merupakan perdarahan yang terjadi karena hilangnya darah sebanyak 500 ml atau lebih 

dari organ-organ reproduksi setelah selesainya kala dua persalinan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik ibu 

yang berisiko mengalami perdarahan post partum sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu dengan peningkatan pengkajian 

keperawatan maternitas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan jumlah kasus 180 ibu. Hasil penelitian 

didapatkan ibu yang mengalami perdarahan pasca partum  66,7% berusia <20 dan > 35 tahun, 62,2% multipara, 70,4% mempunyai 

jarak kehamiilan ≤ 24 bulan, 93,3% mempunyai riwayat HPP, 80,8% anemia, 71,1% hamil ganda, 79,5% mengalami preeklampsi, 

50% menggunakan antibiotik, 70,5% obesitas,  66,7% mengalami peningkatan suhu tubuh dan 64,4% mengalami retensio plasenta. 

Pengkajian karakteristik ibu hamil harus mencakup semua hal tersebut sehingga bisa segera dilakukan deteksi dini adanya risiko 

perdarahan pasca partum. Ibu hamil yang mempunyai karakteristik tersebut diharapkan melakukan pemeriksaan kehamilan lebih 

dini dan lebih sering sehingga kesehatan ibu segera diperbaiki dan risiko terjadinya perdarahan pasca partum bisa diperkecil. Pada 

saat persalinan ibu dengan karakteristik tersebut harus mendapatkan asuhan  keperawatan yang lebih intensif. 

Kata Kunci— Karakteristik, Perdarahan pasca partum (PPP) 

I.  PENDAHULUAN 

Perdarahan post partum (PPP) merupakan perdarahan yang 
terjadi karena hilangnya darah sebanyak 500 ml atau lebih dari 
organ-organ reproduksi setelah selesainya kala dua persalinan. 
Perdarahan post partum merupakan salah satu penyebab 
langsung kematian ibu dan menempati persentase tertinggi 
sebesar 28%. Di berbagai negara, paling sedikit seperempat 
dari seluruh kematian ibu disebabkan oleh perdarahan, 
proporsinya berkisar antara kurang dari 10-60% (WHO, 2010). 
Secara nasional menurut penyebab utama kematian ibu 
disebabkan komplikasi persalinan 45%, retensio plasenta 20%, 
robekan jalan lahir 19%, partus lama 11%, perdarahan dan 
eklampsia masing-masing 10%, komplikasi selama nifas 5%, 
dan demam nifas 4% (Kemenkes RI, 2017). 

Faktor risiko terjadinya perdarahan pasca partum sebelum 
kehamilan meliputi usia, indeks massa tubuh, dan riwayat 
perdarahan postpartum. Faktor risiko selama   kehamilan   
meliputi   usia,   indeks   massa   tubuh,   riwayat perdarahan 
post partum, kehamilan ganda, plasenta previa, perdarahan post 
partuma, dan penggunaan antibiotik. Sedangkan untuk faktor 
risiko saat persalinan meliputi plasenta previa anterior, 

plasenta previa mayor, peningkatan suhu tubuh >37⁰, 
korioamnionitis, dan retensio plasenta (Briley et al., 2014). 

Seorang ibu dengan perdarahan dapat meninggal dalam 
waktu kurang dari satu jam. Kondisi kematian ibu secara 
keseluruhan diperberat oleh tiga terlambat yaitu terlambat 
dalam pengambilan keputusan, terlambat mencapai tempat 
rujukan dan terlambat mendapatkan pertolongan yang tepat di 
fasilitas kesehatan (Kemenkes RI, 2017). Walaupun seorang 
perempuan bertahan hidup setelah mengalami perdarahan post 
partum, namun ia akan mengalami kekurangan darah yang 

berat (anemia berat) dan akan mengalami masalah kesehatan 
yang berkepanjangan (Marlina, 2011).  

Melihat akibat yang ditimbulkan dari perdarahan post 

partum, maka sangat perlu dilakukan pencegahan terhadap 

terjadinya perdarahan post partum pada ibu hamil. Antenatal 

Care (ANC) yang baik dapat mencegah terjadinya perdarahan 

post partum. Pada saat melakukan ANC akan dilakukan 

pemeriksaan untuk melihat adanya penyimpangan atau 

komplikasi kehamilan, sehingga akan dapat diketahui secara 

dini risiko terjadinya perdarahan post partum pada ibu hamil. 

Keterlambatan merujuk ke fasilitas kesehatan ini terjadi 

karena pemberi pelayanan kesehatan tidak mampu mendeteksi 

secara dini karakteristik ibu hamil yang berisiko mengalami 

perdarahan pasca partum (Maraadisubrata, 2011). Sehingga 

tenaga kesehatan harus mengetahui bagaimana karakteristik 

ibu hamil yang berisiko mengalami perdarahan pasca partum. 

Faktor  risiko  perdarahan  postpartum  harus  diidentifikasi  

dan dipersiapan sebelum hamil dilakukan (Prawirohardjo,  

Sarwono, 20014). Namun perdarahan yang signifikan 

mengancam nyawa dapat terjadi pada tidak adanya faktor 

risiko dan tanpa peringatan. Semua perawat dan fasilitas yang 

terlibat dalam perawatan ibu harus memiliki rencana yang 

jelas  untuk pencegahan dan pengelolaan perdarahan post 

partum 
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II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

Analisis karakteristik ibu hamil yang berisiko mengalami 

perdarahan post partum yang meliputi: sebelum kehamilan, 

saat kehamilan dan saat persalinan dengan penelitian 

observasional dan rancangan kasus studi. Jumlah responden 

dalam penelitian ini sebanyak 180 ibu post partum. Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua ibu post partum dengan 

diagnosis perdarahan post partum yang ada di Surabaya. 

Tehnik pengambilan sampel dengan probability sampling 

dengan metode systematic random sampling. Penelitian ini 

dilakukan di rumah sakit dr M.Soewandhie dan  RS Haji  

Surabaya. Data yang sudah terkumpul selanjutnya dilakukan 

analisis distribusi frekuensi dan persentase sehingga 

didapatkan data karakteristik ibu yang berisiko mengalami 

perdarahan pasca partum.  

III. HASIL 

Karakteristik ibu dalam penelitian ini meliputi: usia, 
paritas, jarak kehamilan, anemia, riwayat PPP, obesitas, 
kehamilan ganda, placenta previa, preeklampsi, penggunaan 
antibiotika, kenaikan suhu tubuh dan retensio plasenta.  Data 
karakteristik tersebut di deskripsikan pada tabel dibawah ini 

. Berdasarkan tabel 1 menggambarkan distribusi frekuensi 
usia ibu hamil usia < 20 tahun dan >35 tahun pada penderita 
PPP lebih banyak daripada ibu nifas normal, ini menunjukkan 
bahwa usia rawan untuk terjadinya PPP adalah pada usia <20 
tahun dan>35 tahun.  

Distribusi frekuensi ibu hamil lebih dari satu kali 
(multigravida) pada penderita PPP lebih banyak daripada 
primigravida, ini menunjukkan bahwa multigravida lebih 
berisko mengalami PPP dibanding yang primigravida 

Distribusi frekuensi ibu nifas dengan jarak kehamilan < 24 
bulan pada penderita PPP lebih banyak daripada yang ≥ 24 
bulan, ini menunjukkan bahwa ibu nifas dengan jarak 
kehamilan < 24 bulan lebih berisiko mengalami PPP dibanding 
yang ≥ 24 bulan. 

Distribusi frekuensi ibu nifas dengan riwayat PPP pada 
penderita PPP lebih banyak daripada ibu nifas normal, ini 
menunjukkan bahwa ibu nifas dengan jarak riwayat PPP lebih 
berisiko mengalami PPP dibanding yang tidak mempunyai 
riwayat PPP. 

Distribusi frekuensi ibu nifas dengan anemia saat hamil 
pada penderita PPP lebih banyak daripada ibu nifas normal, ini 
menunjukkan bahwa ibu anemia saat hamil lebih berisko 
mengalami PPP dibanding ibu nifas normal. 

Tabel 2  menunjukkan  distribusi frekuensi karakteristik ibu  
nifas dilihat dari faktor saat hamil, distribusi frekuensi ibu nifas 
dengan kehamilan ganda pada penderita PPP lebih banyak 
dibandingkan pada ibu nifas normal,  

Distribusi frekuensi ibu nifas mengalami preeklampsi pada 
penderita nifas lebih banyak dibandingkan ibu nifas normal, 
hal ini menunjukkan bahwa preeklampsi merupakan salah satu 
faktor risiko terjadinya PPP.  

Distribusi frekuensi ibu nifas dengan obesitas pada 
penderita PPP lebih banyak dibandingkan ibu nifas normal, hal 
ini menunjukkan bahwa obesitas merupakan salah satu faktor 
risiko terjadinya PPP.  

Tabel 3 menunjukkan distribusi frekuensi karakteristik ibu 
nifas dilihat dari faktor saat persalinan, distribusi frekuensi ibu 
nifas dengan placenta previa dan yang mengalami peningkatan 
suhu tubuh mempunyai jumlah yang hampir sama  antara ibu 
yang mengalami PPP maupun ibu nifas  normal. 

TABLE I.  DISTRIBUSI FREKUENSI KARAKTERISTIK IBU DENGAN HPP YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN 

KESEHATAN DI SURABAYA, BERDASARKAN FAKTOR SEBELUM HAMIL 

No Karakteristik Kategori Ibu nifas dengan PPP 

f % 

1 Usia  <20 dan > 35 th 120 66,7 

20 – 35 th 60 33,3 

2 Paritas >1 112 62,2 

1 68 37,8 

3 Jarak kehamilan ≤ 24 bulan 127 70,4 

> 24 bulan 53 29,6 

4 Riwayat perdarahan Ada riwayat 168 93,3 

Tidak ada riwayat 12 6,7 

5 Anemia  Ya  145 80,5 

Tidak  35 19,5 
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Ditribusi frekuensi ibu hamil yang mengalamai retensio 
plasenta pada ibu nifas dengan PPP lebih banyak dibandingkan 
ibu nifas normal. 

IV. PEMBAHASAN 

Karakteristik ibu perlu dikaji sejak awal untuk menentukan 
apakah berisiko mengalami perdarahan pasca partum atau 
tidak. Pengkajian bisa dilakukan mulai ibu belum hamil, saat 
hamil dan saat bersalin. Apabila ditemukan adanya 
karakteristik ibu yang merupakan faktor risiko terjadinya 
perdarahan pasca partum maka ibu hrus segera mendapatkan 
asuhan keperawatan yang mempunyai tujuan untuk 
meminimaklan faktor risiko tersebut sehingga tidak terjadi 
perdarahan pasca partum. Beberapa karakteristik ibu yang 
harus mendapatkan perhatian antara lain setiap kehamilan 
rahim mengalami pembesaran, terjadi peregangan otot-otot 
rahim selama 9 bulan kehamilan. Akibat regangan tersebut 
elastisitas otot-otot rahim tidak kembali seperti sebelum hamil 
setelah persalinan. Semakin sering ibu hamil dan melahirkan, 
semakin dekat jarak kehamilan dan kelahiran, elastisitas uterus 
semakin terganggu, akibatnya uterus tidak berkontraksi secara 

sempurna dan mengakibatkan perdarahan pasca kehamilan 
(Saifuddin, 2009).  

Interval kehamilan terlalu pendek (< 2 tahun) uterus belum 
cukup waktu untuk kembali pulih secara fisiologis   dari 
tekanan kehamilan sebelumnya. Kondisi uterus pada jarak 
kehamilan pendek belum mampu secara maksimal untuk 
memberikan cadangan nutrisi bagi ibu dan janin, sehingga ibu 
mengalami gangguan gizi dan anemia serta gangguan 
perkembangan janin dan keadaan ini berisiko tinggi mengalami 
PPP. Pendapat McCoy, (2016) menyatakan bahwa riwayat PPP 
merupakan faktor risiko yang berperan dalam kejadian PPP. 
Anemia pada saat kehamilan akan berpengaruh terhadap 
persalinan dan paska persalinan (kala nifas). Bahaya anemia 
selama persalinan dapat menimbulkan gangguan his, kala satu 
dan kala dua berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan 
sering memerlukan tindakan operasi kebidanan, gangguan kala 
uri yang dapat diikuti retensio plasenta, dan PPP karena atonia 
uteri, kala empat dapat terjadai PPP sekunder dan atonia uteri. 
Kegemukan disamping menyebabkan kolesterol tinggi dalam 
darah juga menyebabkan kerja jantung lebih berat, oleh karena 
jumlah darah yang berada dalam badan sekitar 15% dari berat 
badan, maka makin gemuk seorang makin banyak pula jumlah 

TABLE III.  DISTRIBUSI FREKUENSI KARAKTERISTIK IBU DENGAN HPP YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN 

KESEHATAN DI SURABAYA, BERDASARKAN FAKTOR SAAT HAMIL. 

No Karakteristik Kategori Ibu nifas dengan PPP 

f % 

1 Hamil ganda Ya 128 71,1 

Tidak 52 28,9 

2 Plasenta previa Ya 0 0 

Tidak 180 100 

3 Preeklampsi Ya 143 79,5 

Tidak 37 20,5 

4 Penggunaan  Ya 90 50 

 antibiotika Tidak 90 50 

5  Obesitas Ya 127 70,5 

Tidak 53 29,6 

 
 

TABLE II.  DISTRIBUSI FREKUENSI KARAKTERISTIK IBU DENGAN HPP YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN 

KESEHATAN DI SURABAYA, BERDASARKAN FAKTOR SAAT HAMIL. 

No Karakteristik Kategori Ibu nifas dengan PPP 

n % 

1 Plasenta previa Ya 0 0 

Tidak 180 100 

2 Peningkatan suhu 

tubuh 

Ya 120 66,7 

Tidak 60 33,3 

3 Retensio plasenta Ya 116 64,4 

Tidak 64 35,6 
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darah yang terdapat di dalam tubuh yang berarti makin berat 
pula fungsi pemompaan jantung, sehingga dapat 
menyumbangkan terjadinya PPP (Rozikhan, 2007). Perempuan 
mempunyai risiko lebih besar mengalami PPP bila saat hamil 
mengalami preeklampsi atau yang telah mengidap hipertensi 
kurang lebih 4 tahun 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Karaktristik ibu sebelum hamil yang berisiko mengalami 
perdarahan pasca patum adalah usia < 20 th dan > 35 tahun, 
multparitas, jarak kehamilan ≤ 24 bulan, ada riwayat 
perdarahan pasca partum dan anemi. Karaktristik ibu saat 
hamil yang berisiko mengalami perdarahan pasca patum adalah 
hamil ganda, preeklampsi, menggunakan antibiotik dan 
obesitas. Karaktristik ibu saat bersalin yang berisiko 
mengalami perdarahan pasca patum adalah peningkatan suhu 
tubuh dan retensio plasenta. Diharapkan tenaga kesehatan 
melakukan pengkajian lengkap karakteristik ibu hamil 
sehingga dapat terdeteksi dini risiko perdarahan pasca partum 
pada ibu. Ibu hamil yang mempunyai karakteristik berisiko 
mengalami perdarahan pasca partum diberikan asuhan 
keperawatan untuk meminimalkan risiko mengalami 
perdarahan pasca partum. 
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Abstrak— Adanya tantangan dan hambatan dari Program Pemerintah yaitu 10 LMKM menyebabkan pemberian ASI Eksklusif  di 

Indonesia belum optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pengetahuan,pekerjaan,dukungan keluarga,dan 

tenaga kesehatan yang dapat menghambat pemberian ASI eksklusif. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian 

deskriptif. dimana data yang diperoleh dari subyek penelitian akan dideskripsikan atau digambarkan dengan setiap indikator 

disajikan dalam nilai frekuensi dan persentase. Dari hasil penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif di dapatkan bahwa faktor 

yang menghambat pemberian ASI eksklusif di Kelurahan Pacarkeling wilayah kerja Puskesmas Pacarkeling Surabaya hampir seluruh 

ibu  (90%) memiliki pengetahuan yang baik dan sebagian kecil (10%) cukup, sebagian besar ibu bekerja (60%) dan hampir sebagian 

(40%) tidak bekerja, setengahnya (50%) bagian ibu memiliki dukungan keluarga yang baik dan sebagian kecil ( 10%) kurang, hampir 

seluruhnya  (80%) faktor tenaga kesahatan atau perawat baik dan sebagian kecil (20%) cukup. Faktor penghambat pemberian ASI 

diantaranya tidak di karenakan pengetahuan yang baik, di karenakan ibu bekerja, dukungan keluarga yang baik dan faktor tenaga 

kesehatan yang baik. Maka dari itu petugas kesehatan diharapkan untuk selalu melakukan  penyuluhan  rutin dengan memberikan 

leaflet tentang ASI eksklusif. Lebih difokuskan pada praktek dengan mengikut sertakan keluarga terutama suami dan  melakukan 

rawat gabung dan tidak memberikan dot. 

Kata Kunci—Pengetahuan, Pekerjaan,  Dukungan Keluarga, Tenaga Kesehatan  

I.  PENDAHULUAN 

Semakin banyaknya kampanye ASI eksklusif beberapa 
tahun belakangan  ini seperti penggalakan oleh Menteri 
Kesehatan  tahun 2010 tentang 10 Langkah Menuju 
Keberhasilan Menyusui (LMKM) diantaranya adalah 
memberikan penjelasan tentang manfaat dan tata laksana ASI 
yang dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai 
usia 2 tahun, membantu ibu mulai menyusui bayi dalam 60 
menit setelah melahirkan, tidak memberikan makanan atau 
minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir. 
Pemerintah sudah menggalakkan 10 LMKM, tetapi tidak 
semua ibu bisa dengan  lancar menjalankan rekomendasi 
tersebut. Ada tantangan yang mempengaruhi dan 
menyebabkan rendahnya pemberian ASI eksklusif di 
Indonesia [1] 

Capaian ASI eksklusif di Indonesia yang diharapkan yaitu 
sebesar 80%,  Menurut (Direktorat Gizi Masyarakat, 2015), 
pada tahun 2015 sebanyak 13.995  (65%)  bayi di Indonesia 
diberikan ASI eksklusif. [3] Menurut Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Timur tahun 2015, bayi yang diberikan ASI 
eksklusif sebanyak 399.713 (69,1%)  dari  578.226 bayi yang 
dilahirkan, hasil tersebut menurun dari tahun 2014  yaitu 
sebanyak 378,602 (72.89 %)  dari 519,404 bayi yang 
dilahirkan. Menurut Dinas Kesehatan kota Surabaya tahun 
2015 pemberian ASI eksklusif sebanyak 12.342 (28,6%) dari 

43.178 bayi yang dilahirkan dan hasil tersebut mengalami 
penurunan dari tahun 2014 yaitu sebanyak 12,159 (64,3%) 
dari 18,901 bayi yang dilahirkan. Menurut Dinas Kesehatan  
kota Surabaya pada tahun 2015 di kelurahan Pacarkeling 
wilayah kerja puskesmas Pacarkeling. [5] Surabaya 
pemberian ASI Eksklusif sebanyak 162 (65,32%) dari 248 
bayi yang dilahirkan. Hal tersebut menggambarkan bahwa 
pemberian ASI eksklusif  belum optimal. Pemberian ASI 
eksklusif yang belum optimal tersebut dapat dipengaruhi oleh 
2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
internal antara lain adalah faktor pengetahuan,ibu yang 
memiliki pengetahuan kurang memadai tentang ASI eksklusif 
tidak akan memperhatikan pentingnya ASI eksklusif bagi bayi 
maupun dirinya sendiri. Faktor lainnya yaitu pekerjaan, ibu 
yang bekerja terutama disektor swasta dan pabrik 
menyebabkan kurangnya ketersediaan waktu untuk menyusui, 
lalu faktor dukungan keluarga, kurangnya dukungan dari 
keluarga terutama dukungan dari suami dan orang tua 
(keluarga) mengakibatkan bayi tidak mendapatkan ASI 
eksklusif [2] dan faktor eksternal lainnya yaitu tenaga 
kesehatan, peran tenaga kesehatan sangat berpengaruh 
terhadap pemberian ASI eksklusif karena selalu memberikan 
penyuluhan baik pada ibu hamil maupun ibu menyusui 
tentang ASI Eksklusif, serta melakukan proses Inisiasi 
Menyusui Dini (IMD) dan pendampingan lain masa post natal 
(Sabati, 2015).  Bayi yang tidak diberikan ASI meningkatkan 
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resiko infeksi saluran kemih,saluran napas dan telinga. Bayi 
juga bisa mengalami diare, sakit perut (kolik), alergi 
makanan, dan penyakit saluran pencernaan kronis [6]  

Banyaknya hambatan dalam pemberian ASI eksklusif 
dapat dicegah dengan memberikan upaya manajemen laktasi 
pada masa antenatal,natal dan post natal. Pada masa antenatal 
yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang manfaat 
asi,manfaat menyusui, meyakinkan ibu untuk menyusui 
bayinya, mengajari cara perawatan payudara. Pada masa natal 
segera setelah lahir perawat melakukan skin to skin antara ibu 
dengan bayi dan melakukan Inisisasi Menyusui Dini (IMD). 
Pada masa post natal tenaga kesehatan dapat menganjurkan 
ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, 
melakukan rawat gabung bayi dengan ibu,memberi dorongan 
kepada suami dan  keluarga untuk memberikan motivasi 
menyusui ASI eksklusif (Prasetyono, 2009). Untuk para ibu 
yang bekerja, ibu masih dapat memberikan ASI eksklusif 
dengan cara memberikan bayi ASI pompa atau perah 
(Infodatin ASI, 2008). Berdasarkan angka kejadian pemberian 
ASI eksklusif yang masih belum mencapai standar nasional 
Indonesia dengan ini diperlukan antisipasi terhadap faktor 
penghambat pemberian ASI eksklusif pada ibu seperti tingkat 
pengetahuan, pekerjaan, dukungan keluarga dan tenaga 
kesehatan sehingga pencapaian ASI eksklusif di Puskesmas 
Pacarkeling dapat mencapai standar nasional Indonesia. 
Berdasarkan data dan permasalahan diatas maka penting 
untuk dilakukan studi tentang “Faktor-faktor yang 
menghambat pemberian ASI eksklusif di Kelurahan 
Pacarkeling Wilayah Kerja Puskesmas Pacarkeling 
Surabaya”. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi 
faktor – faktor yang menghambat pemberian ASI eksklusif di 
Kelurahan Pacarkeling Wilayah Kerja Puskesmas Pacarkeling 
Surabaya. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana data 
yang diperoleh dari subyek penelitian akan dideskripsikan 
atau digambarkan dengan setiap indikator disajikan dalam 
nilai frekuensi dan persentase. Pengumpulan data 
dilaksanakan pada bulan April 2018. Analisis deskriptif 
dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
menghambat pemberian ASI eksklusif. Deskripsi setiap 
indikator disajikan dalam nilai frekuensi dan persentase [7] 
Data juga disajikan dalam bentuk tabulasi yang terdiri faktor 
pengetahuan, pekerjaan, dukungan keluarga dan tenaga 
kesehatan.  

III. HASIL 

Pelaksanaan pengambilan data mulai tanggal 22 April 
2018 sampai dengan 30 April 2018, Data yang dikumpulkan 
sesuai dengan besar sampel yang direncanakan, yaitu sebesar 
50 ibu yang tidak memberikan ASI Eksklusif di Puskesmas 
Pacar Keling Surabaya. Data umum dalam penelitian ini 
meliputi usia dan pendidikan terakhir.  

1) Usia 

      Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ibu yang tidak 

memberikan ASI eksklusif sebagian ibu sebanyak 25 orang 

(50%) berusia 20-30 tahun dan sebagian ibu sebanyak 25 

orang (50%) berusia >30 tahun tidak memberikan ASI 

eksklusif. 

TABLE I.  USIA IBU YANG TIDAKMEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF DI 

KELURAHAN PACARKELING WILAYAH KERJA PUSKESMAS PACARKELING 

SURABAYA BULAN APRIL 2018 

Usia Frekuensi Presentase 

(%) 

20-30 Tahun 25 50 % 

30-40 Tahun 25 50 % 

Jumlah 50 100 % 

 

2) Pendidikan Terakhir 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ibu yang tidak 

memberikan ASI eksklusif sebagian besar ibu sebanyak 35 
orang (70%) pendidikan terakhir adalah SMA dan hampir 
setengahnya ibu sebanyak 15 orang (30%) pendidikan 
terakhir SMP. 

TABLE II.  TABEL 2. PENDIDIKAN TERAKHIR  IBU YANG TIDAK 

MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF DI KELURAHAN PACARKELING WILAYAH 

KERJA PUSKESMAS PACARKELING SURABAYA  BULAN APRIL 2018 

Pendidikan 

Terakhir 

Frekuensi Presentase (%) 

SMA 35 70 % 

SMP 15 30 % 

Jumlah 50 100 % 

 

Data khusus dalam penelitian ini yaitu mengenai faktor 
pengetahuan, pekerjaan, dukungan keluarga dan tenaga 
kesehatan pada ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif di 
Kelurahan Pacarkeling Wilayah Kerja Puskesmas Pacarkeling 
Surabaya. 

 

3) Pengetahuan 
Dari hasil penelitian faktor pengetahuan ibu yang 

menghambat pemberian ASI eksklusif di Kelurahan 
Pacarkeling wilayah kerja Puskesmas Pacarkeling Surabaya 
di dapatkan hampir seluruh ibu sebanyak 45 orang (90%) 
memiliki pengetahuan yang baik dan sebagian kecil sebanyak 
5 orang (10%) memiliki pengetahuan yang cukup. 

TABLE III.  FAKTOR PENGETAHUAN IBU YANG MENGHAMBAT 

PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI KELURAHAN PACARKELING WILAYAH 

KERJA PUSKESMAS PACARKELING SURABAYA  BULAN APRIL 2018. 

Pengetahuan Frekuensi Presentase 

(%) 

Baik 45 90 % 

Cukup 5 10 % 

Jumlah 50 100 % 

 

4) Pekerjaan 
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Dari hasil penelitian faktor pekerjaan ibu yang 
menghambat pemberian ASI eksklusif di Kelurahan 
Pacarkeling wilayah kerja Puskesmas Pacarkeling Surabaya 
di dapatkan sebagian besar ibu sebanyak 30 orang (60%) 
adalah ibu yang tidak bekerja atau IRT dan hampir sebagian 
ibu sebanyak 20 orang (40%) adalah ibu bekerja diluar rumah 
(pekerja swasta, PNS)  atau didalam rumah 

TABLE IV.  FAKTOR PEKERJAAN IBU YANG MENGHAMBAT PEMBERIAN 

ASI EKSKLUSIF DI KELURAHAN PACARKELING WILAYAH KERJA 

PUSKESMAS PACARKELING SURABAYA PADA BULAN APRIL 2018 

Pekerjaan Frekuensi Presentase 

(%) 

Ibu bekerja diluar 

rumah (pekerja 

swasta, PNS)  atau 

didalam rumah 

20 40 % 

Ibu tidak bekerja 

(IRT) 

30 60 % 

Jumlah 50 100 % 

 

5) Dukungan Keluarga 
Dari hasil penelitian faktor dukungan keluarga ibu yang 

menghambat pemberian ASI eksklusif di Kelurahan 
Pacarkeling wilayah kerja Puskesmas Pacarkeling Surabaya 
di dapatkan setengahnya ibu sebanyak 25 orang (50%) 
memiliki dukungan keluarga yang baik dan sebagian kecil ibu 
sebanyak 5 orang (10%) memiliki dukungan keluarga yang 
kurang. 

TABLE V.  FAKTOR DUKUNGAN KELUARGA IBU YANG MENGHAMBAT 

PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI KELURAHAN PACARKELING WILAYAH 

KERJA PUSKESMAS PACARKELING SURABAYA BULAN  APRIL 2018. 

Dukungan 

Keluarga 

Frekuensi Presentase 

(%) 

Baik 25 50 % 

Cukup 20 40 % 

Kurang 5 10 % 

Jumlah 50 100 % 

6) Tenaga Kesehatan 
Dari hasil penelitian faktor tenaga kesehatan yang 

menghambat pemberian ASI eksklusif di Kelurahan 
Pacarkeling wilayah kerja Puskesmas Pacarkeling Surabaya 
di dapatkan hampir seluruhnya sebanyak 40 orang (80%) 
memiliki dukungan yang baik dari tenaga kesehatan dan 
sebanyak 10 orang (20%) memiliki dukungan yang cukup 
dari tenaga kesehatan. 

 

 

 

 

TABLE VI.  FAKTOR TENAGA KESEHATAN YANG MENGHAMBAT 

PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI KELURAHAN PACARKELING WILAYAH 

KERJA PUSKESMAS PACARKELING SURABAYA BULAN  APRIL 2018 

Tenaga 

Kesehatan 

Frekuensi Presentase 

(%) 

Baik 40 80 % 

Cukup 10 20 % 

Jumlah 50 100 % 

IV. PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa Faktor yang 
menghambat pemberian ASI eksklusif   dapatkan hampir 
seluruh ibu  memiliki pengetahuan baik. Menurut penelitian 
Nurma.Hi,dkk (2014) mengatakan meskipun tingkat 
pengetahuan ibu baik tetapi tidak semuanya memberikan ASI 
eksklusif. Hal ini disebabkan oleh perubahan pola fikir dan 
gaya hidup tidak tepat pada ibu-ibu yang memiliki bayi 
memberikan PASI pada usia  < 6 bulan kemudian juga 
disebabkan oleh promosi susu formula yang sangat gencar 
dilakukan oleh produsen. Hasil penelitian ibu yang 
pengetahuan baik tentang ASI eksklusif tetapi tidak 
memberikan ASI eksklusif dikarenakan sebagian besar yaitu 
30 dari 50 ibu mengatakan jika bayi tidak diberikan ASI 
Eksklusif maka bayi akan jarang sakit di bandingkan dengan 
bayi yang diberikan ASI Eksklusif. Hal ini ditunjang dari 
pengetahuan ibu yang salah tentang komposisi protein yang 
dapat bermanfaat untuk membunuh bakteri didalam tubuh. 
Dengan pengetahuan yang salah tersebut membuat ibu tidak 
yakin untuk memberikan ASI eksklusif. Selain hal tersebut 
sebagian ibu yaitu 25 dari 50 ibu mengatakan bahwa 
pemberian ASI eksklusif tidak dapat menjarangkan 
kehamilan. Petugas kesehatan sebaiknya lebih meningkatkan 
dalam pemberian penyuluhan tentang komposisi yang dapat 
bermanfaat bagi tubuh bayi.  

Faktor pekerjaan ibu yang menghambat pemberian ASI 
eksklusif didapatkan sebagian besar  adalah ibu yang tidak 
bekerja dan hampir sebagian bekerja diluar rumah (pekerja 
swasta, PNS)  atau didalam rumah. Menurut penelitian Eka 
Putri G, dkk (2016) menyatakan meskipun ibu rumah tangga 
memiliki banyak waktu dalam memberikan ASI eksklusif, 
namun banyak hal yang mempengaruhi ibu yang tidak bekerja 
tidak memberikan ASI eksklusif antara lain karena 
pengetahuan yang kurang, sosial budaya atau tradisi yang 
diturunkan secara turun menurun, anjuran orang lain yang 
menyebutkan bahwa memberikan MP-ASI pada bayi usia < 6 
bulan tidak berpengaruh terhadap kesehatan bayi dan malah 
membuat anak tidak rewel. Hasil penelitian  sebagian besar 
ibu yang bekerja tidak memberikan ASI eksklusif 
dikarenakan banyak ibu yang tidak terfasilitasi dalam 
memberikan ASI eksklusif. Banyak ibu yang mengeluh bayi 
tidak mau menyusui karena ASI yang tidak keluar meskipun 
ibu sudah mencoba memompa. Hal tersebut menyebabkan 
bayi rewel dan ibu berfikiran jika memberikan susu formula 
maka bayi tidak akan rewel dan nutrisi bayi akan terpenuhi. 
Selain itu hal lain yang menyebabkan ibu memberikan susu 
formula karena gencarnya iklan tentang susu formula yang 
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memberikan berbagai macam informasi tentang komposisi 
nutrisi yang lengkap pada iklan tersebut. Petugas kesehatan 
seharusnya saat mengadakan posyandu sebaiknya semua ibu 
yang memiliki bayi 0-6 bulan harus diajak secara rutin untuk 
hadir sehingga memudahkan petugas kesehatan  mengetahui 
masalah yang ada pada ibu saat pemberian ASI eksklusif. Jika 
banyak ibu yang mengeluh karena tidak mau memberikan 
ASI eksklusif karena ASI tidak segera keluar setelah 
dilakukan pompa, ibu harus diajarkan teknik perawatan 
payudara, perawatan puting serta tata laksana pijat oksitosin. 

Faktor dukungan keluarga yang menghambat pemberian 
ASI eksklusif didapatkan hanya sebagian ibu yang memiliki 
dukungan keluarga yang baik. Dukungan oleh suami dan 
keluarga dapat berupa dukungan penilaian, informasional, 
instrumental, dan emosional. Menurut Februhartanty (2008) 
yang menyatakan bahwa dukungan suami tidak berhubungan 
secara bermakna dengan paktek pemberian ASI Eksklusif 
karena hal tersebut menunjukkan selain faktor dukungan 
suami ada banyak faktor lain yang mempengaruhi seperti 
faktor pekerjaan, pendidikan, ataupun lingkungan, sehingga 
faktor internal tersebut lebih besar pengaruhnya terhadap 
pemberian ASI daripada dukungan suami itu sendiri. Sesuai 
dengan penelitian Februhartanty (2008). Hasil penelitian 
meskipun dukungan dari keluarga baik, ibu yang tidak 
memberikan ASI eksklusif dikarenakan kurangnya keluarga 
terutama suami dalam memberikan informasi tentang ASI 
eksklusif berupa bacaan kepada ibu yang dapat memudahkan 
ibu menerima informasi secara langsung. Informasi bacaan 
akan lebih mudah diterima ibu karena dapat dibaca berulang 
kali, sementara informasi dari TV ataupun internet akan sulit 
di ingat karena hanya sekilas. Petugas kesehatan sebaiknya 
memberikan penyuluhandengan mengikutsertakan  keluarga 
terutama suami pada saat masa antenatal,natal dan post natal 
dengan memberikan selembaran leaflet atau media bacaan 
yang dapat memudahkan ibu memperoleh informasi ASI 
Eksklusif. 

Faktor tenaga kesehatan yang menghambat pemberian 
ASI eksklusif di dapatkan  hampir seluruh ibu memiliki 
dukungan yang baik dari tenaga kesehatan. Menurut 
penelitian Puspitasari (2011) menyebutkan bahwa ada 
hubungan antara dukungan petugas kesehatan dalam 
pemberian ASI eksklusif. [6] Peran petugas kesehatan sangat 
penting dalam melindungi, meningkatkan, dan mendukung 
usaha menyusui eksklusif. Hasil penelitian didapatkan 
dukungan dari tenaga kesehatan yang baik tetapi banyak ibu 
yang tidak memberikan ASI eksklusif dikarenakan sebagian 
ibu yaitu 25 dari 50 orang ibu menyebutkan bahwa tenaga 
kesehatan tidak memberi tahu ibu untuk tidak memberikan 
dot atau kempeng kepada bayi saat bayi menangis. Sehingga 
banyak beberapa ibu yang memiliki masalah puting payudara 
tidak menonjol yang mencoba untuk memberikan empeng 
agar bayi tidak rewel, hal tersebut dapat menyebabkan bayi 
bingung puting. Selain hal tersebut 20 dari 50 orang ibu yang 
memiliki hambatan saat memberikan ASI eksklusif memiliki 
riwayat tidak dilakukan rawat gabung saat bayi lahir sehingga 
untuk terciptanya bounding attachment antara ibu dan bayi 
kurang. Bounding attachment sendiri sangat berpengaruh 

dalam pengeluaran ASI. Petugas kesehatan harus melakukan 
rawat gabung kepada ibu dan bayi untuk memudahkan 
terjadinya bounding attachment antara ibu dan bayi dan 
memberitahu kepada ibu untuk tidak menggunakan kempeng 
atau dot saat bayi menangis agar tidak terjadi bingung puting.. 

V. KESIMPULAN 

Faktor-faktor yang mengham-bat pemberian ASI eksklusif 
di Puskesmas Pacarkeling Wilayah Kerja Puskesmas 
Pacarkeling Surabaya yang meliputi faktor pengetahuan 
adalah hampir seluruh ibu berpengetahuan baik,  sebagian 
besar merupakan ibu rumah tangga, sebagian memiliki 
dukungan keluarga yang baik, dan hampir seluruh tenaga 
kesehatan memiliki dukungan yang baik. Diharapkan seluruh 
petugas kesehatan terutama perawat selalu untuk melakukan 
penyuluhan rutin terhadap ibu yang memiliki hambatan 
tentang pemberian ASI eksklusif dan memotivasi ibu agar 
bersemangat dalam memberikan ASI eksklusif. 
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Abstrak— Membantu pasien Muslim mendirikan shalat fardhu merupakan bentuk membantu memenuhi kebutuhan spiritual 

pasien.  Penelitian ini bertujuan mengidentikasi masalah dan kebutuhan pasien dalam mendirikan shalat fardhu selama dirawat di 

rumah sakit. Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dilakukan pada 9 pasien DM tipe 2 

dirawat di RSU Haji Surabaya. Partisipan terdiri 5 pasien laki-laki dan 4 perempuan, dengan rerata usia 47,2 tahun. Saat wawancara 

pertama kali, lama dirawat antara 3 - 7 hari dengan rerata 4,6 hari. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan 

observasi serta analisa data menggunakan metode Collaizzi. Masalah yang dihadapi pasien DM tipe 2 dalam mendirikan shalat fardhu 

fardhu diidentifikasi dari tema ketidaktahuan, ketidakmampuan dan ketidakmauan, sedangkan kebutuhan pasien dalam mendirikan 

shalat fardhu fardhu, diidentifikasi dari tema harapan pasien. Pemenuhan kebutuhan spiritual pasien Muslim dapat diwujudkan 

dalam bentuk intervensi keperawatan dengan membantu pasien mendirikan shalat fardhu. 

Kata Kunci—Shalat fardhu pasien; Layanan keperawatan spiritual 

I. PENDAHULUAN 

Pelayanan keperawatan harus memperhatikan pasien 

sebagai mahkluk holistik yang memiliki kebutuhan biologi, 

psikologi, sosial dan spiritual secara utuh. Pelayanan 

keperawatan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan 

pasien pada dimensi bio-psiko-sosio saja, namun juga 

membantu memenuhi kebutuhan spiritual pasien [1]. 

Pemenuhan kebutuhan spiritual didasarkan pada fitrah 

manusia sebagai mahkluk ber-Ketuhanan [2].  

Pasien sebagai makhluk ber-Ketuhanan memiliki 

kebutuhan beribadah sesuai dengan agamanya. Pemenuhan 

kebutuhan beribadah pasien, merupakan bentuk pemenuhan 

kebutuhan dasar pasien. Pemenuhan kebutuhan ibadah pasien 

sesuai dengan salah satu dari 14 kebutuhan dasar yang harus 

dipenuhi pada pasien menurut Henderson (1955) seorang 

tokoh dan theorist keperawatan yaitu memenuhi kebutuhan 

pasien: “Beribadah menurut keyakinan” [3]. Indonesia 

memiliki penduduk dengan mayoritas (88,8%) beragama 

Islam [4] dengan konsekuensi mayoritas pasien juga beragama 

Islam, dan pemenuhan kebutuhan spiritualitas pasien Islam 

sebagai mutiara praktek keperawatan holistik meliputi shalat 

fardhu, membaca Al-qur’an, dan dzikir [5].  

Mendirikan shalat fardhu merupakan ibadah yang tidak 

bisa ditinggalkan bagi pasien Islam baligh dan berakal 

walaupun dalam keadaan sakit dan dirawat dirumah sakit [6], 

kecuali kewajiban mendirikan shalat fardhu  gugur hanya 

kepada pasien yang mengalami  : 1) Hilang akal seperti gila 

atau tidak sadar; 2)  tertidur dan; 3)  lupa;  dan 4) saat 

menstruasi atau masa nifas bagi perempuan [7]. Shalat fardhu 

yang ditinggalkan saat tertidur atau lupa tetap harus diganti 

diwaktu lain.  

Perawat memiliki kewajiban untuk membantu pasien 

dirawat di rumah sakit mendirikan shalat fardhu, namun 

memiliki kendala untuk membantu pasien mendirikan shalat 

fardhu pasien yaitu kompetensi layanan keperawatan ibadah 

shalat fardhu, ketersediaan fasilitas, dan keterbatasan 

dukungan [8]. Pasien dirawat dirumah sakit juga memiliki 

keterbatasan untuk mendirikan shalat fardhu, dan keterbatasan 

tersebut perlu dilakukan kajian secara langsung kepada pasien. 

Hal ini memerlukan penelitian kualitatif untuk mengetahui 

masalah dan harapan pasien dalam mendirikan shalat fardhu. 

II. METODE 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi. Tujuan penelitian ini adalah 

menemukan masalah yang dihadapi pasien DM tipe 2 dalam 

mendirikan shalat  fardhu. Penelitian dilakukan di RSU Haji 

Surabaya, dengan partisipan pasien DM tipe 2 beragama 

Islam. Partisipan sebanyak 9 partisipan terdiri dari partisipan 

laki-laki sebanyak 5 partisipan dan perempuan 4 partisipan. 

Usia partisipan bervariasi dengan rentang usia 39 tahun 

sampai dengan 60 tahun dengan rerata usia 47,2 tahun. 

Seluruh  partisipan  suku Jawa, dan saat wawancara pertama 

kali, lama dirawat bervariasi dengan rentang 3 sampai dengan 

7 hari dengan rerata 4,6 hari. Sebanyak 8 dari 9 partisipan 
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mendirikan shalat  fardhu sebelum dirawat di rumah sakit dan 

sebanyak 7 dari 9 partisipan tidak mendirikan shalat  fardhu 

saat dirawat di rumah sakit. 

III. PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

mendalam dan observasi. Wawancara dilakukan di samping 

tempat tidur dimana pasien dirawat. Hasil wawancara dirakam 

dengan alat perekam untuk dianalisa. Analisa data 

menggunakan metode analisis yang dikembangkan oleh 

Colaizzi (1978) [9, 10]. Analisa data menggunakan 7 tahap 

sesuai dengan panduan dari Colaizzi (1978). 

IV. HASIL 

1) Permasalahan pasien dalam mendirikan shalat fardhu 

Permasalahan pasien dalam mendirikan shalat  fardhu 

diidentifikasi melalui tema ketidaktahuan, ketidakmampuan 

dan ketidakmauan pasien DM Tipe 2 dirawat di rumah sakit. 

Tema ketidaktahuan diidentifikasi melalui sub tema 

kesucian, cara bersuci dan cara shalat  pasien. Sub tema 

kesucian digambarkan melalui katagori merasa pakaian tidak 

suci, merasa badan tidak suci, merasa tempat tidak suci. 

Merasa pakaian tidak suci berkaitan dengan keluhan bahwa 

pakaian kotor atau terkena cipratan air kencing, digambarkan 

oleh partisipan sebagai berikut : 

“…baju ini mesti kotor Pak, wong dalam 

keadaan tidur gini, banyak keringat, ….” 

(P2,P6) 

“… soalnya air kencingnya mungkin nyiprat, 

nanti tidak suci. (P4) 

“… gimana cara untuk menjaga kesucian 

kalau kencingnya lewat pispot, gitu aja. 

(P8). 
Merasa badan tidak suci, diungkapkan oleh partisipan 

sebagai berikut : 

“Mungkin, ya karena ragu juga Pak, kan 

badan kita kan kotor”. (P2). 

“… sebenarnya kepingin shalat  tapi masalah 

kesucian juga ndak suci”.(P6). 

“… ya bagaimana, saya kencing, nanti tidak 

bisa bersih, gimana”. (P4, P9). 

“ya, saya merasa ada najis” (P7, P8). 

“… kadang-kadang kencing, kalau apa itu, 

langsung kencing ini, jadi apa, sucinya 

belum, belum bisa, gitu”. (P9). 

Merasa tempat tidak suci berkaitan dengan toilet untuk 

bersuci dan tempat tidur sebagai tempat shalat, seperti 

pernyataan partisipan berikut ini : 

“… ya kalau ke itu (toilet), kan nggak jamin 

bersih pak”. (P2). 

“Kesuciannya, ya kurang suci”. (P3). 

“Yang saya rasakan ya itu, kadang-kadang 

tempatnya. Ya harus shalat  diatas sini 

…memang harus dikasih sajadah, nanti kalau 

nggak ya kurang suci” (P5) 

“… kesuciannya nggak bisa, nggak 

dijaminlah”. (P6). 

 “Kalau masalah tempatnya, sarungnya, apa 

itu posisi kotor mungkin”. (P7). 

“… cuma itu tadi kesucian saya ragukan…”. 

(P8)  
Sub tema cara bersuci digambarkan oleh beberapa katagori 

yaitu : tidak tahu tata cara bersuci, tidak tahu tata cara jinabah, 

takut kambuh bila bersuci dengan air. Tidak tahu tata cara 

bersuci berkaitan dengan ketidaktahuan tata cara berwudhu 

maupun tayamun pasien atau orang sakit, seperti ungkapan 

berikut : 

“Tapi gimana cara melaksanakannya, seperti 

penggantinya wudhu itu, yok opo saya nggak 

bisa. (P2) 

“Bersucinya ya tetap bisa, ya cuma nggak 

bisa sempurna … (P5) 

“… mau pakai tayamum posisinya ini kan 

nggak bisa Pak”. (P7) 

“... pasien kan bermacam-macam Pak ya, 

ada yang sakit ini, sakit itu, apa, apa semua 

bisa disucikan dengan tayamum gitu, 

mungkin lebih disosialisasikan tentang itu 

pak”. (P9). 
 

Tidak tahu tata cara jinabah merupakan pernyataan satu 

partisipan yang kebetulan saat sakit sedang mengalami 

menstruasi, namun telah bersih sebelum keluar rumah sakit, 

seperti pernyataan berikut : 

“Terus selama ini sebenarnya sudah dua 

hari saya sudah suci, tapi ya gimana, nggak 

bisa itu, nggak bisa melaksanakan shalat  

fardhu …” (P2) 

“Saya itu, kan mandi besarnya belum, … 

kalau  tayamum kan kita hadast besar dan 

hadast kecil kan masih jadi satu”. (P2) 
 

Takut kambuh bila bersuci dengan air merupakan 

pernyataan satu partisipan, seperti berikut : 

“Kalau diganti tayamum mungkin nggak 

bisa, kalau mau mandi (jinabah) nanti 

takutnya, itu kambuh lagi”. (P2) 

“… nanti kalau mandi badannya panas lagi, 

gitu”. (P2) 

Sub tema cara shalat  pasien digambarkan dari dua 

katagori yaitu tidak tahu tata cara shalat  bagi pasien dan 
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pengganti shalat  selama sakit. Katagori tidak tahu tata cara 

shalat  pasien merupakan ketidaktahuan bagaimana tata cara 

pasien yang tidak mampu untuk berdiri, dan tidak mampu 

untuk duduk, seperti pernyataan berikut : 

“Kalau, kalau cara-cara shalat  itu, tidur itu 

dia, saya, saya pun juga tidak tahu, nggak 

paham gitu”. (P1) 

“Bagaimana kalau menjalankan (shalat ), 

caranya bagaimana?” (P4). 

“Masalah shalat  nggak bisa, …”. (P6). 

“… sebagaian ada yang mengertilah Pak 

untuk mengerjakan shalat  yang anu, tapi 

sebagian ada yang nggak mengerti, gitu”. 

(P7) 

“Nggak bisanya karena apa ya, belum 

belajar masalah tata caranya (shalat ) itu 

lho. Tata cara untuk orang sakit itu”. (P8) 

” Cuma tata caranya itu kan kadang-kadang 

kita yang belum paham betul prakteknya”. 

(P9) 
Katagori pengganti shalat  ketika sakit merupakan upaya 

pasien untuk tetap ingat kepada Allah SWT., seperti 

pernyataan berikut : 

“… waktu adzan, ya nanti ada adzan saya 

diam, habis itu saya niat dalam hati gitu 

aja”. (P2) 

“Pokoknya waktu adzan cepat-cepat 

mengingat, ya niat cuma tidak gerak”. (P4, 

P2). 

“… kalau keluar dari rumah sakit, kita kan 

ngganti shalat , gitu”. (P7) 

“… saya mending wiridan saja”. (P8). 

 

Tema ketidakmampuan diidentifikasi dari sub tema tidak 

mampu. Sub tema tidak mampu sebagai akibat dari kondisi 

sakit, digambarkan melalui katagori berat untuk shalat  karena 

kondisi sakit, peralatan yang menempel tubuh, kesulitan 

bersuci.  

Berat untuk shalat  karena kondisi sakit akibat adanya luka 

diabetik atau merasa pusing atau gemetar saat perubahan 

posisi. Hal ini seperti pernyataan sebagai berikut : 

“… sekarang nggak bisa shalat , kan buat 

shalat  itu kaki saya ini masih sakit”. (P1) 

“… saya lihat orang yang sakit itu 

kebanyakan nggak ada yang shalat  juga, 

gitu”. (P2) 

“Itu lho, kalau habis dipakai sujud, terus 

berdiri lagi, nggroyo (gemetar) saya!” (P4) 

“Kalau duduk malah nggak bisa, kliyeng-

kliyeng (pusing), gitu”. (P8) 

Peralatan yang menempel tubuh yaitu adanya pemasangan 

infus seperti pernyataan : 

“… banyak infus yang masuk dalam tubuh 

saya, untuk berwudhupun sulit”. (P2). 

“… kalau nggak pakai infus mungkin saya 

bisa ya bersuci, tapi gimana juga, kita masih 

dalam keadaan infus, …”. (P2) 

“Kendala, soalnya ada infusnya, …” (P5). 

 
Kesulitan bersuci diantaranya kesulitan untuk berwudhu 

seperti pernyataan berikut : 

“Soalnya dalam keadaan begini saya nggak 

bisa ambil air wudhu,…”. (P2) 

“Soalnya gimana caranya ngambil wudhu, 

…” (P6). 

“Kalau ke, kita mau ke kamar mandi aja kan 

terbatas, gerakannipun terbatas”. (P7). 

“Kan repot kita, kita kan nggak bisa berdiri 

ke kamar mandi, cuma bisa terlentang saja”. 

(P8, P7). 

Tema ketidakmauan diidentifikasi dari sub tema malas 

seperti pada skema 5.3. Sub tema malas digambarkan oleh 

katagori malas shalat . Tema ini diidentifikasi dari satu 

partisipan saja. Katagori malas shalat  dinyatakan dengan 

pernyataan berikut : 

“Nggak mau aja, rasanya sudah nggak mau 

shalat  gitu”. (P6) 

 

2) Kebutuhan pasien dalam mendirikan shalat fardhu 

Kebutuhan pasien dalam mendirikan shalat  fardhu 

ditemukan dari tema harapan pasien. Tema harapan pasien 

diidentifikasi dari sub tema bimbingan shalat, fasilitas shalat  

dan peringatan waktu shalat. 

Sub tema bimbingan shalat  digambarkan dari katagori 

diajarkan tata cara bersuci, diajarkan tata cara shalat  dan 

diberikan panduan. 

Katagori diajarkan tata cara bersuci merupakan keinginan 

pasien untuk diajarkan tata cara tayamum seperti pernyataan 

berikut : 

“Bagaimana tayamumnya diajari, atau 

bagaimana shalat nya bisa sah gitu, …” 

(P5). 

“… lebih enak, mungkin ada yang 

membimbing, tidak apa-apalah kita dalam 

keadaan begini, kita kalau suci seratus 

persen tidak bisa, …” (P9). 
Katagori diajarkan tata cara shalat  merupakan permintaan 

pasien untuk diajarkan bagaimana shalat  bagi pasien yang 

hanya bisa berbaring, seperti pernyataan : 
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“… kepingin saya ya gitu, misalnya ada 

perawat yang bisa membantu untuk 

melaksanakan shalat , …”. (P2) 

“Mungkin sambil berdiri itu bagaimana, 

sambil duduk bagaimana, sambil tiduran 

bagaimana, kan harus ada penerangan”. 

(P5) 

“… kalau bisa ya dikasihlah bimbingan 

cara-cara untuk, untuk melaksanakan shalat  

itu, ya, ya bukan dari Pembimbing Rohani, 

kalau bisa itu dari perawatnya juga”. (P7). 

“Maksudnya eee kita itu berada yang 

dimananya, yaitu yang perlu disosialisasikan 

ke para, para pasien”. (P9) 

 
Katagori diberikan panduan adalah diberikan buku 

panduan ibadah shalat  bagi pasien seperti pernyataan berikut : 

“Posisinya bagaimana? Kan nggak tahu 

kalau nggak ada panduannya”. (P5) 

“… buku panduan harus pasti, kalau ada, 

untuk buku panduan seperti petunjuk kalau 

untuk orang sakit gini caranya shalat ”. (P7) 

“… mestinya begitu, ada panduan, terus 

kalau bisa kan mungkin ya Pak, kan yang 

masuk rata-rata di sini kan orang Islam”. 

(P8) 

“… mungkin ke depannya bisa jadi juga sakit 

seperti bapak itu, kan kalau ada panduannya 

kan enak”. (P9) 
 

Sub tema fasilitas shalat  digambarkan dari katagori 

disediakan tempat tayamum/bersuci dan disediakan tempat 

shalat  pasien.  

Katagori disediakan tempat tayamum/bersuci merupakan 

harapan pasien agar ada tempat untuk berwudhu maupun 

tayamum, seperti pernyataan berikut : 

“Ya seharusnya di sini ada tempat wudhu 

sendiri, … “. (P5) 

“… disediakan pasir tempat tayamum 

dimana …, di baki ditempatnya untuk bisa 

tayamum kan bisa”. (P7) 
 

Katagori disediakan tempat shalat  pasien merupakan 

keinginan pasien akan adanya tempat shalat  di ruangan seperti 

pernyataan berikut : 

“… diruangan ini tiap anu, dikasih ruangan 

shalat , harapannya ya begitu”. (P5) 

“Dan kalau bisa tiap ruangan itu dikasih 

tempat shalat , … jadi nggak diatas`kasur”. 

(P7) 

“… kalau bisa itu tempatnya untuk pasien 

untuk shalat , …”. (P8). 
 

Sub tema peringatan waktu shalat  digambarkan dari 

katagori diingatkan waktu shalat . Katagori diingatkan waktu 

shalat  merupakan harapan pasien untuk diingatkan oleh 

perawat atau petugas bahwa telah masuk waktu shalat  fardhu, 

seperti pernyataan berikut : 

“… selama saya dirawat disini belum ada 

satupun Perawat yang bertanya, Ibu mau 

shalat  ? atau apa Ibu sekarang mau 

mengerjakan shalat , belum ada”. (P2) 

“Mustinya, paling tidak ya, dikasih tahulah 

kalau ini waktu shalat ”. (P3, P2). 

“… perawatnya bisa untuk mengingatkanlah 

yang belum shalat  untuk bisa melaksanakan 

shalat ”. (P7). 

“… jadi mungkin kalau dhuhur, kalau bisa 

ayo shalat ”. (P9). 

 

V. PEMBAHASAN 

Masalah pasien mendirikan ibadah shalat  fardhu 

diidentifikasi dari partisipan pasien  adalah ketidaktahuan, 

ketidakmampuan dan ketidakmauan pasien DM Tipe 2 dirawat 

di rumah sakit. 

Ketidaktahuan pasien tentang kesucian adalah perasaan 

pasien bahwa dirinya selalu tidak suci dikarenakan sakit dan 

dirawat di rumah sakit, sehingga pasien merasa pakaian, badan 

dan tempat tidurnya tidak suci. Ketidaktahuan pasien 

berkaitan dengan kesucian tempat, cara bersuci dan cara shalat  

bagi pasien, menimbulkan keraguan untuk mendirikan shalat  

fardhu, seperti ugkapkan beberapa partisipan berkenaan 

dengan kesucian.  

Ketidaktahuan tersebut bukan berarti pasien tidak bisa 

tatacara shalat  saat sehat, namun pemahaman tatacara ibadah 

shalat  fardhu saat sakit dan dirawat di rumah sakit masih 

kurang. Beberapa responden mengungkapkan kekurang-

pahaman tatacara mendirikan shalat  fardhu saat dirawat di 

rumah sakit. 

Hal tersebut sesuai penelitian sebelumnya, bahwa hampir 

setengah pasien memiliki pengetahuan kurang tentang tata 

cara shalat  selama rawat inap, sebagian besar  penyebabnya  

adalah tidak mempunyai pengalaman melaksanakan shalat  

saat sakit [11]. Sebagian pasien di Malaysia mengabaikan 

shalat  saat dirawat di rumah sakit disebabkan mereka belum 

belajar tatacara shalat  pasien, dan sudah tahu namun tidak 

pernah mempraktekkannya [12]. Shalat  pasien sebelum 

dengan sesudah dilakukan pembuatan  stoma pada abdominal 

di Turki mengalami penurunan, dan pasien tidak shalat  
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sebagian besar disebabkan karena pasien merasa tidak suci 

[13]. Penelitian lain juga mengemukan bahwa terdapat 

hubungan antara pengetahuan pasien stroke tentang spiritual 

dengan perilaku melaksanakan taharah dan shalat [14]. 

Ketidaktahuan menunjukkan kurang pengetahuan pasien. 

Sejak lama, diketahui bahwa pengetahuan merupakan salah 

satu faktor predisposisi terjadinya suatu perilaku, sehingga 

salah satu upaya untuk perubahan perilaku  dengan 

peningkatan pengetahuan. Ketidaktahuan menimbulkan 

kesulitan dan hambatan untuk mengerjakan sesuatu [15].  

Ketidaktahuan pasien tentang hal tersebut, membutuhkan 

pendidikan kesehatan dan pemberian panduan tentang tatacara 

ibadah shalat  fardhu, dan meyakinkan pasien bahwa pasien 

dirawat dirumah sakit mengalami berbagai kesulitan dan 

kendala untuk mendirikan shalat  fardhu. Situasi dan kondisi 

tersebut merupakan uzur yang menyulitkan bagi pasien. 

Adanya uzur yang menyulitkan akan menimbulkan rukhshah 

atau keringanan dalam mendirikan shalat  fardhu [16, 17]. 

Rukhshah tersebut pada kaifiyah atau tatacara dalam shalat  

fardhu bukan pada gugurnya shalat  fardhu, serta pada tatacara 

bersuci [16], disesuaikan dengan kemampuan, situasi dan 

kondisi pasien.  

Tema Ketidakmampuan ini merujuk kepada keterbatasan 

pasien akibat penyakit yang diderita, dan penggunaan 

peralatan untuk terapi, yang menimbulkan kesulitan untuk 

bersuci (taharah) dan mendirikan shalat  fardhu. Ketidak-

mampuan diidentifikasi dari katagori berat untuk shalat  

karena kondisi sakit, peralatan yang menempel tubuh, dan 

kesulitan bersuci. Katagori berat untuk shalat  karena kondisi 

sakit menunjukkan keterbatasan pasien akibat penyakit yang 

dideritanya. Katagori peralatan yang menempel pada tubuh 

maksudnya adalah terpasangnya infus atau alat terapi lain 

pada tubuh atau anggota tubuh yang membatasi mereka untuk 

bergerak secara leluasa. Katagori kesulitan bersuci yaitu 

kesulitan untuk mengambil air wudhu ke kamar mandi, karena 

mereka masih terbatas pengetahuannya bahwa taharah harus 

ke kamar mandi. 

Tema ketidakmauan merupakan bentuk kemalasan pasien 

untuk mendirikan shalat  fardhu, hal ini sesuai dengan katagori 

malas shalat, seperti yang diungkapkan salah satu partisisipan. 

Pernyataan tersebut hanya dikemukakan oleh seorang 

partisipan, namun tidak menutup kemungkinan juga pada 

pasien yang lainnya. 

Ketidakmampuan dan ketidakmauan merupakan peran 

sakit yang dialami oleh setiap pasien. Perawat sesuai dengan 

teori yang dikemukanan Henderson, (1955) berperan untuk 

meningkatkan pengetahuan, mendorong, dan meningkatkan 

kemauan untuk mandiri, dan memperkuat pasien yang telah 

mandiri [18]. Kemandirian dalam mendirikan shalat  pada 

pasien tidak harus pasien mampu untuk shalat  seperti orang 

sehat, namun pasien tetap mampu dan mau mendirikan shalat  

fardhu sebagai kewajiban Agama Islam yang dianutnya sesuai 

dengan situasi dan kondisi pasien.  

Ketidakmampuan pasien menimbulkan keengganan untuk 

mendirikan shalat  fardhu, karena berbagai kesulitan yang 

mereka rasakan. Bantuan dan dorongan dari perawat dan 

keluarganya sangat diharapkan, untuk membantu pasien tetap 

dapat mengerjakan kewajiban agamanya. 

Kebutuhan pasien dalam mendirikan shalat  fardhu 

diidentifikasi dari tema harapan pasien. Harapan pasien 

merupakan keinginan pasien untuk mendapatkan bimbingan, 

fasilitas dan peringatan shalat , untuk mendirikan shalat  

fardhu. Harapan pasien ini teridentifikasi dari tiga sub tema 

yakni bimbingan shalat , fasilitas shalat  dan peringatan waktu 
shalat . Sub tema bimbingan shalat  merupakan keinginan 

pasien untuk diajarkan tatacara bersuci, diajarkan tatacara 

shalat  dan diberikan panduan untuk mendirikan shalat  fardhu 

sesuai dengan katagori dari sub tema tersebut. Sub tema 

fasilitas shalat  merupakan keinginan pasien untuk disediakan 

tempat tayamum atau bersuci, dan tersedianya tempat shalat  

seperti pada katagori dari sub tema tersebut. Sub tema 

peringatan waktu shalat  yaitu keinginan pasien untuk 

diingatkan telah masuk waktu shalat. Harapan-harapan 

tersebut cukup realitis mengingat shalat  fardhu adalah 

kewajiban agama yang harus dijalankan pasien Muslim. 

Hasil ini sesuai dengan laporan  penelitian kualitatif 

sebelumnya pada pasien depresi di Malaysia, mereka telah 

mengidentifikasi dua tema utama yang berkaitan dengan 

harapan pasein. Tema tersebut adalah : 1) Kebutuhan 

beragama dengan katagori kebutuhan akan pengetahuan dan 

panduan melaksanakan kewajiban agama; kebutuhan ibadah 

meliputi shalat , berdo’a, berdzikir dan membaca Al Quran; 

kebutuhan akan adanya seseorang yang mengingatkan 

(pengingat) untuk kewajiban beragama dan dzikir kepada 

Tuhan; 2) Kebutuhan eksistensi dengan katagori ketenangan, 

kepastian, harapan, makna sakit, bantuan fisik, disiplin diri, 

empati dan ventilasi [19]. Hasil tersebut menunjukkan adanya 

harapan dari pasien untuk dipenuhinya kebutuhan 

menjalankan kewajiban agamanya. 

Synder (1991) telah memperkenalkan teori harapan. Ia 

mengemukakan bahwa harapan merefleksikan persepsi 

individu berkaitan dengan tujuan, dan terdapat dua komponen 

untuk mencapai tujuan yaitu pathways thinking dan agency 

thinking. Pathways thinking merefleksikan persepsi individu 

bahwa ia dapat menemukan satu atau lebih jalan atau cara 
yang efektif untuk mencapai tujuan, sedangkan agency 

pathways merupakan kemampuan untuk memotivasi diri 

sendiri untuk menggunakan cara-cara (pathways thinking) 

untuk mencapai tujuan [20]. Teori tersebut merupakan 

argumentasi bahwa seseorang yang memiliki harapan 
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menunjukkan ia memiliki tujuan dan kemampuan  memotivasi 

dirinya untuk mencapai tujuannya. Tujuan pasien berdasar 

tema harapan pasien tersebut adalah untuk tetap dapat 

mendirikan shalat  fardhu walaupun dalam keadaan dirawat di 

rumah sakit. 

Harapan pasien untuk mendapatkan bimbingan, fasilitas 

dan peringatan waktu shalat  menunjukkan pasien memiliki 

masalah keperawatan yaitu “hambatan religiusitas”. Hambatan  

religiusitas adalah gangguan kemampuan untuk melatih 

kebergantungan pada keyakinan dan/atau berpartisipasi dalam 

tradisi ritual kepercayaan tertentu [21]. Kebergantungan pada 

keyakinan dan atau berpartisipasi dalam tradisi spiritual utama 

pada pasien Islam adalah shalat  fardhu. Perawat berkewajiban 

membantu pasien memenuhi harapannya yang merupakan 

bentuk implementasi dari intervensi keperawatan pada 

masalah keperawatan hambatan religiusitas, sesuai dengan 

tugas dan kewenangan perawat. Salah satu tugas perawat yaitu 

membantu pasien untuk beribadah sesuai dengan 

keyakinannya seperti konsep keperawatan menurut Henderson 

(1951) [18], maka perawat seyogyanya  berusaha untuk 

memenuhi tugas tersebut sesuai dengan kemampuannya 

dengan fasilitas yang disediakan oleh rumah sakit tempat ia 

mengabdi. 

Kekurangan dari penelitian ini adalah keragaman diganosa 

medis pasien tidak bervariasi dan tidak menyertakan pasien 

dengan penyakit akut. 

VI. KESIMPULAN 

Masalah yang dihadapi pasien DM tipe 2 dalam 

mendirikan salat fardu adalah ketidaktahuan, ketidakmampuan 

dan ketidakmauan, sedangkan kebutuhan pasien DM tipe 2 

dalam mendirikan salat fardu, merupakan harapan pasien, 

untuk mendapatkan bimbingan, fasilitas dan peringatan salat. 

Masalah dan harapan pasien untuk mendirikan shalat 

fardhu merupakan tantangan perawat untuk memenuhinya 

dengan meningkatkan kompetensi perawat dan fasilitas untuk 

mendukung pasien mendirikan shalat fardhu sebagai bentuk 

pelayanan keperawatan spiritual pasien Muslim. 

Ethical Clearance--Penelitian ini telah mendapatkan Surat 

Keterangan Lolos Kaji Etik dari Komite Etik Penelitian 

Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Jakarta No. 

177/H2.F12.D/HKP.02.04/2014 tanggal 1 Oktober 2014, dan 

Panitia Etik penelitian Kesehatan RSU Haji Surabaya No. 

073/015/KODE ETIK/2016 tanggal Mei 2016. 

Sumber Biaya—Penelitian ini dengan biaya mandiri 

peneliti. 
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Abstrak—Rasa percaya diri adalah modal dasar bagi ibu agar mampu menyusui dengan baik. Rasa percaya diri akan terbangun 

bila ibu mempunyai cukup pengetahuan tentang teknik menyusui, yang bila dipraktikan secara benar akan meminimalisir masalah-

masalah yang muncul dalam proses menyusui sehingga dapat menjaga kestabilan produksi ASI. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri ibu menyusui dengan kemampuan teknik menyusui. Desain penelitian yang 

digunakan adalah kuantitatif korelasional dengan metode pengumpulan data cross sectional. Sampel dalam penelitian ini ditarik 

dengan menggunakan metode accidental sampling sehingga yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah ibu nifas yang 

melakukan kunjungan ulang sebelum 28 hari masa nifas di PMB Sri Anik dan PMB Anik Rohanjarwati dalam kurun waktu satu bulan 

pengumpulan data, sejumlah 36 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner skala kepercayaan diri ibu 

menyusui dan lembar observasi teknik menyusui sebagai instrumen. Pengolahan data dilakukan dengan uji statistik Pearson Product 

Moment. Hasil yang diperoleh adalah tidak ada hubungan antara kepercayaan diri dalam proses menyusui dengan kemampuan teknik 

menyusui dengan r=0,134, yang menunjukkan kekuatan hubungan sangat lemah. Teknik menyusui yang benar harus diajarkan 

kepada ibu sejak masa kehamilan agar membantu proses terbentuknya rasa percaya diri yang maksimal bagi ibu guna menunjang 

keberhasilan proses menyusui. 

Kata Kunci—kepercayaan diri, teknik menyusui 

I.  PENDAHULUAN 

Minggu-minggu awal kelahiran bayi adalah masa adaptasi 
bagi ibu dan bayi dalam menjalani proses menyusui. Pada masa 
ini akan muncul banyak masalah baik pada ibu maupun bayi 
yang bila tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan 
stress pada ibu. Khawatir, stress dan rasa tidak bahagia pada 
masa menyusui mempunyai andil dalam kegagalan proses 
menyusui (Mulyati, S & Waluyanti, FT,  2013). Untuk 
mengatasi hal tersebut, diperlukan rasa percaya diri ibu dalam 
proses menyusui. Dengan bermodalkan rasa percaya diri maka 
ibu akan mempunyai komitmen yang kuat untuk menyusui 
bayinya. Hal ini sangat penting karena proses menyusui 
merupakan tahapan dalam kehidupan wanita yang cukup 
menguras banyak waktu dan tenaga.  

Menurut IDAI (2013) terdapat korelasi antara rasa percaya 
diri ibu yang rendah dengan kegagalan menyusui. Rasa percaya 
diri pada ibu menyusui akan terbangun dengan baik bila ibu 
mempunyai cukup pengetahuan tentang proses menyusui. 
Pengetahuan yang cukup tentang proses menyusui akan 
tercermin salah satunya dari benarnya teknik menyusui yang 
dipraktikkan oleh ibu. Teknik menyusui yang dipraktikan 
secara benar akan meminimalisir masalah-masalah yang 
muncul dalam proses menyusui sehingga akan menurunkan 
tingkat stress atau kekhawatiran ibu menyusui yang secara 
langsung dapat menjaga kestabilan produksi ASI (AIMI, 
2010). 

Selain pengetahuan yang cukup, rasa percaya diri ibu akan 
terbentuk bila terdapat dukungan sosial, dalam hal ini dari 
keluarga, tenaga kesehatan ataupun kelompok pendukung ASI. 
Menurut IDAI (2013) adanya kelompok pendukung ASI akan 
memberi manfaat antara lain; menguatkan rasa percaya diri 
ibu, melakukan edukasi pada ibu, bekerjasama dengan tenaga 
medis dan konsultan laktasi untuk membantu ibu membuat 
pilihan, serta memberikan bantuan dan bimbingan untuk 
mengatasi masalah laktasi. Strategi untuk mengaktifkan 
dukungan bagi ibu menyusui akan membantu ibu untuk 
mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada proses menyusui 
(Mannion dkk, 2013). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri ibu 
menyusui dengan kemampuan teknik menyusui. 

II. METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif 
korelasional dengan metode pengumpulan data cross sectional. 
Sampel dalam penelitian ini ditarik dengan menggunakan 
metode accidental sampling sehingga yang menjadi responden 
dalam penelitian ini adalah ibu nifas yang melakukan 
kunjungan ulang sebelum 28 hari masa nifas dengan membawa 
serta bayinya di PMB Sri Anik dan PMB Anik Rohanjarwati 
dalam kurun waktu satu bulan pengumpulan data, sejumlah 36 
responden. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey 
menggunakan kuesioner skala kepercayaan diri ibu menyusui 
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dan lembar observasi teknik menyusui sebagai instrumen. 
Kuesioner skala kepercayaan diri ibu menyusui yang dibagikan 
kepada responden sudah tervalidasi dan digunakan secara 
internasional (lebih dikenal dengan nama Breastfeeding Self-
Eficacy Scale) dimana yang dipergunakan adalah terjemahan 
dalam Bahasa Indonesia. Kuesioner ini terdiri dari 14 item 
pernyataan dengan 5 pilihan jawaban dalam bentuk Skala 
Likert. Peneliti akan memberikan penjelasan singkat tentang 
cara pengisiannya, kemudian responden mengisi secara 
mandiri kuesioner tersebut. Sedangkan lembar observasi 
tentang teknik menyusui disusun berdasarkan item-item cara 
pengamatan teknik menyusui yang benar dalam buku 
Manajemen Laktasi, dimana observer akan menggunakannya 
sebagai dasar justifikasi apakah ibu telah mempraktikkan 
teknik menyusui yang benar atau tidak. 

III. HASIL PENELITIAN 

TABLE I.  DISTRIBUSI KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN USIA 

No Usia (tahun) Frekuensi Persentase (%) 

1 < 20 1 2,78 

2 20-35 35 97,22 

Total 36 100 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 
responden berada pada rentang usia 20-35 tahun, yaitu 
sebanyak 97,22% 

TABLE II.  DISTRIBUSI KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN 

PENDIDIKAN 

No  Tingkat 
Pendidikan 

Frekuensi  Persentase (%) 

1 SD  3 8,33 

2 SMP  9 25 

3 SMA  22 61,10 

4 PT 2 5,57 

Total 36 100 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 
responden memiliki latar belakang pendidikan SMA dan 
sederajat, yaitu sebanyak 61,10% 

TABLE III.  DISTRIBUSI KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN 

PEKERJAAN 

No  Pekerjaan Frekuensi  Persentase (%) 

1 IRT 27 75 

2 Swasta 7 19,44 

3 PNS 2 5,56 

Total 36 100 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 
responden adalah ibu rumah tangga, yaitu sebanyak 75% 

TABLE IV.  DISTRIBUSI KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN 

PARITAS 

No Paritas Frekuensi Persentase (%) 

1 Primipara 13 36,11 

2 Multipara 23 63,89 

Total 36 100 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 
responden adalah multipara, yaitu sebanyak 63,89% 

TABLE V.  DISTRIBUSI SUMBER INFORMASI IBU TENTANG PROSES MENYUSUI 

No  Sumber 

informasi 

Frekuensi  Persentase (%) 

1 Tenaga 
Kesehatan 

26 72,22 

2 Keluarga, 

teman, tetangga 

8 22,22 

3 Media Cetak 1 2,78 

4 Media 

Elektronik 

1 2,78 

Total 36 100 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sumber 
informasi mengenai menyusui yang mudah dipahami oleh ibu 
adalah melalui konseling tenaga kesehatan, 72,22% 

TABLE VI.  DISTRIBUSI RESPONDEN BERDASARKAN KEPERCAYAAN DIRI 

DALAM PROSES MENYUSUI 

No  Tingkat Kepercayaan 

Diri Ibu Menyusui 

Frekuensi  Persentase 

(%) 

1 Tidak Percaya Diri 1 2,78 

2 Netral 1 2,78 

3 Percaya Diri 20 55,56 

4 Sangat Percaya Diri 14 38,88 

Total 36 100 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 
responden memiliki rasa percaya diri dalam proses menyusui, 
yaitu sebanyak 55,56% 

TABLE VII.  DISTRIBUSI RESPONDEN BERDASARKAN  KEMAMPUAN TEKNIK 

MENYUSUI  

No Kemampuan Frekuensi Persentase 

(%) 

1 Tidak Mampu 2 5,56 

2 Mampu 34 94,44 

Total 36 100 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 
responden memiliki kemampuan dalam hal teknik menyusui 
yang benar , yaitu sebanyak 94,44% 

TABLE VIII.  TABULASI SILANG KEPERCAYAAN DIRI DALAM PROSES 

MENYUSUI DENGAN KEMAMPUAN TEKNIK MENYUSUI 

Kepercayaan Diri 

dalam  Proses 

Menyusui 

Kemampuan Teknik Menyusui 
Total 

Tidak Mampu Mampu 

f % f % f % 

Tidak Percaya Diri 0 0 1 2,78 1 2,78 

Netral 0 0 1 2,78 1 2,78 

Percaya Diri 2 5,56 18 50 20 55,56 

Sangat Percaya Diri 0 0 14 38,88 14 38,88 

Total 2 5,56 34 94,44 36 100 

 

Berdasarkan hasil tabulasi pada tabel diatas dapat diketahui 
bahwa lebih dari setengah responden (55,56%) memiliki 
kepercayaan diri dalam proses menyusui, dimana sebagian 
kecil dari kelompok responden tersebut ternyata tidak memiliki 
kemampuan dalam hal teknik menyusui yang benar (5,56%). 

Berdasarkan uji statistik Pearson Product Momen dengan 

tingkat kesalahan 5 % (=0,05) didapatkan nilai probabilitas      
r = 0,435 yang artinya H0 diterima. Dengan demikian dapat 
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disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara Kepercayaan 
Diri dalam Proses Menyusui dengan Kemampuan Teknik 
Menyusui. Lebih lanjut, diperoleh nilai r = 0,134 yang 
menunjukkan kekuatan hubungan yang bersifat sangat lemah. 

IV. PEMBAHASAN 

Teknik Menyusui yang benar adalah sesuatu yang harus 
dipelajari oleh ibu, terutama primipara, guna menunjang 
keberhasilan pemberian ASI (Kurniawan, 2013). Dalam 
penelitian ini, hanya sebagian kecil responden (5,56%) yang 
tidak memiliki kemampuan teknik menyusui yang benar. 
Seorang dari responden tersebut adalah primipara dan seorang 
lagi adalah multipara. Hal ini tentu saja wajar adanya bagi 
seorang primipara karena belum berpengalaman dalam hal 
menyusui.  

Akan tetapi, menjadi seorang primipara bukanlah alasan 
pembenar bagi seorang ibu untuk tidak memiliki kemampuan 
teknik menyusui. Teknik menyusui yang benar dapat dipelajari 
dari berbagai sumber. Berdasarkan data yang diperoleh dalam 
penelitian ini, sumber informasi yang berupa media cetak 
maupun elektronik, merupakan sumber informasi yang paling 
sedikit diakses responden (2,78%)  untuk mendapatkan 
pengetahuan tentang menyusui. Hal ini tentu saja disayangkan 
karena lebih dari separo responden (66,66%)  memiliki latar 
belakang pendidikan lulus dari tingkat pendidikan dasar (SD 
dan SMP) yang berarti telah memiliki bekal yang cukup untuk 
aktif mengakses berbagai sumber informasi yang dapat 
memberikan manfaat bagi dirinya.  

Menurut Rinata dan Iflahah (2015) kemampuan teknik 
menyusui tidak dipengaruhi oleh paritas ibu. Berdasarkan 
pengamatan menggunakan lembar observasi, diperoleh data 
yang amat kontras dalam penelitian ini. Terdapat seorang 
responden primipara yang mempunyai kemampuan 
“sempurna” dalam hal teknik menyusui. Sebaliknya, ada 
seorang responden multipara yang tidak memiliki kemampuan 
dalam hal teknik menyusui yang benar. Hal ini mungkin saja 
terjadi karena kurangnya informasi tentang teknik menyusui 
yang benar pada proses menyusui terdahulu atau pada 
perawatan antenatal sebelumnya. Lau et al. (2015) berpendapat 
bahwa pendeknya masa rawat ibu di fasilitas kesehatan setelah 
selesainya proses persalinan adalah salah satu penyebab kurang 
adekutnya pendidikan tentang teknik menyusui yang benar 
oleh tenaga kesehatan terkait.  

Menurut Dennis dalam Kurniawan (2013) kepercayaan diri 
ibu memiliki daya dorong agar ibu mempelajari segala sesuatu 
tentang menyusui guna menunjang keberhasilan proses 
tersebut, dimana salah satunya adalah tentang teknik menyusui. 
Teknik menyusui yang benar merupakan salah satu kunci 
keberhasilan pemberian ASI, karena dengan menerapkan 
teknik menyusui yang benar, berbagai permasalahan dalam 
proses menyusui dapat dicegah.  

Tidak sejalan dengan pemikiran tersebut, setelah dilakukan 
pengolahan data dalam penelitian ini, ternyata  disimpulkan 
bahwa tidak ada hubungan antara kepercayaan diri dalam 

proses menyusui dengan kemampuan teknik menyusui. Lebih 
lanjut, hanya sebagian kecil responden yang tidak memiliki 
rasa percaya diri dalam proses menyusui (2,78%). Di sisi lain, 
hasil observasi menunjukkan bahwa ternyata masih ditemukan 
responden yang tidak memiliki kemampuan teknik menyusui 
yang benar (5,56%). 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data 
yang bersifat cross sectional ketika ibu melakukan kunjungan 
ulang nifas bersama bayinya dimana sangat dimungkinkan ibu 
sedikit kesulitan menangani bayinya sehingga mengisi 
kuesioner yang dibagikan sekenanya atau karena merasa 
diamati ketika menyusui bayinya, sehingga ibu tidak 
menunjukkan kemampuan sesungguhnya. 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan uji statistik Pearson Product Moment dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara kepercayaan diri 
dalam proses menyusui dengan kemampuan teknik menyusui 
dengan nilai r = 0,134 yang menunjukkan kekuatan hubungan 
sangat lemah 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi 
lebih lanjut tentang kepercayaan diri dalam proses menyusui 
kaitannya dengan pendidikan antenatal 
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Abstrak— Stunting adalah masalah gizi kronis yang menghasilkan tinggi anak lebih rendah (pendek) daripada usia standar. Tujuan 

Penelitian ini untuk menganalisis kejadian stunting pada balita usia 3-5 tahun berdasarkan budaya pemenuhan nutrisi kehamilan dan 

pola pemenuhan nutrisi 1000 hari pertama kehidupan pada anak. Metode desain penelitian ini analitik observasional dengan 

pendekatan cross sectional. Variabel independen dalam penelitian ini adalah budaya pola pemenuhan nutrisi kehamilan dan pola 

pemenuhan nutrisi 1000 hari pertama kehidupan dan variabel dependen adalah kejadian stunting. Populasi penelitian adalah keluarga 

yang memiliki balita usia  3-5 tahun. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan spearman rho, hasil dari 

penelitian ini bahwa tidak ada pengaruh pola budaya pemenuhan kebutuhan nutrisi terhadap kejadian stunting dan ada pengaruh pola 

kebutuhan nutrisi 1000 hari pertama kehidupan, dari hasil observasi menyatakan bahwa pemenuhan nutrisi saat 1000 hari pertama 

kehidupan menurut budaya Madura sangat menentukan pertumbuhan balita untuk mencegah stunting. Kesimpulan dari penelitian 

adalah ada pengaruh pola pemenuhan nutrisi 1000 hari pertama kehidupan terhadap kejadian stunting pada balita usia 3-5 tahun.. 

Kata Kunci— Kata kunci : Stunting, Budaya, Pola pemenuhan nutrisi  

I.  PENDAHULUAN 

 Masa balita dalam proses tumbuh kembang membutuhkan 
lebih banyak  nutrisi. Usia Balita  3 - 5 tahun adalah periode 
keemasan (Golden Age). Salah satu faktor yang berperan 
penting dalam pertumbuhan balita adalah pola asuh dalam 
pemenuhan nutrisi. Jika pola asuh kurang baik akan 
mengakibatkan kurangnya pemenuhan gizi pada balita yang 
akan menimbulkan permasalahan yaitu stunting (Vicka, 2014). 

Stunting merupakan kondisi kronis yang menggambarkan 
terhambatnya pertumbuhan karena malnutrisi jangka panjang. 
Menurut Kemenkes 2016, pengertian pendek dan sangat 
pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang 
Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut 
Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah stunted 
(pendek) dan severely stunted (sangat pendek). Balita pendek 
(stunting) dapat diketahui bila seorang balita sudah diukur 
panjang atau tinggi badannya lalu dibandingkan dengan 
standar, dan hasilnya berada dibawah normal. Menurut hasil 
Pemantauaan Status Gizi (PSG) nasional tahun 2017 prevalensi  
stunting  nasional  sebanyak  9,8% balita sangat pendek dan 
19,8% balita pendek sedangkan data prevalensi di Jawa Timur 
sebesar 7,9%. Pada tahun 2016 data Pemantauan Status Gizi 
(PSG) Provinsi Jawa Timur  menunjukkan prevalensi balita  
stunting di Bangkalan termasuk peringkat 5 tertinggi, sebanyak 
32,1%. Hal ini menunjukkan perlunya kajian faktor penyebab 
dari kejadian stunting balita. 

  

Stunting dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor 
langsung maupun faktor tidak langsung. Faktor langsung yang 
mempengaruhi stunting yaitu kekurangan protein pada waktu 
masa kehamilan dan dua tahun pertama kehidupan. Sedangkan 
salah satu faktor tidak langsung yaitu budaya,  tradisi,  atau  
kebiasaan  yang  ada dalam masyarakat  seperti  pantangan 
makan, dan pola makan  yang  salah  dapat mengakibatkan 
munculnya masalah gizi terutama bagi balita (Rizki Kurnia, 
2016). Kejadian stunting berdampak pada peningkatan  
morbiditas  dan  mortalitas  dan masalah  perkembangan  anak. 
Dampak jangka panjang stunting adalah perkembangan mental 
dan pertumbuhan fisik terganggu, yang berakhir pada 
kemiskinan dan ancaman kelangsungan hidup. Diperlukan 
intervensi yang tepat dalam penenganannya (Firmanu 
Cahyono, 2016). 

 Penanganan stunting dapat dimulai sejak dini, dengan 
melakukan pemantauan pertumbuhan balita dengan 
pengukuran tinggi badan secara berkala melalui posyandu. 
Diperlukan penyuluhan kesehatan secara rutin dalam 
meningkatkan pengetahuan pemenuhan gizi bagi orang tua, 
khususnya pengetahuan ibu tentang budaya,  tradisi,  atau  
kebiasaan  yang  ada dalam masyarakat  seperti  pantangan 
makan,dan pola makan yang menjadi kebiasaan. Diharapkan 
masyarakat dapat membedakan antara budaya maupun tradisi 
yang baik dan tidak baik bagi kesehatan (Irviani A 2014). 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh. 
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II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

 
Variabel dependen adalah kejadian stunting. Pengumpulan 

data menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan 
sperman rho. 

III. HASIL PENELITIAN 

Budaya Pola Pemenuhan Nutrisi Masa Hamil Terhadap 
Kejadian Stunting. 

TABLE I.  DISTRIBUSI FREKUENSI RESPONDEN BUDAYA POLA PEMENUHAN 

NUTRISI MASA KEHAMILAN TERHADAP KEJADIAN STUNTING USIA 3 SAMPAI 

5 TAHUN DI KWANYAR BANGKALAN 

Berdasarkan tabel 1 didapatkan hasil bahwa balita usia 3 
sampai 5 tahun yang ibunya memiliki budaya pola pemenuhan 
nutrisi masa hamil mendukung dan kurang  mendukung 
kesehatan, mayoritas tidak mengalami stunting.  

TABLE II.  HASIL UJI  SPEARMAN RHO HUBUNGAN BUDAYA POLA 

PEMENUHAN NUTRISI MASA HAMIL DENGAN KEJADIAN STUNTING. 

Berdasarkan tabel 2 diketahui spearman rho didapatkan p 
value adalah 0,456 > 0,05 yang berarti tidak ada pengaruh 
budaya pola pemenuhan nutrisi masa kehamilan terhadap 
kejadian stunting 

TABLE III.  TABEL 3 DISTRIBUSI FREKUENSI RESPONDEN BERDASARKAN 

KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 3 SAMPAI 5 TAHUN DI KWANYAR 

BANGKALAN. 

 

Desain penelitian adalah analitik observasional dengan 
pendekatan crossectional.  Populasi penelitian ibu yang 
merupakan keluarga asli Madura dan memiliki balita usia 3-5 
balita di wilayah Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar dengan 
teknik sampel simple random sampling sebanyak 34 orang. 
Variabel independen adalah budaya pola pemenuhan nutrisi 
kehamilan dan pola pemenuhan nutrisi 1000 hari pertama 
kehidupan dan Berdasarkan tabel 3 didapatkan hasil bahwa 
balita usia 3 sampai 5 tahun yang memiliki pola pemenuhan 
nutrisi sangat mendukung kesehatan, mayoritas tidak 
mengalami stuntin,  artinya ada pengaruh pola pemenuhan 
nutrisi 1000 hari pertama kehidupan pada anak terhadap 
kejadian stunting di Kwanyar Bangkalan. Hasil analisis 
sperman rho dijelaskan pada tabel 4 berikut : 

TABLE IV.  TABLE 4 SPEARMAN RHO HUBUNGAN POLA PEMENUHAN 

KEBUTUHAN NUTRISI 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN 

Pola 

Pemenuhan 

Nutrisi 

Kejadian Stunting 

Total 
Stunting 

Tidak 

Stunting 

N % N % N % 

Sangat 

Mendukung 

Kesehatan 

2 13,3 13 86,

7 

1

5 

100 

Mendukung 

Kesehatan 

7 36,8 12 63,

2 

1

9 

100 

Kurang 

Mendukung 

Kesehatan 

0 0 0 0 0 0 

Total  9 26,5 25 73,

5 

3

4 

100 

Budaya Pola 

Pemenuhan 

Nutrisi 

Kejadian Stunting 

Total Stuntin

g 

Tidak 

Stunting 

N % N % N % 

Mendukung 

Kesehatan 

3 25 9 75 12 10

0 

Kurang 

Mendukung 

Kesehatan 

6 27,2 16 72,8 22 10

0 

Total  9 26,5 25 73,5 34 10

0 

 

 budaya pola 

pemenuhan 

nutrisi 

kehamilan 

kejadian 

stunting 

S

p
e

a

r
m

a

n
'

s
 

r

h
o 

budaya pola 

pemenuhan 
nutrisi 

Correlation 

Coefficient 

1.000 -.132 

Sig. (2-tailed) . .456 

N 34 34 

kejadian 

stunting 

Correlation 

Coefficient 

-.132 1.000 

Sig. (2-tailed) .456 . 

N 

34 34 

 

 pola 

pemenuha

n 

kebutuha

n nutrisi 

1000 hari 

pertama 

kehidupa

n 

kejadian 

stunting 

Spear

man's 
rho 

pola 
pemenuhan 

kebutuhan 

nutrisi 1000 
hari pertama 

kehidupan 

Correlation 
Coefficient 

1.000 .351* 

Sig. (2-
tailed) 

. .042 

N 34 34 

kejadian 
stunting 

Correlation 

Coefficient 

.351* 1.000 

Sig. (2-

tailed) 

.042 . 

N 34 34 
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Berdasarkan analisis spearman rho didapatkan p value 
adalah 0,42 < 0,05 yang berarti terdapat hubungan pola 
pemenuhan kebutuhan nutrisi 1000 hari pertama kehidupan 
terhadap kejadian stunting 

IV. PEMBAHASAN 

Pengaruh budaya pola pemenuhan nutrisi masa hamil 
terhadap kejadian stunting. 

Berdasarkan analisis data di ketahui bahwa budaya pola 
pemenuhan nutrisi pada masa kehamilan tidak berhubungan 
dengan kejadian stunting. Hal ini didasarkan data yang 
menunjukkan bahwa baik ibu yang memiliki pola pemenuhan 
nutrisi masa kehamilan yang mendukung kesehatan dan kurang 
mendukung sebagian besar tidak terjadi stunting. Hal ini 
menunjukkan bahwa pola pemenuhan nutrisi pada masa 
kehamilan tidak menyebabkan kejadian stunting pada balita.  

Hasil penelitian ini tentunya bertolak belakang dengan 
konsep pencegahan stunting. Kekurangan gizi pada pra-hamil 
dan ibu hamil berdampak pada lahirnya anak yang IUGR (Intra 
Uterine Growth Retardation) dan BBLR (Berat Badan Lahir 
rendah). Kondisi IUGR hampir separuhnya terkait dengan 
status gizi ibu, yaitu berat badan (BB) ibu pra-hamil yang tidak 
sesuai dengan tinggi badan ibu atau bertubuh pendek, dan 
pertambahan berat badan selama kehamilannya (PBBH) yang 
kurang dari seharusnya. Ibu yang pendek waktu usia 2 tahun 
cenderung bertubuh pendek pada saat meninjak dewasa. 
Apabila hamil ibu pendek akan cenderung melahirkan bayi 
yang BBLR. Apabila tidak ada perbaikan terjadinya IUGR dan 
BBLR akan terus berlangsung di generasi selanjutnya, 
sehingga terjadi masalah anak  

pendek intergenerasi (Kemenko Kesra, 2013). Penelitian ini 
juga tidak sesuai dengan hasil penelitian longitudinal yang 
dilakukan oleh Ernawati, dkk. (2013) menunjukkan bahwa 
asupan protein ibu di masa kehamilan berpengaruh signifikan 
terhadap status gizi pendek balita. Kebutuhan gizi saat hamil 
meningkat sehingga adanya tabu makanan dapat memperparah 
kurang gizi pada ibu hamil. Kepercayaan pantangan makan 
yang sangat ketat dapat mengganggu pertumbuhan janin 
(Sholiha dan Sartika, 2014). 

Pemenuhan nutrisi selama masa kehamilan sangat 
dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Pengaruh budaya 
keluarga dan mitos yang berkembang di masyarakat turut 
memberikan andil dalam menciptakan kebiasaan makan dan 
pemberian makan keluarga. kebiasaan pola makan keluarga 
yang terpengaruh oleh budaya itu secara otomatis akan 
memengaruhi gizi ibu dan anak. Sebagai sistem budaya, 
makanan tidak hanya dipandang sebagai hasil organik dengan 
kualitas biokimia yang secara fisiologis berfungsi untuk 
mempertahankan hidup. Makanan juga memiliki makna sosial 
budaya yang diakui, dianut dan dibenarkan oleh masyarakat 
setempat. 

Kenyataan tidak adanya hubungan budaya pola pemenuhan 
nutrisi pada masa kehamilan dengan kejadian stunting bisa 
disebabkan karena ibu menggnti jenis makanan tertentu yang 

dipantang dengan makanan lain yang lebih dibutuhkan oleh ibu 
dan janin. Menurut budaya Madura ikan yang tidak boleh 
dikonsumsi adalah cumi, tetapi ibu mengganti dengan 
konsumsi ikan yang lain. Demikian dengan konsumsi buah 
seperti buah nanas dan durian, ibu mangganti dengan buah lain 
yang secara kandungan vitaminnya lebih banyak memberikan 
manfaat bagi pertumbauhan janin. Hal ini perlu menjadi 
perhatian kepada petugas kesehatan untuk lebih 
memperhatikan jenis makanan yang secara budaya kurang 
menguntungkan sebagai dasar mengedukasi ibu selama masa 
kehamilan. 

Pengaruh budaya pola pemenuhan nutrisi pada 1000 hari 
pertama kehidupan terhadap kejadian stunting. 

Berdasarkan analisis data di ketahui bahwa pola 
pemenuhan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan 
berpengaruh terhadap kejadian stunting. Hal ini didasarkan 
data yang menunjukkan bahwa sebagian besar ibu yang 
memiliki pola pemenuhan nutrisi pada 1000 hari pertama 
kehidupan yang mendukung kesehatan sebagian besar tidak 
terjadi stunting. Masalah kekurangan gizi 1000 HPK diawali 
dengan perlambatan atau retardasi pertumbuhan janin yang 
dikenal sebagai IUGR (Intra Uterine Growth Retardation). 
Sewaktu bayi dilahirkan, sebagian besar perubahan tersebut 
menetap atau selesai. Kekurangan gizi yang terjadi dalam 
kandungan dan awal kehidupan menyebabkan janin melakukan 
reaksi penyesuaian. Penyesuaian tersebut meliputi perlambatan 
pertumbuhan dengan pengurangan jumlah dan pengembangan 
sel-sel tubuh termasuk sel otak dan organ tubuh lainnya. Hasil 
reaksi penyesuaian akibat kekurangan gizi di ekspresikan pada 
usia dewasa   

dalam bentuk tubuh yang pendek, rendahnya kemampuan 
kognitif atau kecerdasan sebagai akibat tidak optimalnya 
pertumbuhan dan perkembangan otak (Kemenko Kesra, 2013). 

Asupan zat gizi yang tidak adekuat, terutama dari total 
energi, protein, lemak dan zat gizi mikro, berhubungan dengan 
defisit pertumbuhan fisik pada anak 1000 hari pertama 
kehidupan. Protein merupakan zat pengatur dalam tubuh 
manusia. Protein pada balita dibutuhkan untuk pemeliharaan 
jaringan, perubahan komposisi tubuh, dan untuk sintesis 
jaringan baru. Selain itu, protein juga dapat membentuk 
antibodi untuk menjaga daya tahan tubuh terhadap infeksi dan 
bahan-bahan asing yang masuk ke dalam tubuh (Almatsier, 
2001). Kelaparan atau semi-kelaparan dapat mengubah 
komposisi tubuh. Protein tidak hanya tidak bertambah, tapi 
juga habis digunakan, sehingga massa sel tubuh berkurang. 
Dampak dar kurangnya asupan zat gizi seperti protein adalah 
terhambatnya pertumbuhan dan anak menajdi gagal tumbuh.  

Budaya pola pemenuhan nutrisi dalam 1000 hari pertama 
yang mempengaruhi stungting adalah pola berpantang 
makanan saat hamil, nifas dan menyusui. Alasan pantangan 
makan ikan laut adalah dikhawatirkan ASI ibu menjadi amis, 
sedangkan pantangan makan cabai dikhawatirkan bayi menjadi 
diare. Pembatasan makanan pada ibu menyebabkan nutrisi ibu 
kurang terpenuhi. Asupan gizi ibu yang kurang akan 
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berpengaruh terhadap kesehatan dan produksi ASI ibu. 
Disamping itu, pola memberikan MPASI sebelum usia 6 bulan 
pada anak, akan berdampak pada daya tahan tubuh dan 
menyebabkan bayi mudah terkena penyakit infeksi sehingga 
menghambat dalam pertumbuhan. Penyakit infeksi merupakan 
salah stau penyebab langsung penyakit infeksi pada anak. 
Hadirnya penyakit infeksi dalam tubuh akan membawa 
pengaruh terhadap keadaan gizi anak (Soekirman.2012). 

Stunting juga memiliki dampak diantaranya  adalah  
terjadinya peningkatan  morbiditas  dan  mortalitas  dan  juga 
masalah  perkembangan  anak. Selain  itu  dampak jangka 
panjang yang dapat terjadi adalah perkembangan mental dan 
pertumbuhan fisik terganggu, yang berakhir pada kemiskinan 
dan ancaman kelangsungan hidup sehingga memerlukan 
intervensi yang tepat dalam penanganannya (Firmanu 
Cahyono, 2016). Penanganan stunting dapat dimulai sejak dini, 
seperti perlunya pemantauan pertumbuhan balita dengan 
pengukuran tinggi badan secara berkala melalui posyandu. 
Selain itu, diperlukan penyuluhan kesehatan secara rutin dalam 
meningkatkan pengetahuan pemenuhan gizi bagi orang tua. 
Khususnya pengetahuan ibu tentang budaya,  tradisi,  atau  
kebiasaan  yang  ada dalam masyarakat  seperti  pantangan 
makan,dan pola makan yang menjadi kebiasaan. Sehingga 
masyarakat dapat membedakan antara budaya maupun tradisi 
yang baik dan tidak baik bagi kesehatan(Irviani A 2014). 

V. KESIMPULAN 

Budaya pola pemenuhan nutrisi pada masa kehamilan tidak 
berkontribusi terhadap kejadian stunting pada balita usia 3 – 5 
tahun dan Budaya pola pemenuhan nutrisi pada 1000 hari 
pertama kehidupan berdampak pada kejadian stunting pada 
balita usia 3 – 5 tahun 
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Abstrak— Stunting adalah masalah gizi kronis yang menghasilkan tinggi anak lebih rendah (pendek) daripada usia standar. Tujuan 

Penelitian ini untuk menganalisis kejadian stunting pada balita usia 3-5 tahun berdasarkan budaya pemenuhan nutrisi kehamilan dan 

pola pemenuhan nutrisi 1000 hari pertama kehidupan pada anak. Metode desain penelitian ini analitik observasional dengan 

pendekatan cross sectional. Variabel independen dalam penelitian ini adalah budaya pola pemenuhan nutrisi kehamilan dan pola 

pemenuhan nutrisi 1000 hari pertama kehidupan dan variabel dependen adalah kejadian stunting. Populasi penelitian adalah keluarga 

yang memiliki balita usia  3-5 tahun. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan spearman rho, hasil dari 

penelitian ini bahwa tidak ada pengaruh pola budaya pemenuhan kebutuhan nutrisi terhadap kejadian stunting dan ada pengaruh pola 

kebutuhan nutrisi 1000 hari pertama kehidupan, dari hasil observasi menyatakan bahwa pemenuhan nutrisi saat 1000 hari pertama 

kehidupan menurut budaya Madura sangat menentukan pertumbuhan balita untuk mencegah stunting. Kesimpulan dari penelitian 

adalah ada pengaruh pola pemenuhan nutrisi 1000 hari pertama kehidupan terhadap kejadian stunting pada balita usia 3-5 tahun.. 

Kata Kunci— Kata kunci : Stunting, Budaya, Pola pemenuhan nutrisi  

I.  PENDAHULUAN 

 Masa balita dalam proses tumbuh kembang membutuhkan 
lebih banyak  nutrisi. Usia Balita  3 - 5 tahun adalah periode 
keemasan (Golden Age). Salah satu faktor yang berperan 
penting dalam pertumbuhan balita adalah pola asuh dalam 
pemenuhan nutrisi. Jika pola asuh kurang baik akan 
mengakibatkan kurangnya pemenuhan gizi pada balita yang 
akan menimbulkan permasalahan yaitu stunting (Vicka, 2014). 

Stunting merupakan kondisi kronis yang menggambarkan 
terhambatnya pertumbuhan karena malnutrisi jangka panjang. 
Menurut Kemenkes 2016, pengertian pendek dan sangat 
pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang 
Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut 
Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah stunted 
(pendek) dan severely stunted (sangat pendek). Balita pendek 
(stunting) dapat diketahui bila seorang balita sudah diukur 
panjang atau tinggi badannya lalu dibandingkan dengan 
standar, dan hasilnya berada dibawah normal. Menurut hasil 
Pemantauaan Status Gizi (PSG) nasional tahun 2017 prevalensi  
stunting  nasional  sebanyak  9,8% balita sangat pendek dan 
19,8% balita pendek sedangkan data prevalensi di Jawa Timur 
sebesar 7,9%. Pada tahun 2016 data Pemantauan Status Gizi 
(PSG) Provinsi Jawa Timur  menunjukkan prevalensi balita  
stunting di Bangkalan termasuk peringkat 5 tertinggi, sebanyak 
32,1%. Hal ini menunjukkan perlunya kajian faktor penyebab 
dari kejadian stunting balita. 

  

Stunting dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor 
langsung maupun faktor tidak langsung. Faktor langsung yang 
mempengaruhi stunting yaitu kekurangan protein pada waktu 
masa kehamilan dan dua tahun pertama kehidupan. Sedangkan 
salah satu faktor tidak langsung yaitu budaya,  tradisi,  atau  
kebiasaan  yang  ada dalam masyarakat  seperti  pantangan 
makan, dan pola makan  yang  salah  dapat mengakibatkan 
munculnya masalah gizi terutama bagi balita (Rizki Kurnia, 
2016). Kejadian stunting berdampak pada peningkatan  
morbiditas  dan  mortalitas  dan masalah  perkembangan  anak. 
Dampak jangka panjang stunting adalah perkembangan mental 
dan pertumbuhan fisik terganggu, yang berakhir pada 
kemiskinan dan ancaman kelangsungan hidup. Diperlukan 
intervensi yang tepat dalam penenganannya (Firmanu 
Cahyono, 2016). 

 Penanganan stunting dapat dimulai sejak dini, dengan 
melakukan pemantauan pertumbuhan balita dengan 
pengukuran tinggi badan secara berkala melalui posyandu. 
Diperlukan penyuluhan kesehatan secara rutin dalam 
meningkatkan pengetahuan pemenuhan gizi bagi orang tua, 
khususnya pengetahuan ibu tentang budaya,  tradisi,  atau  
kebiasaan  yang  ada dalam masyarakat  seperti  pantangan 
makan,dan pola makan yang menjadi kebiasaan. Diharapkan 
masyarakat dapat membedakan antara budaya maupun tradisi 
yang baik dan tidak baik bagi kesehatan (Irviani A 2014). 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh. 
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II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

 
Variabel dependen adalah kejadian stunting. Pengumpulan 

data menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan 
sperman rho. 

III. HASIL PENELITIAN 

Budaya Pola Pemenuhan Nutrisi Masa Hamil Terhadap 
Kejadian Stunting. 

TABLE I.  DISTRIBUSI FREKUENSI RESPONDEN BUDAYA POLA PEMENUHAN 

NUTRISI MASA KEHAMILAN TERHADAP KEJADIAN STUNTING USIA 3 SAMPAI 

5 TAHUN DI KWANYAR BANGKALAN 

Berdasarkan tabel 1 didapatkan hasil bahwa balita usia 3 
sampai 5 tahun yang ibunya memiliki budaya pola pemenuhan 
nutrisi masa hamil mendukung dan kurang  mendukung 
kesehatan, mayoritas tidak mengalami stunting.  

TABLE II.  HASIL UJI  SPEARMAN RHO HUBUNGAN BUDAYA POLA 

PEMENUHAN NUTRISI MASA HAMIL DENGAN KEJADIAN STUNTING. 

Berdasarkan tabel 2 diketahui spearman rho didapatkan p 
value adalah 0,456 > 0,05 yang berarti tidak ada pengaruh 
budaya pola pemenuhan nutrisi masa kehamilan terhadap 
kejadian stunting 

TABLE III.  TABEL 3 DISTRIBUSI FREKUENSI RESPONDEN BERDASARKAN 

KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 3 SAMPAI 5 TAHUN DI KWANYAR 

BANGKALAN. 

 

Desain penelitian adalah analitik observasional dengan 
pendekatan crossectional.  Populasi penelitian ibu yang 
merupakan keluarga asli Madura dan memiliki balita usia 3-5 
balita di wilayah Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar dengan 
teknik sampel simple random sampling sebanyak 34 orang. 
Variabel independen adalah budaya pola pemenuhan nutrisi 
kehamilan dan pola pemenuhan nutrisi 1000 hari pertama 
kehidupan dan Berdasarkan tabel 3 didapatkan hasil bahwa 
balita usia 3 sampai 5 tahun yang memiliki pola pemenuhan 
nutrisi sangat mendukung kesehatan, mayoritas tidak 
mengalami stuntin,  artinya ada pengaruh pola pemenuhan 
nutrisi 1000 hari pertama kehidupan pada anak terhadap 
kejadian stunting di Kwanyar Bangkalan. Hasil analisis 
sperman rho dijelaskan pada tabel 4 berikut : 

TABLE IV.  TABLE 4 SPEARMAN RHO HUBUNGAN POLA PEMENUHAN 

KEBUTUHAN NUTRISI 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN 

Pola 

Pemenuhan 

Nutrisi 

Kejadian Stunting 

Total 
Stunting 

Tidak 

Stunting 

N % N % N % 

Sangat 

Mendukung 

Kesehatan 

2 13,3 13 86,

7 

1

5 

100 

Mendukung 

Kesehatan 

7 36,8 12 63,

2 

1

9 

100 

Kurang 

Mendukung 

Kesehatan 

0 0 0 0 0 0 

Total  9 26,5 25 73,

5 

3

4 

100 

Budaya Pola 

Pemenuhan 

Nutrisi 

Kejadian Stunting 

Total Stuntin

g 

Tidak 

Stunting 

N % N % N % 

Mendukung 

Kesehatan 

3 25 9 75 12 10

0 

Kurang 

Mendukung 

Kesehatan 

6 27,2 16 72,8 22 10

0 

Total  9 26,5 25 73,5 34 10

0 

 

 budaya pola 

pemenuhan 

nutrisi 

kehamilan 

kejadian 

stunting 

S

p
e

a

r
m

a

n
'

s
 

r

h
o 

budaya pola 

pemenuhan 
nutrisi 

Correlation 

Coefficient 

1.000 -.132 

Sig. (2-tailed) . .456 

N 34 34 

kejadian 

stunting 

Correlation 

Coefficient 

-.132 1.000 

Sig. (2-tailed) .456 . 

N 

34 34 

 

 pola 

pemenuha

n 

kebutuha

n nutrisi 

1000 hari 

pertama 

kehidupa

n 

kejadian 

stunting 

Spear

man's 
rho 

pola 
pemenuhan 

kebutuhan 

nutrisi 1000 
hari pertama 

kehidupan 

Correlation 
Coefficient 

1.000 .351* 

Sig. (2-
tailed) 

. .042 

N 34 34 

kejadian 
stunting 

Correlation 

Coefficient 

.351* 1.000 

Sig. (2-

tailed) 

.042 . 

N 34 34 
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Berdasarkan analisis spearman rho didapatkan p value 
adalah 0,42 < 0,05 yang berarti terdapat hubungan pola 
pemenuhan kebutuhan nutrisi 1000 hari pertama kehidupan 
terhadap kejadian stunting 

IV. PEMBAHASAN 

Pengaruh budaya pola pemenuhan nutrisi masa hamil 
terhadap kejadian stunting. 

Berdasarkan analisis data di ketahui bahwa budaya pola 
pemenuhan nutrisi pada masa kehamilan tidak berhubungan 
dengan kejadian stunting. Hal ini didasarkan data yang 
menunjukkan bahwa baik ibu yang memiliki pola pemenuhan 
nutrisi masa kehamilan yang mendukung kesehatan dan kurang 
mendukung sebagian besar tidak terjadi stunting. Hal ini 
menunjukkan bahwa pola pemenuhan nutrisi pada masa 
kehamilan tidak menyebabkan kejadian stunting pada balita.  

Hasil penelitian ini tentunya bertolak belakang dengan 
konsep pencegahan stunting. Kekurangan gizi pada pra-hamil 
dan ibu hamil berdampak pada lahirnya anak yang IUGR (Intra 
Uterine Growth Retardation) dan BBLR (Berat Badan Lahir 
rendah). Kondisi IUGR hampir separuhnya terkait dengan 
status gizi ibu, yaitu berat badan (BB) ibu pra-hamil yang tidak 
sesuai dengan tinggi badan ibu atau bertubuh pendek, dan 
pertambahan berat badan selama kehamilannya (PBBH) yang 
kurang dari seharusnya. Ibu yang pendek waktu usia 2 tahun 
cenderung bertubuh pendek pada saat meninjak dewasa. 
Apabila hamil ibu pendek akan cenderung melahirkan bayi 
yang BBLR. Apabila tidak ada perbaikan terjadinya IUGR dan 
BBLR akan terus berlangsung di generasi selanjutnya, 
sehingga terjadi masalah anak  

pendek intergenerasi (Kemenko Kesra, 2013). Penelitian ini 
juga tidak sesuai dengan hasil penelitian longitudinal yang 
dilakukan oleh Ernawati, dkk. (2013) menunjukkan bahwa 
asupan protein ibu di masa kehamilan berpengaruh signifikan 
terhadap status gizi pendek balita. Kebutuhan gizi saat hamil 
meningkat sehingga adanya tabu makanan dapat memperparah 
kurang gizi pada ibu hamil. Kepercayaan pantangan makan 
yang sangat ketat dapat mengganggu pertumbuhan janin 
(Sholiha dan Sartika, 2014). 

Pemenuhan nutrisi selama masa kehamilan sangat 
dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Pengaruh budaya 
keluarga dan mitos yang berkembang di masyarakat turut 
memberikan andil dalam menciptakan kebiasaan makan dan 
pemberian makan keluarga. kebiasaan pola makan keluarga 
yang terpengaruh oleh budaya itu secara otomatis akan 
memengaruhi gizi ibu dan anak. Sebagai sistem budaya, 
makanan tidak hanya dipandang sebagai hasil organik dengan 
kualitas biokimia yang secara fisiologis berfungsi untuk 
mempertahankan hidup. Makanan juga memiliki makna sosial 
budaya yang diakui, dianut dan dibenarkan oleh masyarakat 
setempat. 

Kenyataan tidak adanya hubungan budaya pola pemenuhan 
nutrisi pada masa kehamilan dengan kejadian stunting bisa 
disebabkan karena ibu menggnti jenis makanan tertentu yang 

dipantang dengan makanan lain yang lebih dibutuhkan oleh ibu 
dan janin. Menurut budaya Madura ikan yang tidak boleh 
dikonsumsi adalah cumi, tetapi ibu mengganti dengan 
konsumsi ikan yang lain. Demikian dengan konsumsi buah 
seperti buah nanas dan durian, ibu mangganti dengan buah lain 
yang secara kandungan vitaminnya lebih banyak memberikan 
manfaat bagi pertumbauhan janin. Hal ini perlu menjadi 
perhatian kepada petugas kesehatan untuk lebih 
memperhatikan jenis makanan yang secara budaya kurang 
menguntungkan sebagai dasar mengedukasi ibu selama masa 
kehamilan. 

Pengaruh budaya pola pemenuhan nutrisi pada 1000 hari 
pertama kehidupan terhadap kejadian stunting. 

Berdasarkan analisis data di ketahui bahwa pola 
pemenuhan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan 
berpengaruh terhadap kejadian stunting. Hal ini didasarkan 
data yang menunjukkan bahwa sebagian besar ibu yang 
memiliki pola pemenuhan nutrisi pada 1000 hari pertama 
kehidupan yang mendukung kesehatan sebagian besar tidak 
terjadi stunting. Masalah kekurangan gizi 1000 HPK diawali 
dengan perlambatan atau retardasi pertumbuhan janin yang 
dikenal sebagai IUGR (Intra Uterine Growth Retardation). 
Sewaktu bayi dilahirkan, sebagian besar perubahan tersebut 
menetap atau selesai. Kekurangan gizi yang terjadi dalam 
kandungan dan awal kehidupan menyebabkan janin melakukan 
reaksi penyesuaian. Penyesuaian tersebut meliputi perlambatan 
pertumbuhan dengan pengurangan jumlah dan pengembangan 
sel-sel tubuh termasuk sel otak dan organ tubuh lainnya. Hasil 
reaksi penyesuaian akibat kekurangan gizi di ekspresikan pada 
usia dewasa   

dalam bentuk tubuh yang pendek, rendahnya kemampuan 
kognitif atau kecerdasan sebagai akibat tidak optimalnya 
pertumbuhan dan perkembangan otak (Kemenko Kesra, 2013). 

Asupan zat gizi yang tidak adekuat, terutama dari total 
energi, protein, lemak dan zat gizi mikro, berhubungan dengan 
defisit pertumbuhan fisik pada anak 1000 hari pertama 
kehidupan. Protein merupakan zat pengatur dalam tubuh 
manusia. Protein pada balita dibutuhkan untuk pemeliharaan 
jaringan, perubahan komposisi tubuh, dan untuk sintesis 
jaringan baru. Selain itu, protein juga dapat membentuk 
antibodi untuk menjaga daya tahan tubuh terhadap infeksi dan 
bahan-bahan asing yang masuk ke dalam tubuh (Almatsier, 
2001). Kelaparan atau semi-kelaparan dapat mengubah 
komposisi tubuh. Protein tidak hanya tidak bertambah, tapi 
juga habis digunakan, sehingga massa sel tubuh berkurang. 
Dampak dar kurangnya asupan zat gizi seperti protein adalah 
terhambatnya pertumbuhan dan anak menajdi gagal tumbuh.  

Budaya pola pemenuhan nutrisi dalam 1000 hari pertama 
yang mempengaruhi stungting adalah pola berpantang 
makanan saat hamil, nifas dan menyusui. Alasan pantangan 
makan ikan laut adalah dikhawatirkan ASI ibu menjadi amis, 
sedangkan pantangan makan cabai dikhawatirkan bayi menjadi 
diare. Pembatasan makanan pada ibu menyebabkan nutrisi ibu 
kurang terpenuhi. Asupan gizi ibu yang kurang akan 
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berpengaruh terhadap kesehatan dan produksi ASI ibu. 
Disamping itu, pola memberikan MPASI sebelum usia 6 bulan 
pada anak, akan berdampak pada daya tahan tubuh dan 
menyebabkan bayi mudah terkena penyakit infeksi sehingga 
menghambat dalam pertumbuhan. Penyakit infeksi merupakan 
salah stau penyebab langsung penyakit infeksi pada anak. 
Hadirnya penyakit infeksi dalam tubuh akan membawa 
pengaruh terhadap keadaan gizi anak (Soekirman.2012). 

Stunting juga memiliki dampak diantaranya  adalah  
terjadinya peningkatan  morbiditas  dan  mortalitas  dan  juga 
masalah  perkembangan  anak. Selain  itu  dampak jangka 
panjang yang dapat terjadi adalah perkembangan mental dan 
pertumbuhan fisik terganggu, yang berakhir pada kemiskinan 
dan ancaman kelangsungan hidup sehingga memerlukan 
intervensi yang tepat dalam penanganannya (Firmanu 
Cahyono, 2016). Penanganan stunting dapat dimulai sejak dini, 
seperti perlunya pemantauan pertumbuhan balita dengan 
pengukuran tinggi badan secara berkala melalui posyandu. 
Selain itu, diperlukan penyuluhan kesehatan secara rutin dalam 
meningkatkan pengetahuan pemenuhan gizi bagi orang tua. 
Khususnya pengetahuan ibu tentang budaya,  tradisi,  atau  
kebiasaan  yang  ada dalam masyarakat  seperti  pantangan 
makan,dan pola makan yang menjadi kebiasaan. Sehingga 
masyarakat dapat membedakan antara budaya maupun tradisi 
yang baik dan tidak baik bagi kesehatan(Irviani A 2014). 

V. KESIMPULAN 

Budaya pola pemenuhan nutrisi pada masa kehamilan tidak 
berkontribusi terhadap kejadian stunting pada balita usia 3 – 5 
tahun dan Budaya pola pemenuhan nutrisi pada 1000 hari 
pertama kehidupan berdampak pada kejadian stunting pada 
balita usia 3 – 5 tahun 
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Abstrak—Kabupaten Tuban Jawa Timur menduduki peringkat ketiga penyakit kusta di Jawa Timur. Riwayat kontak, pekerjaan, 

tingkat pendidikan serta kondisi lingkungan fisik rumah yang diyakini berhubungan dengan kejadian kusta. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui hubungan antara karakteristik individu, dan kondisi lingkungan fisik rumah dengan kejadian penyakit kusta di wilayah 

kerja Puskesmas Jenu Kabupaten Tuban tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain case 

control. Besar sampel sebanyak 28 orang kasus dan 28 orang kontrol. Analisis data menggunakan Chi Square. Hasil analisis bivariat 

adanya hubungan antara karakteristik individu dengan kejadian penyakit kusta yaitu riwayat kontak (ρvalue=0,005),  jenis kelamin 

(ρvalue = 0,001), tingkat pendidikan (ρvalue=0,000), pekerjaan (ρvalue=0,007) suhu (ρvalue = 0,001), kelembaban  (ρvalue = 0,003), 

pencahayaan  (ρvalue=0,001), kepadatan hunian (ρvalue = 0,001), dan ventilasi (ρvalue = 0,001) . Sedangkan yang tidak berhubungan 

adalah umur (ρ value = 1,000). Kesimpulannya karakteristik individu dan lingkungan fisik rumah memiliki hubungan dengan kejadian 

penyakit kusta dan merupakan faktor risiko terhadap kejadian penyakit kusta dengan Odds ratio > 1, sedangkan umur tidak ada 

hubungan dengan kejadian kusta. Disarankan untuk menjaga personal hygiene dan melakukan perbaikan kondisi lingkungan fisik 

rumah terutama untuk ventilasi rumah, dan pencahayaan, misalnya menambah luas ventilasi rumah sehingga cahaya matahari dapat 

masuk kedalam ruangan, dapat  menurunkan tingkat kelembaban dan suhu panas di dalam ruangan, melancarkan sirkulasi udara dan 

dapat membunuh kuman penyakit. 

Kata Kunci— Kusta, karakteristik individu, kondisi lingkungan fisik rumah 

I.  PENDAHULUAN 

Penyakit kusta adalah penyakit infeksi yang bersifat 
menahun dan menular akibat bakteri Mycobacterium leprae 
yang secara langsung dapat menyerang saraf tepi, menyerang 
jaringan kulit serta organ lainnya. [1] 

Penyebaran penyakit kusta di dunia yang terlapor adalah 
paling banyak pada region Asia Tenggara. [2]. Distribusi 
penyakit kusta di Indonesia telah mengalami eliminasi kusta 
pada tahun 2017 dengan prevalensi sebesar 0,7 kasus/10.000 
penduduk. Provinsi jawa timur merupakan wilayah tertinggi 
endemis kusta di Indonesia dengan CDR sebesar > 10/100.000 
penduduk. Kabupaten Tuban merupakan wilayah endemis 
kusta ke empat di Jawa Timur. Masih banyak ditemukannya 
kasus baru penderita kusta dalam keadaan cacat maupun sudah 
terlihat bercak di bagian tubuh tertentu.  

Berdasarkan kegiatan survei pendahuluan di wilayah kerja 
Puskesmas Jenu Kabupaten Tuban, Puskesmas Jenu termasuk 
dalam kategori tertinggi kasus baru kusta di Kabupaten Tuban 
pada tiap tahun. Menurut keterangan dari Puskesmas Jenu 
orang yang berobat di puskesmas Jenu tersebut adalah orang 
yang tertular dari penderita kusta yang memiliki kontak 
langsung dengan penderita dalam waktu yang lama yang 
berisiko menular ke orang lain dalam jangka waktu yang lama. 
Kasus kusta di wilayah kerja puskesmas Jenu Kabupaten 
Tuban mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang masih 
rendah seperti tidak sekolah, lulusan SD dan SMP saja.  

Penderita Kusta bekerja sebagai petani, nelayan, tambang 
pasir dan tukang kayu.  Lingkungan rumah yang ditempati 
penderita kusta juga masih belum mengikuti persyaratan rumah 
tinggal, pecahayaan rumah yang kurang dan kepadatan hunian 
yang masih belum memenuhi persyaratan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang 
berhubungan dengan kejadian penyakit Kusta di Wilayah Kerja 
Puskesmas Jenu Kabupaten Tuban Tahun 2018  

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini meupakan penelitian observasional analitik 
dengan desain case control yaitu studi analitik yang digunakan 
untuk menyelidiki kelompok orang yang menderita penyakit 
atau efek (kasus) yang hendak diselidiki penyebabnya (faktor 
risiko) dibandingkan dengan kelompok orang yang tidak 

menderita penyakit atau efek tersebut (kontrol). Populasi 
Kasus adalah warga yang tercatat sebagai penderita di buku 
registrasi Kusta Puskesmas Jenu Kabupaten Tuban mulai tahun 
2018 dan populasi Kontrol adalah tetangga terdekat dari rumah 
penderita yang anggota keluarganya tidak ada yang menderita 
penyakit kusta, Diperoleh perhitungan besar sampel sebanyak 
28 orang kelompok kasus dan 28 orang kelompok kontrol. 
Teknik pengambilan sampel dengan simple random sampling 
yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dengan 
cara di undi, peneitian dilakukan dengan menggunakan alat 
pengukuran suhu, kelembaban (termohigrometer), kepadatan 
hunian (roll meter )dan pencahayaan (lux meter)  yang akan 
dilakukan pengukuran di rumah masing masing responden. 
setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dan analisis 
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data menggunakan program komputer yaitu SPSS analisi 
univariat dilakukan terhadap gambaran distribusi frekuensi tiap 
variabel, sedangkan uji bivariat dilakukan dengan 
menggunakan uji Chi square. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengukuran langsung 
kondisi lingkungan fisik rumah responden, distribusi frekuensi 
karakteristik responden dan Kondisi Lingkungan Fisik Rumah 
Responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1. 
Berikut: 

A. Hubungan Riwayat Kontak dengan Kejadian Penyakit 

Kusta 

Berdasarkan tabel 1 Analisis Univariat didapatkan bahwa 
distribusi frekuensi variabel Riwayat Kontak , pada kelompok 
kasus maupun kontrol sebagian besar responden pernah 
melakukan kontak fisik minimal 20 jam/minggu dalam jangka 
waktu lama dan terus menerus dengan penderita kusta yaitu 
sebanyak 46 orang (82,1 %). Dan hasil analisis uji Chi Square 
antara riwayat kontak dengan kejadian penyakit kusta di 
wilayah kerja puskesmas Jenu Kabupaten Tuban menunjukkan 
nilai ρ-value sebesar 0,005, artinya ada hubungan antara 

TABLE I.  HASIL ANALISIS UNIVARIAT DAN BIVARIAT VARIABEL KARAKTERISTIK RESPONDEN DAN KONDISI LINGKUNGAN FISIK 

RUMAH RESPONDEN TERHADAP KEJADIAN PENYAKIT KUSTA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS JENU KABUPATEN TUBAN TAHUN 2018 

NO. VARIABEL 

  
Univariat 

 Bivariat 

Kasus 

(n) 
% 

Kontrol 

(n) 
% Total % 

Ρ-

VALUE 

OR 

(ODDS 

RATIO) 

KET. 

1.  Riwayat kontak       

0,005 12,789 

Ada  

hubungan 
 

Tidak Kontak 20 35,7 19 33,9 39 69,6 

Kontak 8 14,3 9 16,1 17 30,4 

2.  Jenis kelamin       

0,001 9,615 

Ada  

hubungan 
 

Laki Laki 25 44,6 13 23,2 38 67,8 

Perempuan 3 5,6 15 26,8 18 32,2 

3.  Umur       

0,275 2,273 

Tidak ada 

hubungan 
 

Produktif 22 39,3 25 44,6 47 83,9 

Tidak Produktif 6 10,7 3 5,4 9 16,1 

4.  
Tingkat 

pendidikan 
 

 
 

   

0,000 20,250 

Ada  

hubungan 

 
Rendah 27 48,2 16 28,6 43 76,8 

Tinggi 1 1,7 12 21,4 13 23,2 

5.  Pekerjaan       

0,007 4,500 

Ada  

hubungan 
 

Bekerja 20 35,7 10 17,9 30 53,6 

Tidak Bekerja 8 14,3 18 32,1 26 46,4 

6.  Suhu       

0,001 11,267 

Ada  

hubungan 
 

TMS 26 46,4 15 26,8 41 73,2 

MS 

 

2 

 

3,6 13 

 

23,2 15 26,8 

7.  Kelembaban       

0,003 7,222 

Ada  

hubungan 
 

TMS 25 44,6 15 26,9 40 71,4 

MS 3 5,3 13 23,2 26 28,6 

8.  Pencahayaan       

0,001 11,267 

Ada   

hubungan 
 

TMS 26 46,4 15 26,8 41 73,2 

MS 2 3,6 13 23,2 15 26,8 

9.  Ventilasi       

0,002 6,923 

Ada  

hubungan 
 

TMS 24 42,9 13 23,2 37 66,1 

MS 4 7,1 15 26,8 19 33,9 

10.  
Kepadatan 

Hunian 
 

 
 

   

0,001 8,000 
Ada hubungan 

 
TMS 24 42,8 12 21,4 36 64,3 

MS 4 7,1 16 28,6 20 35,7 

*MS=Memenuhi Syarat, TMS=Tidak Memenuhi Syarat 
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riwayat kontak dengan kejadian penyakit kusta di wilayah kerja 
puskesmas Jenu Kabupaten Tuban.  Dan berdasarkan uji 
analisis Odds ratio diperoleh nilai  Odds ratio (OR) sebesar 
12,789, yang artinya seseorang yang memiliki riwayat kontak 
fisik minimal 20 jam/minggu dalam jangka waktu lama dan 
terus menerus dengan penderita kusta beresiko 12,789  kali 
lebih besar terhadap kejadian penyakit kusta dibandingkan 
dengan seseorang yang tidak  memiliki riwayat kontak fisik 
minimal 20 jam/minggu dalam jangka waktu lama dan terus 
menerus dengan penderita kusta. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 
penelitian ini kelompok kasus memiliki riwayat kontak dengan 
penderita kusta yaitu dengan rekan kerja, tetangga, teman dan  
anggota keluarganya sendiri yang menderita penyakit kusta 
minimal 20 jam/minggu dalam jangka waktu lama dan terus 
menerus dengan penderita kusta. Sedangkan pada kelompok 
kontrol sebanyak 19 orang (67,9 %) tidak memiliki riwayat 
kontak fisik minimal 20 jam/minggu dalam jangka waktu lama 
dan terus menerus dengan penderita kusta. Riwayat kontak 
merupakan faktor risiko terhadap kejaidan penyakit kusta di 
wilayah kerja Puskesmas Jenu Kabupaten Tuban tahun 2018. 

Penularan penyakit kusta dapat terjadi dengan kontak yang 
erat dan lama yaitu dengan penderita, namun penderita dengan 
tipe kusta tipe basah atau multibaciller, lama kontak yang erat 
dengan penderita kusta yaitu minimal 20 jam per minggu 
dalam jangka waktu yang lama dan  dan berulang ulang dengan 
penderita yang dalam taraf  menularkan, dimana masa inkubasi  
Mycobacterium leprae yang utuh(solid) akan keluar dari dalam 
tubuh penderita selama 2-5 tahun dan berpindah hidup ke 
tubuh orang lain melalui kontak kulit yang tidak utuh/luka atau 
melalui saluran pernafasan yaitu mukosa hidung penderita.  

B. Hubungan Jenis Kelamin dengan Kejadian Penyakit Kusta 

Distribusi frekuensi variabel Jenis Kelamin pada kelompok 
kasus sebagian besar berjenis kelamin laki laki yaitu 25 
orang,(89,3 %) sedangkan pada kelompok kontrol sebagian 
besar berjenis kelamin perempuan yaitu 15 orang (53,6 %). 
Dan hasil analisis uji Chi Square antara jenis kelamin dengan 
kejadian penyakit kusta di wilayah kerja puskesmas Jenu 
Kabupaten Tuban menunjukkan nilai ρ-value sebesar 0,001, ρ-
value< α, kerja puskesmas Jenu Kabupaten Tuban. Dan 
berdasarkan uji analisis Odds ratio diperoleh nilai  Odds ratio 
(OR) sebesar 9,615 artinya Seseorang yang memiliki jenis 
kelamin laki laki 9,615 kali lebih besar beresiko terhadap 
kejadian penyakit kusta dibandingkan dengan seseorang yang 
memiliki jenis kelamin perempuan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 
penelitian ini sebagian besar penderita kusta berjenis kelamin 
laki laki dibandingkan dengan perempuan. , jenis kelamin 
mempengaruhi perbedaan bentuk dan proporsi tubuh dan kulit, 
penyakit kusta dapat menyerang semua orang. Laki laki lebih 
banyak terkena penyakit kusta dibandingkan dengan 
perempuan, dengan perbandingan 2 :1 karena pria lebih banyak 
melakukan aktifitas fisik yang bisa mengakibatkan terjadinya 
penurunan daya tahan tubuh yang bisa memungkinkan kuman 

kusta masuk kedalam tubuh seseorang. Tetapi tidak menutup 
kemungkinan perempuan juga banyak yang terkena penyakit 
kusta. Menurut catatan sebagian besar negara didunia kecuali 
di berbagai negara afrika menunjukkan bahwa laki laki lebih 
banyak terserang daripada wanita. Relatif rendahnya kejadian 
kusta pada perempuan kemungkinan karena faktor lingkungan 
dan faktor biologis, seperti kebanyakan penyakit menular 
lainnya laki laki lebih banyak terpapar dengan faktor risiko 
sebagai gaya hidupnya [3]. Sedangkan Perempuan kurang 
kontak dengan masyarakat banyak dan pakaian wanita lebih 
tertutup sehingga pemaparan dari kuman kusta lebih tercegah. 
Pentingnya seseorang menjaga kebersihan dirinya untuk 
menghindari penularan penyakit, misalnya menggunakan 
pakaian tertutup dan tidak bergantian pakaian dengan anggota 
keluarga lain, apalagi pakaian dalam keadaan belum dicuci, 
dimana masih terdapat sisa keringat yang dapat menularkan 
penyakit kulit seseorang ke orang lain. 

C. Hubungan Umur dengan Kejadian Penyakit Kusta 

Distribusi frekuensi variabel Umur pada kelompok kasus 
maupun kelompok kontrol sebagian besar memiliki umur 
produktif yaitu umur 15 tahun - 55 tahun sebanyak 47 orang 
(83,9 %). Dan hasil analisis uji Chi Square antara umur dengan 
kejadian penyakit kusta di wilayah kerja puskesmas Jenu 
Kabupaten Tuban menunjukkan nilai ρ-value sebesar 0,275, 
artinya tidak ada hubungan antara umur dengan kejadian 
penyakit kusta di wilayah kerja puskesmas Jenu Kabupaten 
Tuban. Dan berdasarkan uji analisis Odds ratio diperoleh nilai  
Odds ratio (OR) sebesar 2,273. 

D. Hubungan tingkat pendidikan dengan Kejadian Penyakit 

Kusta 

Distribusi frekuensi variabel Tingkat Pendidikan pada 
kelompok kasus maupun kelompok kontrol  sebagian besar 
responden memiliki riwayat  pendidikan rendah yaitu SD dan 
SMP yaitu sebanyak 43 orang (76,8 %). Dan hasil analisis uji 
Chi Square antara tingkat pendidikan dengan kejadian penyakit 
kusta di wilayah kerja puskesmas Jenu Kabupaten Tuban 
menunjukkan nilai ρ-value sebesar 0,000, artinya ada hubungan 
antara tingkat pendidikan dengan kejadian penyakit kusta di 
wilayah kerja puskesmas Jenu Kabupaten Tuban. Dan 
berdasarkan uji analisis Odds ratio diperoleh nilai  Odds ratio 
(OR) sebesar 20,250  artinya responden yang memiliki tingkat 
pendidikan rendah akan beresiko terhadap penyakit kusta 
20,250  kali lebih besar dibandingkan responden yang memiliki 
tingkat pendidikan tinggi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 
penelitian ini sebagian besar kelompok kasus memiliki tingkat 
pendidikan rendah yang hanya menempuh hingga jenjang 
sekolah dasar, tetapi ada beberapa yang menempuh pendidikan 
hingga SD atau SMP. Pada kelompok kontrol sebagian besar 
responden memiliki tingkat pendidikan tinggi yaitu hingga 
menempuh jenjang SMA/Sederajat. Kebanyakan responden 
melihat gejala gejala dari penyakit kusta namun menganggap 
gejala yang muncul merupakan gejala yang sama seperti 
penyakit kulit biasa (panu). Banyak diantaranya masyarakat 
yang mengetahui tentang penyakit kusta dari pengalaman 
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tetangga sekitar yang sudah terdiagnosa kusta tanpa tahu 
bagaimana cara penularannya maupun cara pencegahannya. 
Tingkat pendidikan yang rendah juga menunjukkan tingkat 
pengetahuan yang rendah pula, sebagaimana dilihat dari 
banyaknya responden yang mengetahui tentang penyakit kusta. 

E. Hubungan pekerjaan dengan Kejadian Penyakit Kusta 

Distribusi frekuensi variabel Pekerjaan pada kelompok 
kasus maupun kelompok kontrol sebagian besar memiliki 
pekerjaan diantaranya sebagai petani, tambang pasir, nelayan, 
pedagang, tukang kayu, dan pegawai pabrik yaitu sebanyak 30 
orang (53,6 %). Dan hasil analisis uji Chi Square antara 
pekerjaan dengan kejadian penyakit kusta di wilayah kerja 
puskesmas Jenu Kabupaten Tuban menunjukkan nilai ρ-value 
sebesar 0,007, ρ-value< α, maka H0 ditolak yang artinya ada 
hubungan antara pekerjaan dengan kejadian penyakit kusta di 
wilayah kerja puskesmas Jenu Kabupaten Tuban. Dan 
berdasarkan uji analisis Odds ratio diperoleh nilai  Odds ratio 
(OR) sebesar 4,500 dimana responden yang memiliki pekerjaan 
akan beresiko 4,5 kali lebih besar dibandingkan dengan 
responden yang tidak bekerja 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 
penelitian ini, sebagian besar responden memiliki pekerjaan 
yaitu sebagai petani, nelayan, tambang pasir, pedagang, 
pegawai pabrik, tukang kayu dan lain lain. Perbedaan 
lingkungan tempat dimana seseorang bekerja antara responden 
kasus dan kontrol memungkinkan penyakit kusta dengan 
mudahnya ditularkan. Lingkungan yang baik dalam hal tempat 
maupun orang yang ada di sekitar tempat bekerja yang dapat 
menjadi media penularan penyakit kusta yang dapat menular 
melalui kontak kulit yang erat dan saluran pernafasan dan 
bekerja di tempat yang lingkungannya sehat, baik dari lokasi 
tempat bekerja maupun orang lain yang bekerja dalam tempat 
yang sama merupakan pilihan yang harus dilakukan agar tidak 
menjadi media penularan sebuah penyakit yang malah akhirnya 
dapat menyebabkan seseorang tersebut tidak menjadi bekerja 
karena suatu penyakit. 

F. Hubungan suhu dengan Kejadian Penyakit Kusta 

Distribusi Frekuensi suhu ruangan rumah responden pada 
kelompok kasus maupun kelompok kontrol sebagian besar 
memiliki suhu ruang tidak memenuhi persyaratan yaitu sebesar 
17⁰C dan 31⁰C -33⁰C sebanyak 41 rumah (73,2 %). Dan hasil 
analisis uji Chi Square antara suhu dengan kejadian penyakit 
kusta di wilayah kerja puskesmas Jenu Kabupaten Tuban 
menunjukkan nilai ρ-value sebesar 0,001, artinya ada hubungan 
antara suhu  dengan kejadian penyakit kusta di wilayah kerja 
puskesmas Jenu Kabupaten Tuban. Dan berdasarkan uji 
analisis Odds ratio diperoleh nilai  Odds ratio (OR) sebesar 
11,267. yang berarti rumah yang memiliki kelembaban yang 
tidak memenuhi syarat beresiko 7,222 kali lebih besar terhadap 
kejadian kusta dibandingkan rumah yang memiliki kelembaban 
memenuhi syarat. 

Berdasarkan hasil pengukuran dan observasi secara 
langsung, Pengukuran suhu dilakukan di kamar tidur atau 
ruang keluarga rumah responden.  Dimana sebagian besar 

rumah responden memiliki suhu diatas 30 ⁰C ,Hasil penelitian 
tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hera, 
dkk [5] yang menyatakan bahwa suhu kamar berhubungan 
bermakna (p>0,05) dengan kejadian penyakit Kusta di wilayah 
kerja Puskesmas Wara Kota Palopo. Hasil penelitian tersebut 
juga sesuai dengan pendapat Ruswanto [6], yang mengatakan 
bahwa suhu rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan 
meningkatkan kehilangan panas tubuh dan tubuh akan 
berusaha menyeimbangkan suhu lingkungan melalui proses 
evaporasi. Kehilangan panas tubuh ini akan menurunkan 
vitalitas tubuh dan rentan terkena infeksi saluran nafas oleh 
agent yang menular.  

G. Hubungan kelembaban dengan Kejadian Penyakit Kusta 

Distribusi Frekuensi kelembaban ruangan rumah responden 
pada kelompok kasus maupun kelompok kontrol sebagian 
besar memiliki kelembaban ruang tidak memenuhi persyaratan 
sebesar 71%-84% yaitu sebanyak 40 rumah (71,4%). Dan hasil 
analisis uji Chi Square antara kelembaban dengan kejadian 
penyakit kusta di wilayah kerja puskesmas Jenu Kabupaten 
Tuban menunjukkan nilai ρ-value sebesar 0,003, artinya ada 
hubungan antara kelembaban dengan kejadian penyakit kusta 
di wilayah kerja puskesmas Jenu Kabupaten Tuban. Dan 
berdasarkan uji analisis Odds ratio diperoleh nilai  Odds ratio 
(OR) sebesar 7,222  yang berarti rumah yang memiliki 
kelembaban yang tidak memenuhi syarat beresiko 7,222 kali 
lebih besar terhadap kejadian kusta dibandingkan rumah yang 
memiliki kelembaban memenuhi syarat. 

Berdasarkan hasil pengukuran dan observasi secara 
langsung. Pengukuran kelembaban dalam penelitian ini 
dilakukan di kamar tidur atau ruang keluarga responden yang 
digunakan sebagai tempat berkumpulnya keluarga. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kejadian kusta lebih banyak 
terjadi pada rumah dengan kelembaban ruangan yang tidak 
memenuhi syarat. Hal ini disebabkan keadaan ventilasi rumah 
yang tidak memenuhi syarat, sehingga menyebabkan 
peningkatan kelembaban ruangan. Kelembaban ruangan yang 
tinggi (>70%) akan menjadi media yang baik untuk tumbuh 
dan berkembangbiaknya bakteri Mycobacterium leprae. 

H. Hubungan pencahayaan dengan Kejadian Penyakit Kusta 

Distribusi Frekuensi pencahayaan ruangan rumah 
responden pada kelompok kasus maupun kelompok kontrol 
sebagian besar memiliki pencahayaan ruang tidak memenuhi 
persyaratan sebesar 22 lux -54 lux yaitu sebanyak 41 rumah 
(73,2 %). Dan hasil analisis uji Chi Square antara pencahayaan 
dengan kejadian penyakit kusta di wilayah kerja puskesmas 
Jenu Kabupaten Tuban menunjukkan nilai ρ-value sebesar 
0,001, artinya ada hubungan antara pencahayaan dengan 
kejadian penyakit kusta di wilayah kerja puskesmas Jenu 
Kabupaten Tuban. Dan berdasarkan uji analisis Odds ratio 
diperoleh nilai  Odds ratio (OR) sebesar 11,267 artinya rumah 
yang memiliki pencahayaan tidak memenuhi syarat memiliki 
risiko terhadap kejadian kusta 11,267 kali lebih besar terhadap 
kejadian kusta dibandingkan rumah yang memiliki 
pencahayaan memenuhi syarat. 
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Berdasarkan hasil pengukuran dan observasi secara 
langsung yang dilakukan. Pengukuran pencahayaan dalam 
penelitian ini meliputi pencahayaan alami dari sinar matahari 
dan juga pencahayaan buatan dari sinar lampu yang diukur di 
kamar tidur atau ruang keluarga rumah responden yang 
digunakan sebagai tempat berkumpul keluarga .dan 
berdasarkan  hasil pengukuran pencahayaan masih banyak 
yang tidak memenuhi persyaratan.  Pencahayaan dikatakan 
berhubungan dengan Penyakit kusta dikarenakan Pencahayaan 
yang dimaksud adalah pencahayaan sinar matahari dan buatan 
atau sinar lampu, sebab cahaya matahari mempunyai daya 
untuk membunuh bakteri, telah diteliti dan dibuktikan oleh 
Robert Koch, ia telah membuktikan bahwa sinar apapun dapat 
membunuh kuman dalam waktu yang cepat atau lambat. 
Pencahayaan alam langsung maupun tidak langsung dapat 
menerangi seluruh ruangan minimal intensitasnya adalah 60 
lux dan tidak menyilaukannya 

I. Hubungan kondisi ventilasi dengan Kejadian Penyakit 

Kusta 

 Distribusi Frekuensi kondisi ventilasi rumah 
responden pada kelompok kasus maupun kelompok kontrol 
sebagian besar  memiliki ventilasi  ruang tidak memenuhi 
persyaratan dimana rumah yang memiliki ventilasi  kurang dari 
10 % dari luas lantai, dengan kondisi tertutup dan tidak 
berfungsi sebanyak 37 rumah (66,1%). Dan hasil analisis uji 
Chi Square antara ventilasi dengan kejadian penyakit kusta di 
wilayah kerja puskesmas Jenu Kabupaten Tuban menunjukkan 
nilai ρ-value sebesar 0,002, artinya ada hubungan antara 
ventilasi  dengan kejadian penyakit kusta di wilayah kerja 
puskesmas Jenu Kabupaten Tuban.  Dan berdasarkan uji 
analisis Odds ratio diperoleh nilai  Odds ratio (OR) sebesar 
6,923 yang artinya rumah yang memiliki ventilasi tidak 
memenuhi syarat memiliki resiko 6,923 kali lebih besar 
terhadap kejadian kusta terjadi penularan penyakit kusta 
dibanding kan dengan ventilasi yang memenuhi syarat. 

Berdasarkan hasil pengukuran dan observasi secara 
langsung. Pengukuran luas ventilasi ini dilakukan dengan 
menggunakan alat ukur panjang (meteran). Pengukuran 
dilakukan di ruang tidur atau ruang keluarga dimana ruangan 
tersebut digunakan untuk berkumpul keluarga.Ventilasi adalah 
bukaan yang dibuat pada bidang dinding, dan atau atap rumah, 
dengan maksud agar dimungkinkan masuknya cahaya dan 
udara alami yang dibutuhkan untuk kesehatan dan kenyamanan 
penghuni rumah, melalui penggantian udara yang mengandung 
carbon (CO2) yang dikeluarkan oleh manusia, dengan udara 
segar yang baru dan mengandung oksigen (O2) untuk dihisap 
oleh manusia secara berkesinambungan. Bukaan ventilasi 
paling baik adalah searah dengan tiupan angin. Pada ruang luar 
tempat udara bersih dialirkan ke dalam bangunan harus 
diupayakan dalam kondisi tidak tercemar oleh gangguan/polusi 
udara seperti debu dan bau.  Ventilasi berfungsi sebagai 
pengatur udara di dalam ruang rumah. Lubang ventilasi 
minimal 1/9 luas lantai ruangan, yang berfungsi untuk 
memasukan udara bersih yang mengandung oksigen (O2) dari 
ruang luar dan mengeluarkan udara kotor yang mengandung 
karbon (CO2) dari ruang dalam, untuk itu posisi ventilasi harus 

dibuat bersilangan (Cross ventilation). Bentuk ventilasi bisa 
berupa jendela, dan lubang angin. Sebagian besar rumah 
responden, tidak hanya rumah penderita kusta saja, tidak 
mempunyai ventilasi yang memadai dan  dipatenkan sehingga 
jarang dibuka atau bahkan tidak dapat dibuka.  Hal  ini akan 
menyebabkan terjadinya lingkungan yang dapat mendukung 
terhadap perkembangan kuman kusta karena tidak bergantinya 
udara yang bersih dengan udara yang kotor sehingga akan 
pengap dan bau yang membuat kemungkinan  kuman 
Mycobacterium leprae bisa berkembang secara optimal. 

J. Hubungan kepadatan hunian dengan Kejadian Penyakit 

Kusta 

Distribusi Frekuensi kepadatan hunian rumah responden 
pada kelompok kasus maupun kelompok kontrol sebagian 
besar  memiliki kepadatan hunian tidak memenuhi persyaratan 
yaitu luas ruangan  ≤8 m2 per 2 orang kecuali anak dibawah 5 
tahun sebanyak 36 rumah (64,3 %) .Dan hasil analisis uji Chi 
Square antara kepadatan hunian  dengan kejadian penyakit 
kusta di wilayah kerja puskesmas Jenu Kabupaten Tuban 
menunjukkan nilai ρ-value sebesar 0,001, artinya ada hubungan 
antara kepadatan hunian dengan kejadian penyakit kusta di 
wilayah kerja puskesmas Jenu Kabupaten Tuban. Dan 
berdasarkan uji analisis Odds ratio diperoleh nilai  Odds ratio 
8,000, dimana orang yang tingkat kepadatan hunian rumahnya 
tidak memenuhi persyaratan  berisiko terhadap kejadian 
penyakit kusta 8 kali  lebih besar dibandingkan dengan orang 
yang tinggal dengan kepadatan hunianya memenuhi 
persyaratan. 

Berdasarkan hasil pengukuran dan observasi secara 
langsung. Pengukuran kepadatan hunian ini dilakukan di kamar 
tidur atau ruang keluarga rumah responden, hasil pengukuran 
yang didapatkan masih banyakny rumah yang tidak memenuhi 
syarat kepadatan hunian, dimana satu ruangan tidur dipakai 
tidur oleh 3 orang lebih, sedangkan luas ruangan yang sangat 
sempit dan tidak dilengkapinya ventilasi yang cukup untuk 
pertukaran udara dan cahaya lampu yang cukup. yang  
didukung dengan penelitian yang dilakukan Maria Christiana 
yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara kepadatan 
hunian dengan kejadian kusta (p = 0,021 < α = 0,05). 
Kepadatan penghuni dalam satu rumah tinggal akan 
memberikan pengaruh bagi penghuninya. Luas rumah yang 
tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan 
menyebabkan berjubelan (overcrowded). Hal ini tidak sehat 
karena selain menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen, juga 
bila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi, 
terutama kusta akan mudah menular kepada anggota keluarga 
yang lain, dimana seorang penderita rata-rata dapat menularkan 
2-3 orang di dalam rumahnya. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor 
yang berhubungan dan beresiko terhadap  kejadian penyakit 
kusta di wilayah kerja puskesmas Jenu Kabupaten Tuban tahun 
2018 adalah riwayat kontak, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 
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pekerjaan, suhu, kelembaban, pencahayaan dan kondisi 
ventilasi rumah. 

Saran penelitian ini yaitu perlunya dilakukan  tindakan 
perbaikan sanitasi rumah, terutama untuk ventilasi rumah, dan 
pencahayaan, misalnya dengan memberi tanaman didalam 
rumah, membuka jendela secara rutin  menambah luas ventilasi 
rumah sehingga cahaya matahari dapat masuk kedalam 
ruangan, menurunkan tingkat kelembaban di dalam ruangan, 
menurunkan suhu panas ruangan, melancarkan sirkulasi udara 
dan dapat membunuh kuman penyakit, menjaga Personal 
hygiene tiap individu agar tidak terjadi penularan penyakit 
kusta, Melaporkan ke puskesmas segera jika mendapati 
anggota keluarga/tetangga yang mengidap penyakit kulit 
seperti bercak kusta(tanda tanda kusta) untuk diperiksa lebih 
lanjut dan mendapatkan penanganan yang tepat dan untuk 
peneliti selanjutnya perlu menambah variabel kondisi lantai 
rumah, dan sarana air bersih, karena air dan tanah  merupakan 
media penularan penyakit kusta. Dan menambahkan variabel 
penelitian untuk personal higiene untuk peneliti selanjutnya. 
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Abstrak—Salah satu strategi menanggulangi kasus filariasis adalah dengan cara mematikan larva nyamuk Culex sp. Penggunaan 

bahan kimiawi sebagai larvasida dalam jangka panjang dapat menyebabkan resistensi pada larva dan pencemaran lingkungan. Daun 

tembakau (Nicotiana tabacum L) dapat menyebabkan kematian pada larva karena mengandung nikotin dan minyak atsiri, serta 

bersifat aman terhadap hewan dan bagi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi ekstrak daun tembakau 

(Nicotiana tabacum L) sebagai biolarvasida. Metode penelitian adalah eksperimental, dengan rancangan penelitian yang digunakan 

adalah post test only control group design. Sampel berupa larva nyamuk Culex sp instar III. Penelitian menggunakan 5 perlakuan dan 5 

kali pengulangan dengan jumlah larva uji masing-masing perlakuan sebanyak 20 ekor. Konsentrasi daun tembakau (Nicotiana 

tabacum L) yaitu 0% (kontrol) ; 0,003% ; 0,006% ; 0,012% ; 0,025%. Analisis data dilakukan secara analitik menggunakan uji Probit 

dan uji beda (One Way Anova). Hasil penelitian menunjukkan Ekstrak daun tembakau (Nicotiana tabacum L.) berpotensi sebagai 

biolarvasida dan memilki angka kematian pada konsentrasi 0% (kontrol) ; 0,003% ; 0,006% ; 0,012% dan 0,025% sebesar 0% ; 40% ; 

76% ; 99,5% dan 100%. Uji probit menunjukkan nilai LC98 konsentrasi sebesar 0,022%. Uji beda menunjukkan terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kelompok kontrol dan ekstrak daun tembakau (Nicotiana tabacum L.) terhadap kematian larva nyamuk Culex 

sp (p < 0,05). Saran yang dapat diberikan adalah agar daun tembakau (Nicotiana tabacum L) dapat dimanfaatkan sebagai biolarvasida 

dan dijadikan sebagai alternatif selain penggunaan larvasida kimia serta diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai Lethal Time yang 

dibutuhkan untuk membunuh larva Culex sp. 

Kata Kunci— Biolarvasida, Ekstrak daun tembakau (Nicotiana tabacum L.), Culex sp 

I.  PENDAHULUAN 

Filariasis atau yang biasa dikenal sebagai Penyakit Kaki 

Gajah (elephantiasis), merupakan penyakit yang disebabkan 

oleh infeksi cacing Nematoda famili Filarioidea. [1]. Pada 

tahun 2014, World Health Association (WHO) mencatat 

terdapat 1,3 miliar penduduk di 83 negara yang berisiko 

tertular filariasis, dan lebih dari 60% Negara-negara tersebut 

berada di Asia Tenggara. Diperkirakan lebih dari 120 juta 

orang diantaranya sudah terinfeksi dan 43 juta orang sudah 

menunjukkan gejala klinis yaitu terjadinya pembengkakan 

pada anggota tubuh, dan lebih banyak terjadi pada perempuan 

dibandingkan pada laki-laki [2]. 

Saat ini penyakit filariasis telah menjadi salah satu 

penyakit yang diprioritaskan untuk dieliminasi. Hal ini 

diperkuat dengan keputusan WHO pada tahun 2000 yang  

mendeklarasikan “The Global Goal of Elimination of 

Lymphatic Filariasis a a Public Health Problem by The Year 

2020”. Indonesia sepakat untuk melakukan Program  

Eliminasi Filariasis secara bertahap dimulai tahun 2002 [3]. 

Vektor yang berperan dalam penyebaran filariasis adalah 

nyamuk Culex sp, dan yang paling banyak ditemukan di 

Indonesia adalah jenis Culex sp. Salah satu strategi untuk 

menanggulangi kasus filariasis adalah dengan cara mematikan 

larva nyamuk Culex sp, dan biasanya menggunakan larvasida 

sintetik [4]. Sehubungan mengenai kerugian yang ditimbulkan 

oleh pengendalian larva dengan menggunakan larvasida 

sintetik tersebut maka perlu dilakukan suatu usaha untuk 

memutus mata rantai penularan penyakit dengan 

menggunakan larvasida yang tidak mencemari lingkungan dan 

relatif aman bagi manusia, yaitu dengan memanfaatkan 

tumbuh-tumbuhan yang berasal dari alam. 

Salah satu tumbuhan yang diduga dapat membunuh larva 

nyamuk adalah daun tembakau (Nicotiana tabacum L ). 

Tanaman tembakau (Nicotiana tabacum L ) dapat dijadikan 

sebagai pestisida organik karena tembakau adalah tanaman 

yang mengandung senyawa alkaloid [5] Berdasarkan hasil 

laboratorium mengenai kandungan yang ada dalam ekstrak 

daun tembakau terbukti mengandung minyak atsiri dan 

nikotin. Minyak atsiri dapat berfungsi sebagai racun saraf pada 

larva [6]. Berdasarkan penelitian Susanti [7], kandungan 

nikotinnya yang tinggi juga mampu digunakan sebagai 

insektisida. Senyawa ini bekerja sebagai racun kontak, racun 

perut, dan fumigan [8] 

Dalam penelitian Susanti dan Hasan Boesri [9] yang 

berjudul Toksisitas Biolarvasida Ekstrak Tembakau 

dibandingkan dengan Ekstrak Zodia Terhadap Jentik Vektor 

Demam Berdarah Dengue (aedes aegypti), dalam uji bioassay 

pada konsentrasi 1,56% ekstrak tembakau mampu untuk 

membunuh jentik Aedes aegypti 100 % dalam 24 jam, dan 

pada konsentrasi 50%, ekstrak ini mampu membunuh jentik 

uji 100% selama 2 jam.  
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Berdasarkan hasil tersebut, peneliti berkeinginan menguji 

biolarvasida dari ektrak daun tembakau (Nicotiana tabacum L) 

pada larva Culex quinquefasciatus Say. Peneliti akan 

menggunakan konsentrasi 1,56% (1,6%) sebagai titik acuan, 

karena pada konsentrasi tersebut ekstrak tembakau mampu 

mematikan 100% larva pada waktu 24 jam sehingga peneliti 

melakukan uji pra eksperimen dengan menggunakan 

konsentrasi (0% (kontrol) : 0,05% ; 0,1% ; 0,2% ; 0,4%). Pada 

pra eksperimen didapatkan hasil angka kematian 100% pada 

konsentrasi 0,05%. Sehingga peneliti ingin menurunkan 

konsentrasi pada tahap eksperimen untuk mendapatkan nilai 

LC98. Hal tersebut dikarenakan konsentrasi tembakau terlalu 

kental sehingga didapatkan angka kematian total atau 100% 

dalam waktu kurang dari 24 jam. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis potensi ekstrak daun tembakau (Nicotiana 

tabacum L ) sebagai biolarvasida terhadap larva Culex sp. 
Based on those problems, the objective of this study is to 

develop a Holter monitoring based on Arduino microcontroller 
equipped with SD card memory and Bluetooth connection. 
Furthermore, the Holter can be used as a standard 
electrocardiograph (EKG) monitoring device and portable ECG 
recorder. As a conventional ECG device, this proposed design 
can monitor the ECG signal wirelessly to display on the 
computer using Bluetooth communication. The second option, 
the proposed model can be used to record the ECG signal for 
24 hours, and the ECG data was saved to the SD card memory. 
In this study, a marker, in which to assign when a heart attack 
happens, was also equipped. Hence the system can measure the 
number of abnormalities. This study implies that the design can 
be used personally at home for further diagnosed by a doctor 
and can be built at a low cost. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini merupakan eksperimental post test only 

control grub design dimana responden benar-benar dipilih 

secara random dan diberi perlakuan serta ada kelompok 

pengontrolnya. Penelitian menggunakan 5 perlakuan dan 5 

kali pengulangan dengan jumlah larva uji masing-masing 

perlakuan sebanyak 20 ekor. Konsentrasi daun tembakau 

(Nicotiana tabacum L) yaitu 0% (kontrol) ; 0,003% ; 0,006% ; 

0,012% ; 0,025%. Kematian larva Culex sp diamati selama 

24jam dengan pencatatan setiap jam nya. Analisis data 

dilakukan Untuk mengetahui nilai LC98 menggunakan analisis 

probit dan untuk menganalisis perbedaan konsentrasi ekstrak 

daun tembakau terhadap kematian larva nyamuk Culex sp 

yaitu dengan analisis One Way Anova. 

III. HASIL 

Jumlah kematian larva nyamuk Culex sp dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui dengan cara 
melakukan perhitungan presentase rata-rata kematian larva 
pada masing-masing konsentrasi dengan larva nyamuk 
sebanyak 20 ekor pada tiap perlakuan yang telah ditentukan 
selama 24 jam. 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa kematian larva 
Culex sp instar III dengan pemberian ekstrak daun tembakau 
(Nicotiana tabacum L.) selama 24 jam dengan replikasi 
sebanyak 5 kali diperoleh hasil yaitu pada konsentrasi 0% atau 
kontrol (-) rata-rata persentase kematian larva nyamuk Culex sp 
sebesar 0%, pada konsentrasi 0,003% rata-rata persentase 
kematian larva nyamuk Culex sp sebesar 40%, pada 
konsentrasi 0,006% rata-rata persentase kematian larva 
nyamuk Culex sp sebesar 76%, pada persentase 0,012% rata-
rata persentase kematian larva nyamuk Culex sp sebesar 
99,5%, dan pada konsentrasi tertinggi yaitu 0,025% memiliki 
rata-rata persentase kematian larva nyamuk Culex sp sebesar 
100%. Dari hasil diatas diketahui bahwa jumlah kematian larva 
nyamuk Culex sp meningkat seiring dengan peningkatan 
konsentrasi.  

Pengujian statistik menggunakan uji beda One Way Anova 
dan didapatkan hasil bahwa minimal ada 1 pasang konsentrasi 
ekstrak tembakau (Nicotiana tabacum L.) terhadap jumlah 
kematian larva Culex sp sebagai biolarvasida yang berbeda (P 

TABLE I.  UMLAH KEMATIAN LARVA CULEX SP SETELAH PERLAKUAN 

Replikasi 
Konsentrasi 

0% 0,003% 0,006% 0,012% 0,025% 

1  0 9 16 19 20 

2 0 7 17 20 20 

3 0 7 14 20 20 

4 0 8 15 20 20 

5 0 9 14 19 20 

Rata-Rata 0 8 15,2 19,6 20 

Persentase  0% 40% 76% 99,50% 100% 
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< 0,05). Uji Post-Hoc Least Significance Difference (LSD) 
yang bertujuan untuk menemukan perbedaan konsentrasi yang 
signifikan antara semua kelompok perlakuan. Hasil uji Post-
Hoc Least Significance Difference (LSD) menunjukkan bahwa 
selain pada konsentrasi 0,012% dengan 0,025% ada perbedaan 
rata-rata jumlah kematian   larva nyamuk Culex sp terhadap 
pemberian ekstrak daun tembakau (Nicotiana tabacum L.) 
sebagai biolarvasida (p < 0,05 (α)). 

LC98 merupakan konsentrasi yang mampu membunuh 98% 
dari total jumlah larva uji. Dalam penelitian ini untuk mencari 
LC98 dari konsntrasi ekstrak daun tembakau (Nicotiana 
tabacum L.) dengan perlakuan selama 24 jam dan replikasi 
sebanyak 5 kali. Untuk menentukan ketepatan konsentrasi 
ekstrak daun tembakau (Nicotiana tabacum L.) dalam 
membunuh 98% larva uji dilakukan pengujian statistik 
menggunakan analisis probit. Berdasarkan hasil uji probit 
ekstrak daun tembakau (Nicotiana tabacum L.) terhadap 
kematian larva nyamuk Culex sp didaptkan hasil bahwa LC98 
terdapat pada konsentrasi 0.022% dengan interval 0.016% - 
0.032%. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi yang 
dapat meembunuh 98% larva nyamuk Culex sp yaitu 
konsentrasi 0.022% . 

IV. PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok satu 
(kontrol) dengan perlakuan sebanyak 5 kali selama 24 jam 
tidak terdapat kematian larva pada semua perngulangan, hal ini 
menunjukkan bahwa media air sumur (air perindukan larva) 
yang dijadikan sebagai pelarut tidak terdapat efek yang 
berpengaruh terhadap kematian larva. Kemudian kematian 
larva pada kelompok dengan konsentrasi 0,003% sebanyak 
40%, kelompok konsentrasi 0,006% sebanyak 76%, 
konsentrasi 0,012% sebanyak 99,5% dan kelompok dengan 
konsentrasi 0,025% memilik angka kematian larva sebanyak 
100%. Senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak daun 
tembakau (Nicotiana tabacum L.) adalah nikotin, dan minyak 
atsiri dimana senyawa-senyawa tersebut bersifat larvasida. 
Kandungan nikotin pada ekstrak daun tembakau (Nicotiana 
tabacum L.) mampu mematikan larva [10]. Senyawa alkaloid 
dan eugenol pada minyak atsiri yang terdapat pada tanaman 
tembakau berfungsi sebagai racun perut yang dapat merusak 
sistem pencernaan larva [11]. Mekanisme kerja racun perut 
atau racun lambung yaitu larvasida masuk ke tubuh melalui 
saluran pencernaan makanan atau perut. Larva sasaran harus 
memakan racun ini, sehingga dapat menimbulkan efek 
kematian larva tersebut. Selanjutnya larvasida diserap oleh 
dinding saluran pencernaan makanan dan dibawa oleh cairan 
tubuh ke tempat larvasida tersebut aktif seperti sistem saraf 
[12]. 

Berdasarkan hasil uji One Way Anova menunjukkan nilai 
signifikan sehingga didapatkan kesimpulan bahwa terdapat 
perbedaan mortalitas larva Culex sp yang signifikan akibat 
perbedaan konsentrasi ekstrak daun tembakau (Nicotiana 
tabacum L.) sebagai biolarvasida nyamuk Culex sp selama 24 
jam perlakuan. Untuk melihat adanya kelompok yang memiliki 
perbedaan yang signifikan, maka dilakukan uji Post-Hoc Least 

Significance Difference (LSD) dan menunjukkan nilai pada 
masing-masing kelompok konsentrasi ekstrak daun tembakau 
(Nicotiana tabacum L.) yang digunakan sebagai uji sebesar 
0.000 (p < 0,05 (α)) artinya ada perbedaan jumlah kematian 
larva Culex sp yang signifikan terhadap berbagai kelompok 
konsentrasi ekstrak daun tembakau (Nicotiana tabacum L.) 
sebagai biolarvasida, kecuali pada konsentrasi ekstrak daun 
tembakau (Nicotiana tabacum L.) 0,012% dengan 0,025%. 
Kandungan nikotin pada ekstrak daun tembakau (Nicotiana 
tabacum L.) mampu mengusir serangga. Dalam cara kerjanya, 
nikotin akan mempengaruhi ganglia dari sistem saraf pusat 
serangga. Pada kadar yang rendah, nikotin akan menyebabkan 
konduksi transinaptis, sedang pada kadar yang tinggi akan 
menyebabkan penghambatan konduksi (blocking conduction) 
karena terjadinya peresapan ion nikotin ke dalam benang saraf 
yang kemudian akan mematikan serangga [13]. Senyawa 
alkaloid dan eugenol pada minyak atsiri yang terdapat pada 
tanaman tembakau berfungsi sebagai racun perut yang dapat 
merusak sistem pencernaan larva [14]. Mekanisme kerja racun 
perut atau racun lambung yaitu larvasida masuk ke tubuh 
melalui saluran pencernaan makanan atau perut. Larva sasaran 
harus memakan racun ini, sehingga dapat menimbulkan efek 
kematian larva tersebut. Selanjutnya larvasida diserap oleh 
dinding saluran pencernaan makanan dan dibawa oleh cairan 
tubuh ke tempat larvasida tersebut aktif seperti sistem saraf 
[15] perkembangan larva dan dapat merusak telur nyamuk. 
Sehingga telur akan mati dan tidak akan berkembang menjadi 
larva [16]. Eugenol bekerja dengan cara mempengaruhi sistem 
saraf pada larva. Eugenol memiliki kemampuan sebagai agen 
larvasida alami, yang bekerja dengan cara mempengaruhi 
sistem saraf pada serangga [12]. Racun saraf merupakan 
larvasida yang cara kerjanya mengganggu sistem saraf jasad 
sasaran. Gejala yang terjadi pada organisme sasaran yaitu 
apabila terpapar racun saraf umumnya terjadi kekejangan dan 
kelumpuhan sebelum mati dan bereaksi secara cepat [5]. 
Berdasarkan kandungan senyawa aktif yang ada pada 
kandungan ekstrak daun tembakau (Nicotiana tabacum L.) 
memiliki daya bunuh terhadap larva nyamuk Culex sp sehingga 
dapat digunakan sebagai biolarvasida alternatif  selain 
menggunakan larvasida kimia. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian potensi ekstrak daun tembakau 
(Nicotiana tabacum L.) sebagai biolarvasida nyamuk Culex sp 
dapat disimpulkan bahwa persentase rata-rata hasil kematian 
larva nyamuk Culex sp dengan pemberian ekstrak daun 
tembakau (Nicotiana tabacum L.) yang diamati tiap jam nya 
selama 24 jam yaitu pada konsentrasi 0% (kontrol) sebesar 0%, 
kosentrasi 0,003% sebesar 40%, konsentrasi 0,006% sebesar 
76%, konsentrasi 0,012% sebesar 99,5% dan pada konsentrasi 
0,025% sebesar 100%. Terdapat perbedaan kematian larva 
nyamuk Culex sp terhadap pemberian ekstrak daun tembakau 
(Nicotiana tabacum L.) kecuali pada konsentrasi 0,012% dan 
0,025% sebagai biolarvasida. Ekstrak daun tembakau 
(Nicotiana tabacum L.) berpotensi sebagai biolarvasida pada 
LC98 sebesar 0,022%. Bagi instansi terkait agar bisa dijadikan 
alternatif selain menggunakan larvasida kimia dalam menekan 
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jumlah populasi nyamuk Culex sp sehingga dapat mengurangi 
jumlah kasus filariasis. Bagi masyarakat agar dapat 
memanfaatkan daun tembakau (Nicotiana tabacum L.) sebagai 
biolarvasida dalam pengendalian nyamuk Culex sp. Perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan waktu yang 
dibutuhkan (Lethal Time) untuk membunuh larva uji.  
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Abstrak— Salah satu penyakit berbasis lingkungan yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah penyakit diare. 

Penyakit diare di Kabupaten Sampang termasuk dalam 10 penyakit dengan jumlah penderita tertinggi disetiap bulan. Tujuan dari 

penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara keadaan sanitasi dasar dan perilaku ibu rumah tangga dalam penanganan diare 

pada balita Jenis penelitian menggunakan diskriptif analitik dengan pendekatan Case control menggunakan teknik Simple random 

sampling sebanyak 69 rumah sampel kasus dan 69 rumah sampel kontrol. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, 

dan penyebaran kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji chi- square. Hasil uji statistik 

sanitasi dasar rumah dengan kejadian diare (0,042) < α (0,05) Ho ditolak, maka ada hubungan antara sanitasi dasar rumah dengan 

kejadian diare pada balita. Perilaku ibu dengan kejadian diare p value (0,000) < α (0,05) Ho di tolak, maka ada hubungan antara 

perilaku ibu rumah tangga dengan kejadian diare pada balita. 

Kata Kunci— sanitasi dasar, perilaku ibu, diare balita 

I.  PENDAHULUAN 

Pembangunan di bidang kesehatan yang sering mendapat 
sorotan adalah masalah lingkungan, karena keadaan kesehatan 
lingkungan di Indonesia belum mencapai kondisi yang 
diinginkan. Hal ini disebabkan karena belum terpenuhinya 
kebutuhan sanitasi dasar sehingga menjadi salah satu penyebab 
timbulnya berbagai masalah kesehatan dalam masyarakat. 
Kondisi seperti ini tentunya akan memengaruhi tingkat 
kejadian penyakit terutama berbagai penyakit berbasis 
lingkungan seperti diare, infeksi saluran pernafasan, malaria, 
cacingan, dan lain-lain [1]. 

Rumah sehat diartikan sebagai tempat berlindung/bernaung 
dan tempat untuk beristirahat, sehingga menumbuhkan 
kehidupan yang sempurna baik fisik, rohani maupun sosial 
serta melindungi penghuni rumah. Masyarakat yang bermukim 
di perumahan dan atau masyarakat sekitarnya dari bahaya atau 
masalah kesehatan [2]. 

Meningkatnya kejadian penyakit berbasis lingkungan harus 
dicegah, sehingga dapat terwujud kesehatan individu, keluarga, 
dan masyarakat seperti yang dicita-citakan. Ketersediaan 
sarana sanitasi dasar seperti air bersih, pemanfaatan jamban, 
pembuangan air limbah, pembuangan sampah, rumah dan 
lingkungan yang sehat serta membudayakan perilaku kesehatan 
dalam kehidupan sehari-hari mutlak diperlukan. Timbulnya 
penyakit diare dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 
lain status gizi, sosial ekonomi, sosial budaya, transportasi, 
kepadatan penduduk dan lain sebagainya yang saling berkaitan 
[1]. 

Salah satu penyakit berbasis lingkungan adalah diare. 
Penyakit diare dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

keadaan lingkungan, perilaku masyarakat, pelayanan 
masyarakat, gizi, kependudukan, pendidikan dan keadaan 
sosial ekonomi. Penyebab dari penyakit diare antara lain virus 
yaitu rotavirus (40 -60%), bakteri Escherichia coli (20- 30%), 
Shigella sp. (1-2%) dan parasit Entamoeba hystolitica (<1%). 
Diare dapat terjadi karena higiene dan sanitasi yang buruk, 
malnutrisi, lingkungan padat dan sumber daya medis yang 
buruk [3]. 

 Berdasarkan data World Health Organization (WHO) 
yang dikutip dari Kemenkes RI tahun 2013 menyatakan bahwa 
kematian yang disebabkan karena waterborne disease di 
indonesia mencapai 3.400.000 jiwa disetiap tahun, dan diare 
menjadi penyebab kematian terbesar yaitu 1.400.000 jiwa 
setiap tahun. Dari semua kematian tersebut berawal pada 
sanitasi dan  kualitas air yang buruk.  

Keluarga merupakan komponen terpenting dalam 
pembentukan derajat kesehatan anggota keluarganya. Peranan 
ibu dalam keluarga sangat besar terhadap pembentukan 
perilaku, khususnya dalam hal kesehatan. Perilaku ibu yang 
baik akan cenderung membentuk perilaku yang baik pula 
terhadap anggotanya. Begitu juga pada balita dimana balita 
merupakan sasaran yang sangat mudah terkena penyakit, yang 
apabila perilaku ibu tidak mendukung kesehatan balita tersebut 
maka besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan [4]. 

Berdasarkan data laporan Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sampang pada tahun 2018, Kabupaten Sampang memiliki 
penduduk sebanyak 947.824 jiwa, terdiri dari 14 kecamatan, 
dengan jumlah desa 180 dan 6 kelurahan. Jumlah kasus Diare 
pada Balita di Kabupaten Sampang pada tahun 2017 adalah 
30.164 kasus dan meningkat menjadi 31.117  kasus pada tahun 
2018.  
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Puskesmas Banyuanyar merupakan salah satu wilayah yang 
jumlah penderita diarenya memiliki penderita diare yang cukup 
tinggi yaitu 913 penderita pada bulan Januari 2018 – April 
2019 dan diare selalu menempati 10 besar penyakit  di setiap 
bulannya. Puskesmas Banyuanyar wilayah kerjanya mencakup 
8 desa, Kelurahan Banyuanyar merupakan salah satu wilayah 
yang dimana sebagian besar kondisi sanitasi rumah masih 
kurang memadai, masih banyak yang menggunakan sumur 
sebagai sumber air yang digunakan. Kondisi jamban yang 
kurang memenuhi syarat dan kondisi Saluran Pembuangan Air 
Limbah (SPAL) yang menggenang. 

Bedasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan 
Mei tahun 2019 diambil sampel sebanyak 69 rumah sebagai 
sampel kasus dan 69 rumah sebagai sampel kontrol. Setelah 
dilaksanakan observasi dan wawancara didapatkan hasil sarana 
sanitasi dasar yang memenuhi syarat meliputi : penyediaan air 
bersih yang memenuhi syarat sebanyak 91 rumah (65,94%), 
Sarana pembuangan kotoran manusia sebanyak 100 rumah 
(72,46%), Sarana pembuangan air limbah 104 rumah (75,36%), 
Sarana pembuangan sampah 101 rumah (73,19%). 

Penelitian dilakukan dengan wawancara kepada ibu rumah 
tangga untuk mengetahui seberapa besar hubungan perilaku 
tersebut dengan kejadian diare pada balita, didapatkan hasil 
perilaku ibu yang baik meliputi: pengetahuan yang baik 84 
orang (60,90%), sebanyak 88 orang (63,80%) memiliki sikap 
yang baik, 112 orang (81,20%) memiliki tindakan yang baik. 

Faktor yang mendukung terjadinya penyakit diare yaitu 
sanitasi dasar serta perilaku ibu rumah tangga mengenai 
sanitasi dasar dan penanganan diare pada balita yang masih 
rendah. Perilaku yang dinilai kurang dilihat dari rendahnya 
pengetahuan, sikap dan tindakan ibu rumah tangga tentang 
pentingnya sanitasi dasar di setiap rumah. Hal ini dinilai dari 
masih terdapat ibu rumah tangga yang menggunakan air sumur 
untuk kebutuhan memasak dan mencuci, membuang diapers 
tanpa dibersihkan, masih ditemukan warga yang buang air 
besar sembarangan (BABS), pembuangan sampah yang tidak 
dipisah sesuai jenis, sampah dibiarkan menumpuk serta masih 
ditemukan saluran pembuangan air limbah yang terbuka. 
Keadaan sanitasi dasar dan perilaku seperti itu dapat 
menyebabkan terus meningkatnya angka kesakitan bahkan 
kematian balita yang disebabkan oleh diare dan dapat mengaji 
faktor munculnya berbagai vektor pembawa penyakit. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitik untuk 
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang 
diteliti melalui data atau sampel yang dikumpulkan, kemudian 
melakukan analisis antara faktor resiko dan faktor efek. 
Penelitian menggunakan pendekatan case control yaitu suatu 
penelitian analitik yang digunakan untuk mencari hubungan 
seberapa jauh faktor resiko mempengaruhi terjadinya suatu 
penyakit. Lokasi penelitian di Kelurahan Banyuanyar 
Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang  yaitu rumah balita 
penderita diare di 8 RW. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
November 2018 – April 2019. Populasi yang diambil pada 

penelitian ini adalah seluruh rumah balita penderita diare yang 
berada di wilayah kerja Puskesmas Banyuanyar Kelurahan 
Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang 
berjumlah 219 rumah. Data diperoleh dari observasi, 
wawancara dan data sekunder dari instansi terkait. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kejadian penyakit diare 

Berdasarkan penelitian pada tabel V.4 jumlah kejadian 
diare pada balita di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan 
Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 69 orang (50%) tidak 
ada kejadian diare pada balita dan 69 orang (50%) ada kejadian 
diare pada balita. Kejadian penyakit diare di Kelurahan 
Banyuanyar meningkat dikarenakan warga khususnya ibu 
rumah tangga yang berperan penting di dalam suatu keluarga 
tidak menjaga dan merawat lingkungan rumahnya serta tidak 
menjaga pola hidup sehat sehingga lebih mudah terkena diare. 

B. Keadaan sanitasi dasar rumah 

Dari hasil observasi mengenai keadaan sarana penyediaan 
air bersih sebagian besar telah memenuhi syarat yaitu 91 rumah 
(65,94%) dan 47 rumah (34,06%) penyediaan air bersihnya 
tidak memenuhi syarat. Hasil penilaian hubungan sarana 
penyediaan air bersih dengan kejadian diare pada balita 
disebutkan bahwa balita yang tidak sakit diare dan memiliki 
penyediaan air bersih yang memenuhi syarat sebanyak 59 
rumah (85,50%), balita yang tidak sakit diare dan penyediaan 
air bersihnya tidak memenuhi syarat sebanyak 10 rumah 
(14,50%). Sedangkan balita yang sakit diare dan penyediaan air 
bersihnya memenuhi syarat sebanyak 32 rumah (46,40%), 
balita yang sakit dan penyediaan air bersihnya tidak memenuhi 
syarat sebanyak 37 rumah (53,60%).  

Hasil yang didapatkan berdasarkan keadaan sarana 
pembuangan kotoran manusia sebagian besar memenuhi syarat 
yaitu 100 rumah (72,46%) dan 38 rumah (27,54%) tidak 
memenuhi syarat. balita yang tidak sakit diare dan memiliki 
sarana pembuangan kotoran manusia yang memenuhi syarat 
sebanyak 60 rumah (87%), balita yang tidak sakit diare namun 
sarana pembuangan kotoran manusianya tidak memenuhi 
syarat sebanyak 9 rumah (13%). Sedangkan balita yang sakit 
diare namun sarana pembuangan kotoran manusia memenuhi 
syarat sebanyak 40 rumah (58%), balita yang sakit dan 
memiliki sarana pembuangan kotoran manusia yang tidak 
memenuhi syarat sebanyak 29 rumah (42%). 

 Keadaan sarana pembuangan air limbah sebagian besar 
memenuhi syarat yaitu 104 rumah (75,36%) dan 34 rumah 
(24,64%) tidak memenuhi syarat. Hubungan sarana 
pembuangan air limbah rumah dengan kejadian diare pada 
balita menunjukkan bahwa balita yang tidak sakit diare dan 
sarana pembuangan air limbah memenuhi syarat sebanyak 59 
rumah (85,50%), dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 10 
rumah (14,50%). Sedangkan balita yang sakit diare namun 
sarana pembuangan air limbah memenuhi syarat sebanyak 45 
rumah (65,20%), dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 24 
rumah (34,80%). 
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Keadaan sarana pembuangan sampah sebagian besar 
memenuhi syarat yaitu 101 rumah (73,19%) dan 37 rumah 
(26,81%) tidak memenuhi syarat. Hubungan sarana 
pembuangan sampah dengan kejadian diare pada balita 
menunjuukan hasil bahwa balita yang tidak sakit diare 
memiliki sarana pembuangan sampah yang memenuhi syarat 
sebanyak 65 rumah (94,20%) dan yang tidak memenuhi syarat 
sebanyak 4 rumah (5,80%). Sedangkan balita yang sakit diare 
memiliki sarana pembuangan sampah yang emenuhi syarat 
sebanyak 36 rumah (52,20%) dan yang tidak memenuhi syarat 
sebanyak 33 rumah (47,80%). 

Sarana sanitasi dasar rumah secara keseluruhan berdasarkan 
4 (empat) variabel yang diteliti didapatkan hasil bahwa dari 
138 rumah yang diteliti terdapat 134 rumah (97,10%) 
memenuhi syarat dan 4 rumah (2,90%) tidak memenuhi syarat.  

C. Perilaku ibu rumah tangga terhadap sanitasi dasar dan 

penyakit diare pada balita 

Pengetahuan ibu rumah tangga terhadap sanitasi dasar dan 
penyakit diare pada balita diatas sebanyak 84 orang (60,90%) 
memeiliki pengetahuan yang baik, 45 orang (32,60%) memiliki 
pengetahuan yang cukup dan 9 orang (6,50%) memiliki 
pengetahuan yang kurang. 

Sikap ibu rumah tangga terhadap sanitasi dasar dan 
penyakit diare pada balita diatas sebanyak 88 orang (63,8%) 
memiliki sikap yang baik, 37 orang (26,8%) memiliki sikap 
yang cukup dan 13 orang (9,4%) memiliki sikap yang kurang. 

Tindakan ibu rumah tangga terhadap sanitasi dasar dan 
penyakit diare pada balita sebanyak 112 orang (81,20%) 
memiliki tindakan yang baik, 26 orang (18,80%) memiliki 
tindakan yang cukup. 

Hasil penilaian perilaku ibu rumah tangga terhadap sanitasi 
dasar dan penyakit diare pada balita yang mencakup 
pengetahuan, sikap dan tindakan sebanyak  89 orang (64,50%) 
memiliki perilaku yang baik, 49 orang (35,50%) memiliki 
perilaku yang cukup. 

D. Hubungan antara sanitasi dasar rumah dan perilaku ibu 

rumah tangga dengan kejadian diare pada balita 

1) Hubungan keadaan sanitasi dasar dengan kejadian 

diare pada balita.  
Keadaan sanitasi dasar dengan kejadian diare pada balita 

menunjukkan bahwa balita yang tidak sakit memiliki keadaan 
sanitasi dasar rumah yang memeuhi syarat sebanyak 69 rumah 
(100%). Sedangkat balita yang sakit namun keadaan sanitasi 
dasar rumahnya memenuhi syarat sebanyak 65 rumah 
(94,20%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 4 rumah 
(5,80%).  

Hasil uji statistik sanitasi dasar rumah dengan kejadian 
diare mendapatkan nilai p value (0,042) yang berarti ada 
hubungan antara sanitasi dasar rumah dengan kejadian diare 
pada balita. 

2) Hubungan perilaku ibu rumah tangga dengan kejadian 

diare pada balita 
Balita yang tidak sakit diare memiliki ibu yang berperilaku 

baik sebanyak 60 orang (87,00%) dan berperilaku cukup 
sebanyak 9 orang (13,00%). Sedangkan pada balita yang sakit 
diare memiliki ibu yang berperilaku baik sebanyak 29 orang 
(42,00%) dan berperilaku cukup sebanyak 40 orang (58,00%). 

Hasil uji statistik perilaku ibu dengan kejadian diare 
mandapatkan nilai p value (0,000) yang berarti ada hubungan 
antara perilaku ibu rumah tangga dengan kejadian diare pada 
balita. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan keadaan 
sanitasi dasar rumah dan perilaku ibu rumah tangga dengan 
kejadian diare pada balita di Kelurahan Banyuanyar 
Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Tahun 2019 dapat 
disimpulkan sebagai berikut bahwa dari 138 rumah yang 
dilaksanakan observasi, terdapat sarana penyediaan air bersih 
yang memenuhi syarat sebanyak 91 rumah (65,94%), sarana 
pembuangan kotoran manusia sebagian besar memenuhi syarat 
sebanyak 100 rumah (72,46%), sarana pembuangan air limbah 
sebagian besar memenuhi syarat yaitu 104 rumah (75,36%), 
dan sarana pembuangan sampah sebagian besar memenuhi 
syarat yaitu 101 rumah (73,19%). Dari 138 ibu rumah tangga 
sebagai responden yang memiliki pengetahuan yang baik 84 
orang (60,90%), sebanyak 88 orang (63,80%) memiliki sikap 
yang baik, 112 orang (81,20%) memiliki tindakan yang baik. 
Hubungan Antara keadaan sanitasi dasar rumah dengan 
perilaku ibu rumah tangga dengan kejadian diare pada balita. a) 
Ada hubungan antara keadaan sanitasi dasar rumah dengan 
kejadian diare pada balita , b) Ada hubungan antara perilaku 
ibu rumah tangga dengan kejadian diare pada balita 

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan di 
kelurahan banyuanyar kecamatan sampang kabupaten sampang 
tahun 2019, peneliti memberikan saran. Bagi dinas kesehatan, 
menyusun program kegiatan mengenai sanitasi dasar dan 
perilaku guna menambah wawasan masyarakat dan 
menciptakan partisipasi masyarakan untuk perubahan yang 
lebih baik, memperbanyak informasi dan pengetahuan tentang 
penyakit diare yang dijadikan sebagai agenda rutin untuk 
meningkatkan pengetahuan dan memperkecil tingkat penyakit 
diare. Bagi puskesmas, pihak puskesmas sebaiknya lebih 
meningkatkan kegiatan yang dapat menambah wawasan 
masyarak at dan merubah perilaku masyarakat seperti kegiatan 
penyuluhan tentang pentingnya sanitasi dasar dan cara 
penularan penyakit berbasis lingkungan khususnya diare, 
puskesmas lebih meningkatkan program inspeksi sanitasi 
permukiman secara rutin untuk mengetahui keadaan sanitasi 
permukiman di wilayah kerjanya. Bagi masyarakat, masyarakat 
diharapkan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan yang diadakan 
oleh puskesmas banyuanyar, masyarakat menyusum program 
kerjabakti secara rutin, masyarakat diharapkan memiliki 
perilaku lebih baik lagi kedepannya, bagi peneliti yang lain, 
mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji faktor-faktor 
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lain yang mempengaruhi kejadian diare di rumah, seperti faktor 
ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan  
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EVALUASI SECARA MENEJERIAL 

PENGELOLAAN SAMPAH PADAT DI PASAR 

WONOKROMO KOTA SURABAYA TAHUN 2019

Panca Novia Dharma Dewi, Hadi Suryono, Bambang Sunarko 

Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes, Surabaya 

Jl. Menur Raya No.118, Surabaya, 60245, Indonesia 
Pasar adalah salah satu dari banyak tempat berkumpul umum dan melakukan berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah 

tempat perdagangan antara pembeli dan penjual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen limbah 

padat di Pasar Wonokromo di Kota Surabaya yang ditinjau secara manajemen berdasarkan fungsi manajemen (Perencanaan, 

Pengorganisasian, Aktuasi, Pengendalian) dan sumber daya 5M (Manusia, Bahan, Uang , Metode, Mesin). Penelitian yang dilakukan 

meliputi penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi 

dan wawancara. Objek penelitian adalah sistem pengolahan limbah padat berdasarkan fungsi manajemen dan subjek penelitian adalah 

manajer yang terlibat dalam sistem pengelolaan limbah padat di pasar Kota Wonokromo Surabaya. Data yang telah diperoleh 

kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT (Strenght, Opportunities, Weakness, dan Threats). Hasil yang diperoleh dari 

penilaian pengelolaan sampah di Pasar Wonokromo, Kota Surabaya pada tahap pengumpulan 83,23%, tahap sortasi 93,75%, tahap 

transportasi 84,61%, tahap penampungan sementara 73,33%, dan tahap pengolahan 71,42% dengan kategori pada semua tahap baik . 

Analisis SWOT diperoleh dengan strategi, yang meliputi: (1) Pengelolaan limbah di pasar Wonokromo memiliki perencanaan yang 

jelas; (2) Kolaborasi antara PD Pasar Surya dan pihak swasta dan pihak ketiga diperlukan dalam hal pengelolaan limbah; (3) 

Meningkatkan jumlah petugas atau sumber daya manusia (SDM) untuk pengelolaan limbah; (4) Ada kebutuhan untuk fasilitas 

tambahan dan infrastruktur yang terkait dengan pengelolaan limbah seperti penyediaan tempat sampah yang memenuhi persyaratan 

di setiap kios / gang / pecundang pedagang; (5) Meningkatkan partisipasi pembeli dan pedagang tentang pentingnya membuang 

sampah di tempatnya. Dapat disimpulkan bahwa harus ada peningkatan jumlah petugas atau Sumber Daya Manusia (SDM) pada 

tahap pengumpulan, tahap penyortiran, fase transportasi, tahap penampungan sementara, dan tahap pengolahan limbah.  

Kata kunci: Limbah Padat, Pengelolaan Limbah, Analisis SWOT. 

I. PENDAHULUAN 

Sampah masih menjadi salah satu sumber permasalahan 

di dunia. Keberadaan sampah cenderung dianggap sebagai 

sesuatu yang tidak bermanfaat dan bersifat merugikan. Jalan-

jalan, pekarangan rumah, selokan, sungai, pasar dan terminal 

merupakan tempat bertumpuknya sampah.  Permasalahan 

yang dihasilkan dari sampah membuata orang merasa 

dirugikan seperti bau tidak sedap. Dengan demikian sampah 

masih menjadi masalah pelik dan sangat beresiko bagi 

kehidupan manusia dan lingkungannya (Basriyanta, 2007). 

Sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia 

dan/atau sisa dari kejadian proses alam (Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014). Menurut Undang – 

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 pasal (1) 

tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan 

atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut WHO, 

sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, 

tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari 

kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya 

(Chandra, Budiman, 2007:111). 

Tempat – tempat umum (TTU) merupakan tempat yang 

memungkinkan berkumpulnya banyak orang dan melakukan 

kegiatan termasuk tempat perdagangan. Tempat - Tempat 

Umum meliputi hotel, terminal angkutan umum, pasar 

tradisional atau swalayan pertokoan, bioskop, taman hiburan, 

pondok pesantren , tempat ibadah, dan objek wisata (Chandra, 

2007:114). 

Dampak terhadap kesehatan pengelolaan sampah yang 

kurang baik akan menjadi tempat berkembangbiak bagi vektor 

penyakit seperti lalat atau tikus sehingga meningkatkan 

terjadinya penyakit menular. Penyakit yang dapat diakibatkan 

oleh keberadaan vector yaitu salmonellosis, kolera, deisentri 

basiler dan amuba, tifus abdomnalis, penyakit trianosomiasis 

dan penyakit spirokaeta (Chandra, 2007:29). 

Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu mengevaluasi 

secara manajerial pengelolaan sampah padat di Pasar 

Wonokromo Kota Surabaya dengan menilai penerapan 

pengelolaan sampah padat pada tahap pengumpulan, tahap 

pemilahan, tahap pengangkutan, tahap penampungan sampah 

sementara, dan tahap pengolahan. 
Metode analisis SWOT dalam kegiatan pengelolaan 

sampah dianalisis dengan menggunakan strategi yang tepat 
dan sesuai dnegan kondisi lingkungan eksternal dan 
ingkungan internal dari sistem pengelolaan sampah yaitu dari 
segi kekuatan, peluang, serta kelemahan, dan ancaman yang 
dihadapi. 
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II. PENDAHULUAN 

Sampah masih menjadi salah satu sumber 

permasalahan di dunia. Keberadaan sampah cenderung 

dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat dan 

bersifat merugikan. Jalan-jalan, pekarangan rumah, 

selokan, sungai, pasar dan terminal merupakan tempat 

bertumpuknya sampah.  Permasalahan yang dihasilkan 

dari sampah membuata orang merasa dirugikan seperti 

bau tidak sedap. Dengan demikian sampah masih 

menjadi masalah pelik dan sangat beresiko bagi 

kehidupan manusia dan lingkungannya (Basriyanta, 

2007). 

Sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari 

manusia dan/atau sisa dari kejadian proses alam 

(Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 

2014). Menurut Undang – Undang Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2008 pasal (1) tentang pengelolaan 

sampah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan 

atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut WHO, 

sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak 

dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang 

berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan 

sendirinya (Chandra, Budiman, 2007:111). 

Tempat – tempat umum (TTU) merupakan tempat 

yang memungkinkan berkumpulnya banyak orang dan 

melakukan kegiatan termasuk tempat perdagangan. 

Tempat - Tempat Umum meliputi hotel, terminal 

angkutan umum, pasar tradisional atau swalayan 

pertokoan, bioskop, taman hiburan, pondok pesantren , 

tempat ibadah, dan objek wisata (Chandra, 2007:114). 

Dampak terhadap kesehatan pengelolaan sampah 

yang kurang baik akan menjadi tempat berkembangbiak 

bagi vektor penyakit seperti lalat atau tikus sehingga 

meningkatkan terjadinya penyakit menular. Penyakit 

yang dapat diakibatkan oleh keberadaan vector yaitu 

salmonellosis, kolera, deisentri basiler dan amuba, tifus 

abdomnalis, penyakit trianosomiasis dan penyakit 

spirokaeta (Chandra, 2007:29). 

Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu 

mengevaluasi secara manajerial pengelolaan sampah 

padat di Pasar Wonokromo Kota Surabaya dengan 

menilai penerapan pengelolaan sampah padat pada tahap 

pengumpulan, tahap pemilahan, tahap pengangkutan, 

tahap penampungan sampah sementara, dan tahap 

pengolahan. 
Metode analisis SWOT dalam kegiatan pengelolaan 

sampah dianalisis dengan menggunakan strategi yang 
tepat dan sesuai dnegan kondisi lingkungan eksternal 
dan ingkungan internal dari sistem pengelolaan sampah 
yaitu dari segi kekuatan, peluang, serta kelemahan, dan 
ancaman yang dihadapi. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian adalah penilaian deskriptif dengan 

pendekatan cross sectional yaitu adalah penelitian yang 

dilakukan secara cross sectional (satu titik waktu 

tertentu) pada populasi atau penelitian pada sampel yang 

merupakan bagian dari populasi. 

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara 

observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan 

melakukan  pengamatan secara langsung terhadap 

sasaran penelitian yaitu pada system pengelolaan 

sampah padat di Pasar Wonokromo Surabaya. Metode 

Metode wawancara adalah metode 

pengumpulan data yang pelaksanaannya dengan cara 

melakukan pengamatan secara langsung (lisan) kepada 

pengelola yang terlibat pada sistem pengelolaan sampah 

padat di Pasar Wonokromo Kota Surabaya . Hasil 

wawancara akan dinyatakan baik dengan skor penilaian 

50-75 (66,7% - 100%), cukup jika skor penilaian 25-49 

(33,3% - 65,3%), dan kurang jika skor penilaian ,25 

(,33,3%). 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara 

deskriptif yaitu dengan menggambarkan objek penelitian 

dilengkapi hasil data yang diperoleh dengan melihat 

penerapan fungsi- fungsi manajemen dan analisis data 

penelitian berdasarkan kategori ditentukkan dengan 

menggunakan analisis SWOT. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR WONOKROMO KOTA 

SURABAYA 

Tabel 1. Hasil Wawancara Pengelolaan Sampah Padat Di Pasar 

Wonokromo Kota Surabayapada Tahun 2019 

 
No 

Tahap  

Pengelolaan  

Sampah 

 Padat 

Hasil  

1 Pengumpulan 88,23% 

2 Pemilahan 93,75% 

3 Pengangkutan 84,61% 

4 Penampungan  

sementara 

73,33% 

5 Pengolahan 71,42% 

 Total 411,34% 

 Rata – rata 82.26% 
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Hasil penilaian pada pengelollan sampah padat, dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 

1. TAHAP PENGUMPULAN 

Hasil pengelolaan sampah padat pada tahap pengumpulan 

yang ditinjau secara manajemen yaitu sebesar 88,23% dengan 

kategori penilaian adalah “Baik”. Perencanaan pada tahap ini 

antara lain meliputi adanya proses pengumpulan sampah yang 

berlangsung di pasar Wonokromo Kota Surabaya yang  

dilaksanakan menjadi 2 (dua) jam kerja shift pagi dan sore, 

adanya ketentuan rincian anggaran dana berasal dari 

Pemerintah Kota Surabaya dan dana dari pihak sektor swasta, 

sudah direncanakan petugas atau orang yang melakukan 

pengumpulan sampah adalah clening service. 

Tersedianya pengorganisasian pada tahap pengumpulan 

sampah seperti tersedia uraian atau pembagian tugas, adanya 

petugas yang disusun secara terstruktur dan terorganisasi. 

Pelaksanaan kegiatan penampungan sampah telah 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. 

Jumlah pentugas pengangkutan yang menangani tahap 

penampungan sampah masih belum mencukupi. Terbatasnya 

jumlah orang atau petugas yang melaksanakan pengumpulan 

sampah mengakibatkan kurang optimalnya proses 

pengumpulan sampah. 

Adanya pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan proses 

kegiatan pengumpulan sampah. Pengawasan terdiri dari dua 

macam yaitu pengawasan internal dan pengawasan ekternal.

 Pengawasan internal dilakukan oleh leader dari pihak 

ketiga yaitu CV. SOS. Pengawasan eksternal dilakukan oleh 

DKRTH Kota Surabaya. 

2. TAHAP PEMILAHAN 

Hasil pengelolaan sampah padat pada tahap pengumpulan 

yang ditinjau secara manajemen yaitu sebesar 93,75% dengan 

kategori penilaian adalah “Baik”. Perencanaan pada tahap ini 

meliputi telah dilakukan kegiatan memilah sampah, adanya 

jadwal kegiatan pemilahan sampah dan pengelolaan sampah, 

adanya ketentuan rincian anggaran dana berasal dari 

Pemerintah Kota Surabaya dan dana dari pihak sektor swasta. 

Tersedia pengorganisasian pada tahap pemilahan sampah 

dengan pembagian tugas atau uraian tugas, petugas yang telah 

tersusun secara terstruktur, namun belum dibuat secara tertulis. 

Jumlah petugas yang menangani proses ini masih belum 

memenuhi kebutuhan. Sehingga, proses pemilahan sampah 

masih belum optimal dalam pelaksanaannya. 

Terdapat kegiatan pengawasan pelaksanaan proses 

pemilahan dan pengawasan penggunaan APD yang sesuai 

dengan petugas. Pengawasan terdiri dari dua macam yaitu 

pengawasan internal dan pengawasan ekternal. Pengawasan 

internal dilakukan oleh seorang leader dari CV. SOS, 

sedangkan pengawasan ekternal dilakukan oleh pengawasan 

langsung Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebersihan 

dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya. 

3. TAHAP PENGANGKUTAN 

Hasil pengelolaan sampah padat pada tahap pengangkutan 

yang ditinjau secara manajemen yaitu sebesar 84,61% dengan 

kategori penilaian adalah “Baik”. Adanya jadwal 

pengangkutan sampah yaitu dari TPS ke pihak ketiga 

dilakukan selama dua hari sekali dengan waktu, adanya 

perencanaan tentang anggaran dana yang dibutuhkan selama 

proses pengangkutan termasuk penyediaan APD yang sesuai 

bagi petugas. 

Tahap ini telah tersedia uraian tugas bagi petugas yang 

melakukan proses pengangkutan sampah sudah jelas yang 

dilakukan kerja sama pihak ketiga CV.SOS dengan petugas 

pengangkutan di pihak TPA Benowo. 

Terdapat kegiatan pengawasan pada tahap pengangkutan 

sampah seperti pengawasan jadwal kegiatan proses 

pengangkutan dan pemakaian APD. Ada dua macam 

pengawasan yaitu pengawasan internal dan pengawasan 

ekternal. Pengawasan internal dilakukan langsung dari 
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CV.SOS. Sedangkan, pengawasan ekternal adalah pengawasan 

yang dilakukan langsung Pemerinta Kota Surabaya yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 

(DKRTH).  

4. TAHAP PENAMPUNGAN SEMENTARA 

Hasil pengelolaan sampah padat pada tahap pengangkutan 

yang ditinjau secara manajemen yaitu sebesar 73,33% dengan 

kategori penilaian adalah “Baik”. Perencanaan anggaran dana 

untuk proses tahap penyimpanan sampah sudah tersedia dari 

Pemkot Surabaya dan dana dari pihak sektor swasta. Tidak ada 

perencanaan jadwal rutin kegiatan pembersihan lokasi TPS. 

Terdapat jadwal kegiatan tahap pengumpulan sampah 

sementara di pasar Wonokromo Kota Surabaya, tetapi jadwal 

tersebut tidak tertulis dan tidak dipublikasikan.  

Terdapat  pembagian tugas kepada petugas yang bekerja di 

TPS yaitu petugas  melakuan proses pemilahan sampah

 dan proses pengolahan sampah (pembuatan kompos). 

Petugas yang berada di TPS tersutruktur dan terorganisasi, 

tetapi tidak tertulis dan dipublikasikan. Pelaksanaan proses 

pengelolaan sampah di TPS telah sesuai dengan perencanaan

  yang dibuat  yaitu dilaksanakan setiap hari. Jumlah 

petugas yang melaksanakan pengelolaan sampah di TPS 

belum mencukupi kebutuhan. 

Pengawasan terdiri dari dua macam yaitu pengawasan 

internal dan pengawasan ekternal. Pengawasan internal yaitu 

pengawasan dilakukan oleh leader dari CV.SOS. Pengawasan 

ekternal adalah pengawasan dari Pemerintak Kota Surabaya 

yang dilakukan melalui Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka 

Hijau (DKRTH). 

5. TAHAP PENGOLAHAN 

Tahap pengolahan sampah padat di pasar Wonokromo 

Kota Surabaya didapatkan nilai sebesar 71,42% termasuk 

dalam kategori baik. Penilaian meliputi adanya 

perencanaan proses pengolahan smapah dilakukan setiap hari 

yaitu pembuatan pupuk kompos. Terdapat perencanaan 

ketentuan petugas atau orang yang melakukan proses 

pengolahan sampah, adanya perencanaan anggaran dana 

berasal dari Pemerintah kota Surabaya yang bekerja sama 

dengan pihak swasta. 

Jadwal kegiatan tahap pengolahan sampah yang ada 

di pasar Wonorkomo Kota Surabaya tidak dibuat secara 

tertulis. Terdapat petugas yang melakukan tahap pengolahan 

sampah di pasar Wonorkomo Kota Surabaya, tetapi struktur 

petugas tidak dibuat secara tertulis atau dipublikasikan, 

menurut Kamaluddin (2017) dalam unsur manajemen terdapat 

sumber daya orang atau man untuk melakukan proses 

pengolahan sampah. 

Tidak terdapat SOP (standart operating procedure) pada 

proses pengolahan sampah karena tidak dilaksanakannya 

pengarahan untuk melakukan proses pemilahan sampah di 

pasar Wonokromo kota Surabaya, menurut George R. Terry 

method atau cara adalah suatu cara pengolahan yang 

digunakan dalam suatu proses agar sesuai dengan standart 

yang telah dibuat, sehingga cara yang telah ditetapkan tersebut 

dapat digunakan semua pekerja dalam upaya keseragaman 

kerja dan memudahkan dalam proses pengawasan. 

Pengawasan pada tahap ini ada dua macam yaitu 

pengawasan internal (oleh leader dari CV. SOS ) dan 

pengawasan ekternal (oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui 

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota 

Surabaya). Hal ini sesuai menurut Rois dan Helmi (2016) 

pengawasan atau controlling merupakan pengawasan untuk 

mengetahui apakah tujuan organisasi dapat dicapai dengan 

efektif dan efisien. 

B. Analisis SWOT Evaluasi Penerapan Manajemen 

Pengelolaan Sampah di Pasar Wonokromo Kota Surabaya 

1.Analisis Lingkungan Eksternal (Matriks Faktor Strategi 

Eksternal) 
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Pada evaluasi pengelolaan sampah menggunakan 

analisis SWOT dengan mendapatkan informasi melalui 

wawancara dengan pihak pengelola khusus pada sistem 

pengelola sampah padat di Pasar Wonokroo Kota 

Surabaya. Dari hasil wawancara didapat beberapa 

kesimpulan beberapa kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman yang telah tercantum dibawah ini : 

No Peluang Bobot Rating Score 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Perkembangan terkait 

pengelolaan sampah. 0,20 4 0,80 

2 
Perhatian khusus dari 

Pemerintah Kota 
Surabaya 

0,15 4 0,60 

3 
Adanya program 

pemerintah mengenai 

“Indonesia Bebas 
Sampah 2020” 

0,10 3 0,30 

4 Adanya program oleh 

Pemerintah Kota 

Surabaya melalui 3R  

0,10 3 0,30 

5  Adanya kerjasama 

dengan pihak swasta 

terkait pengelolaan 
sampah 

0,15 3 0,45 

6 
Adanya kelompok 

aktivis pemerhati 0,10 2 0,20 

7 sampah kering seperti 

botol plastik dan 

kardus yang dijual 

oleh petugas 

kebersihan 

0,10 2 0,20 

 Total Peluang  0,90   

 

 

    

No Ancaman  Bobot Rating Score 

1 Perkembangan 

kemajuan IPTEK 

(Ilmu Pengetahuan 

dan teknologi) 

mempengaruhi tingkat 

konsumsi masyarakat 

0,05 2 0.10 

2 
Rendahnya kesadaran 

baik pembeli maupun 

pedagang dalam 
kepedulian 

membuang sampah 

0,05 1 0,05 

 
TOTAL ANCAMAN  

0,10  0,15 

 

Dari Tabel II dapat diketahui bahwa posisi eksternal 

pengelolaan sampah padat di pasar mendapat nilai sebesar 

1,00 3,00 3,00. Total nilai skor dari peluang adalah 

sebesar 2,85, sedangkan total nilai skor dari ancaman adalah 

0,15. 

Maka selisish anatar peluang dan ancaman  yang 

digunakan untuk menentukan sumbu Y yaitu sebesar 2,70.  

2. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (MATRIK 

FAKTOR STRATEGI INTERNAL) 

Tabel III 

FAKTOR STRATEGI INTERNAL (IFAS) 

No Kekuatan Bobot Rating Score 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 
PasarWonokromo memiliki 

rumah kompos. 

0,15 4 0,6 

2. Terdapat perencanaan yang jelas 
mulai dari jadwal kegiatan, 

penyediaan APD, keterdediaan 

rincian anggaran dana 

   

 0,15 4 0,6 

3. 
Terdapat uraian tugas yang jelas 

terkait pengelolaan sampah 

0,10 4 0,4 

4. 
Pengorganisasian Petugas telah 

terorganisasi dan terstruktur 

0,10 4 0,4 

5. Terdapat 

SOP(standartoperational 

prosedure) terkait pengelolaan 

sampah 

0,10 3 0,3 

6. Terdapat pengawasan rutin  0,15 3 0,45 
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 Total Kekuatan 0,75  2,75 

No Kelemahan Bobot Rating Score 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Jumlah petugas atau sumber 

daya manusia (SDM) terkait 

pengelolaan sampah belum 

mencukupi 

   

 
0,15 2 0,3 

2. Tidak adanya persyaratan 

khusus penilaian kompetensi 

petugas terkait pengelolaan

sampah 

   

 
0,03 1 0,03 

3. Ada sebagian tahap pengelolaan 

sampah masih belum memiliki 

petunjuk alur proses 

0,04 2 0,08 

4. Ada sebagian tempat sampah 

yang belum dilengkapi dengan 

penutup 

0,03 2 0,06 

 Total Kelemahan 0,25  0,47 

 
Total Bobot x 1,00 

 
3,22 

 

Dari Tabel III menunjukkan bahwa posisi 

internal sebesar 3,22. total skore kekuatan (st adalah 

sebesar 2,75, sedangkan total skore kelemahan 

adalah sebesar 0,47. Selisih antarA kekuatan dan 

kelemahan yang digunakan untuk menentukan 

sumbu X yaitu sebesar 2,28. 

 

3. MATRIK ANALISIS SWOT PENGELOLAAN 

SAMPAH PADAT DI PASAR WONOKROMO 

KOTA SURABAYA 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Hasil Analisis SWOT 
 

Dari gambar 1 diagram hasil analisis SWOT dapat di 

tentukan posisi berada pada kuadran I yaitu mendukung 

terbentuknya strategi agresih (Rangkuti, 2008). Berikut 

analisis faktor eksternal dan analisis faktor internal yang 

dipadukan dalam matrik SWOT, dalam menciptakan startegi 

alternative pengelolaan sampah sampah padat di Pasar 

Wonokromo Kota Surabaya sebagai berikut : 

Pengelolan sampah di pasar Wonokromo Kota Surabya 

telah memiliki perencanaan yang jelas, penyediaan APD, dan 

anggaran dana dari Pemerintah Kota Surabaya dalam 

mendukung pengelolaan sampah. Diperlukan kerjasama 

antara pihak PD Pasar Surya dengan pihak swasta dan pihak 

ketiga dalam hal pengelolaan sampah. 

Menambah jumlah petugas atau sumber daya manusia 

(SDM) pengelolan sampah. Perlu penambahan sarana dan 

prasarna terkait pengelolaan sampah seperti penyediaan 

tempat sampah yang memenuhi persyaratan di setiap 

kios/lorong/los pedagang. Meningkatkan peran serta pembeli 

maupun pedangan dalam pentingnya membuang sampah 

pada tempatnya. 

 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi secara 

manajemen pengelolaan sampah padat di Pasar Wonokromo 

Kota Surabaya Tahun 2019 didapatkan hasil rata-rata sebesar 

82,26% dengan hasil penelitian pada setiap tahap dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

 Hasil penilaian pada tahap pengumpulan didapatkan nilai 

sebesar 88,23% dan termasuk kategori baik, dengan catatan 

perlu adanya penambahan jumlah petugas atau sumber daya 

manusia (SDM). 

Hasil penilaian pada tahap pemilahan didapatkan nilai 

sebesar 93,75% dan termasuk ketegori baik, dengan catatan 

2,7

0,4
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n 

Kekuata
n 

Kekuata
n 
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perlu adanya penambahan jumlah petugas atau sumber 

daya manusia (SDM). 

Hasil penilaian pada tahap pengangkutan didapatkan 

nilai sebesar 84,61% dan termasuk kategori baik, dengan 

catatan perlu adanya petunjuk alur proses kegiatan 

pengangkutan sampah dan penambahan jumlah petugas 

atau sumber daya manusia (SDM). 

Hasil penialian pada tahap penampungan sementara 

didapatkan nilai sebesar 73,33% dan termasuk kategori 

baik, dengan catatan perlu adanya jadwal rutin pembersihan 

lokasi TPS, adanya penambahan jumlah petugas atau 

sumber daya manusia (SDM), dan perlu jadwal rutin 

pengangkutan sampah ke TPA. 

Hasil penilaian pada tahap pengolahan didapatkan nilai 

sebesar 71,42% dan termasuk kategori baik, dengan catatan 

perlu adanya petunjuk alur proses kegiatan proses 

pengomposan dan  penambahan jumlah petugas atau 

sumber daya manusia (SDM). 

Hasil evaluasi pengelolaan sampah padat di pasar 

Wonokromo Kota Surabaya menggunakan analisis SWOT. 

Hasil penelitian matrik IFAS menunjukkan sumbu X 

adalah 2,28 dan matrik EFAS menunjukkan sumbu Y 

adalah 2,70. Dari analisis SWOT dapat ditentukan letak 

posisi berada pada kuadran I yang berarti mendukung 

strategi agresif. 

Dari hasil matrik SWOT mengahsilkan beberapa 

strategi alternative untuk pengelolan sampah antara lain : 

Pengelolan sampah di pasar Wonokromo Kota Surabya 

telah memiliki perencanaan yang jelas, penyediaan APD 

,dan anggaran dana dari Pemerintah Kota Surabaya dalam 

mendukung pengelolaan sampah. 

Diperlukan adanya kerjasama antara pihak PD (Pasar 

Daerah) Pasar Surya dengan pihak swasta dan pihak ketiga 

dalam hal pengelolaan sampah. 

Menambah jumlah petugas atau sumber daya manusia 

(SDM) pengelolan sampah. 

Perlu adanya penambahan sarana dan prasarna terkait 

pengelolaan sampah seperti penyediaan tempat sampah yang 

memenuhi persyaratan di setiap kios/lorong/los pedagang. 

Meningkatkan peran serta pembeli maupun pedangan 

dalam pentingnya membuang sampah pada tempatnya. 
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Abstrak— Sanitasi kapal adalah salah satu upaya yang ditunjukkan pada faktor risiko lingkungan dalam pembuatan kapal untuk 

memutuskan rantai penularan penyakit untuk mempertahankan dan meningkatkan status kesehatan. Penelitian ini dilakukan untuk 

melihat hubungan antara sanitasi kapal dan tanda-tanda keberadaan tikus pada kapal penumpang yang bersandar di Pelabuhan 

Kalianget pada tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel dalam 

penelitian ini berupa 4 kapal penumpang. Pengumpulan data melalui penilaian dengan formulir. Penilaian sanitasi kapal menggunakan 

alat pH meter, Luxmeter, dan Hygrometer. Instrumen yang digunakan adalah formulir inspeksi sanitasi kapal dan pemeriksaan tanda-

tanda keberadaan tikus di kapal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanitasi kapal dengan tanda-tanda keberadaan tikus di atas 

penumpang yang tidak memiliki koneksi. Berdasarkan kendala yang dihadapi saat pengumpulan data sanitasi kapal dan tanda-tanda 

keberadaan tikus karena cuaca saat musim hujan sehingga banyak kapal tidak beroperasi. Saran yang dapat diberikan dari penelitian 

ini antara lain adalah adanya penelitian tentang implementasi sanitasi kapal terhadap tanda-tanda keberadaan tikus pada kapal 

penumpang yang bersandar. 

Kata Kunci— Sanitasi Kapal, Tanda Keberadaan Tikus 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 
Kapal yang   berlayar, harus terbebas dari faktor risiko 

lingkungan agar tidak menjadi      tempat berkembangbiaknya 
vektor penyakit. Keberadaan vektor dapat meningkatkan 
penyebaran penyakit serta mengganggu kesehatan   pada 
manusia, sehingga pemeriksaan dan pengawasan sanitasi kapal 
perlu dilakukan,  agar terhindar  dari berbagai   macam vektor 
yang dapat menularkan        penyakit        seperti, nyamuk,   
tikus,   kecoa,   dan   lalat. (Yudhastuti, 2011). 

Menurut WHO (2005), Sanitasi kapal   merupakan salah 
satu usaha ditujukan terhadap faktor    risiko lingkungan di 
kapal untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit guna 
memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan. Sanitasi   
kapal   yang buruk akan berdampak pada permasalahan kapal 
seperti      menumpuknya sampah dalam          kapal     akan     
menjadi berkembangnya vektor penyakit misalnya tikus, kecoa, 
nyamuk dan lalat.  Salah    satunya  vektor    tikus yang 
beresiko menyebabkan penularan penyakit sepertiPes, 
Leptospirosis,  Murine  thypus,     Rat bite Fever (RBF), 
Salmonella enterica serovar typhimurium, Hantavirus 
pulmonary syndrome. 

Keberadaan  tikus dikapal dapat   menganggu penumpang 
dan merusak    prasarana dan sarana dikapal, tikus dapat 
memakan atau menggerigiti  kayu     ataupun  kabel yang ada 
di kapal,     sehingga memungkinkan kerusakan    pada kapal 
akibat tikus. 

Salah  satu  upaya pengendalian vektor tikus di kapal dapat 
dilakukan dengan   fumigasi yang direkomendasikan yaitu, 
SO2, dan HCN (Ririh, 2011). Pencegahan masuk dan 
keluarnya penyakit menular yang   berpotensial wabah 
dilakukan pemberantasan vektor penyakit dikapal karena 
vektor penyakit berperan        sebagai perantara dan sumber 
penyakit yang bisa merugikan masyarakat. Hal ini dilakukan 
sebagai upaya kewaspadaan untuk mengantisipasi terjadinnya 
penularan penyakit yang disebabkan oleh faktor risiko tersebut. 
Upaya pengendalian  risiko lingkungan bertujuan untuk 
membuat wilayah   Pelabuhan laut dan   kapal tidak menjadi 
sumber penularan penyakit akibat vektor. (Ditjen PP dan PI, 
2007) Menurut    Peraturan    Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 dikatakan   bahwa setiap    
penanggung    jawab alat angkut   yang berada di pelabuhan, 
Bandar Udara, dan pos lintas batas darat, yang di dalamnya 
ditemukan faktor  risiko kesehatan berupa tanda- tanda 
kehidupan tikus dan/ atau serangga,  berdasarkan pemeriksaan 
dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat, wajib 
melakukan tindakan   hapus tikus dan hapus serangga. 
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Sama halnya dengan kapal di Pelabuhan Kalianget 
memungkinkan adanya keberadaan   tikus. Sehingga perlu 
dilakukannya penelitian pada kapal-kapal yang bersandar di 
Pelabuhan Kalianget. Kapal yang bersandar di pelabuhan 
Kalianget bertujuan  untuk memudahkan aktivitas orang yang 
ingin berpindah ke   pulau   lain   ataupun   pergi   ke wilayah 
lainnya, sehingga pelabuhan Kalianget menjadi pusat 
pemberhentian kapal yang ada di Sumenep. Tujuan dari 
peneitian ini untuk mengetahui faktor-faktor  sanitasi kapal         
terhadap         tanda-tanda keberadaan tikus pada kapal 
penumpang yang bersandar di Pelabuhan Kalianget tahun 2019 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan di Wilayah kerja  Pelabuhan 
Kalianget, Kabupaten Sumenep. Penelitian ini dilaksanaan 
pada Bulan April 2019. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang 

bersifat objektif, mencakup  pengumpulan data. Penelitian ini 

survei  yang bersifat cross sectional. Sampel dan besar sampel 

berdasarkan jumlah poulasi yang memenuhi krteria dalam 

penelitian  yang berjumlah 4 sampel. Pada saat penelitian 

ditemukannya kapal yang bersandar sebanyak 4 kapal 

dikarenakan faktor cuaca seingga kaal banyak yang tidak 

beroperasi. 

Pengolahan data diakukan dengan menggunakan metode 

deskriptif . data yang telah I dapatkan dikumpulkan , dola dan 

disusun lalu di tabulasi. Penelitian menggunakan instrument  

sanitasi  kapla  dari  KKP dan formulir tanda-tanda 

keberadaan tikus 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

. Berdasarkan tabel diatas pada pemeriksaan  variabel 
sanitasi kapal di dapatkan hasil memenuhi syarat pada semua 
kapal terkecuali pada variabel Sampah tidak memenuhi syarat. 
Untuk tampak tanda-tanda keberadaan tikus tidak ditemukan 
pada semua varaibel 

A. Dapur 

Penilaian komponen pada dapur menujukkan bahwa dari 4 
kapal yang diperiksa termasuk dalam kategori memenuhi 
syarat, karena sudah memenuhi semua pertanyaan dari 
variabel, seperti keadaan dapur terlihat bersih, pertukaran udara 
aik karena adanya exhauster, pencahayaan baik sudah di atas  
10 fc, dan cara pencucian pada alat makan sudah baik karena 
adanya bahan pembersih khusus pada pencucian. Pencucian 
alat makan harus bersih agar tidak dapat terjadinya penularan 
penyakit melalui alat makan. 

Peralatan yang digunakan dalam mengolah makanan di  
kapal  harus mudah dibersihkan, tahan lama, permukaan halus, 
dan disimpan di tempat khusus   agar   terhindar   dari   
berbagai vektor terutama tikus. 

B. Ruang Rakit Makanan 

Penilaian komponen pada ruang  rakit makanan  
menunjuukan bahwa dari 4 kapal yang diperiksa termasuk 
dalam ketegori    memenuhi syaratm karena sudah memenuhi 
semua variabel; bersih , pertukaran udara baik, pencahayaan 
baik sudah diats  10 fc dan cara penyimpanan baik sudah 
dibedakan yang terdapat di empat kapal. antara makanan 
kering dan basah, makanan basah harus di bedakan karena 
makanan basah mudah membusuk harus di taruh di tempat 
pendingin agar memperlambat pembusukan makanan. 

Makanan atau bahan makanan yang  ada  di  kapal  harus  
diolah  secara baik dan benar. Sehingga apabila pengolahan 
makanan sudah benar maka tidak  terajdinya  penularan 
penyakit melalui makanan. 

C. Gudang 

Penilaian komponen gudang pada 4 kapal yang diperiksa 
memenuhi syarat, karena sudah memenuhi smeua variabel 
bersih, pertukaran uadara baik, daN pencahayaan baik sudah di 
atas 10 fc. Gudang menggunakan ventilasi exhauster   sehingga   
pertukaran   udara baik dan dapat mengurangi bakteri yang ada 
pada ruangan dan adanya jendela dapat  membantu  sinar  
matahari  masuk ke dalam ruangan sehingga menjaga 
kelembaban ruangan. 

D. Palka 

Penilaian komponen palka pada 4 kapal yang diperiksa 
memenuhi syarat. Karena palka terlihat bersih dan tidak adanya 
sampah yang tercecer pada sekitar palka, karena    terdapat 
tong sampah pada palka.  

E. Ruang Tidur & Geladak 

Ruang tidur terbagai dari ABK, Perwira, Penumpang & 
geladak, sudah termasuk memenuhi syarat karena variabel 
sudah terpenuhi: bersih, pertukaran uadar baik dan 
pencahayaan baik,   dengan   luas   lantai   per   orang minimal 
2,2 m². Pencahayaan pada ruang tidur bisa digunakan untuk 
memabaca koran. 

F. Air Minum 

Penilaian air minum pada 4 kapal yang diperiksa sudah 
memenuhi syarat secara fisik, tidak berbau, tidak berasa, 
tampak jernih, dan Ph antara 6,5 – 8,5, dan air minum langsung 
bisa diminum tanpa dilakukannya pengolahan   terlebih dahulu. 
Yakni sesuai dengan Permenkes 492  Tahun  2010  tentang  
kualiats  air minum. 

G. Limbah Cair 

Penilaian limbah cair dari 4 kapal yang diperiksa memenuhi 
syarat  karena saluran pada limbah cair menggunakan saluran 
tertutup, saluran tidak bocor, dan limbah cair di alirkan ke 
tempat khusus. Sehingga limbah cair tidak dapat mencemari 
lingkungan sekitar. Semua kapal sebelum melakukan 
pembuangan harus dilakukan pengolahan. 
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H. Air Ballast 

Penilaian air ballast memenuhi syarat, seperti pH 
memenuhi syarat, dan dilakukan pengolahan  air  ballast 
sebelum dilakukan pembuangan ke lingkungan. Tong air 
ballast di kapal digunakan sebagai penyeimbang kapal agar 
kapal tidak goyang dan tetap seimbang. 

I. Ruang Mesin 

Penilaian   ruang   mesin   pada   4 kapal yang diperiksa. 
Ruang mesin ini terlihat bersih  karena  tersedianya sampah,  
pertukaran  udara     di  ruang mesin menggunakan exhauster 
sehingga dapat mengurangi bakteri pada ruangan tersebut. Dan 
pencahayaan pada ruang mesin sudah baik karena sudah di atas 
10 fc. 

J. Sampah 

Penilaian tempat sampah pada kapal sudah kedap  air, 
tertutup,  adanya plastik pada tong sampah sehingga sampah 
tidak langsung tersentuh dengan tempat sampah dan tidak 
tersedianya perbedaan antara sampah kering dan basah, 
komponen sampah merupaka komponen penting bagi kapal, 
karena sampah  dapat menjadi  tempat perindukan vektor 
sehinggga bisa menularkan penyakit melalui vektor yang ada di 
kapal melalui vektor. Sehingga pada komponen sampah tidak 
memnuhi syarat dari 4 kapal yang diperiksa.  

K. Tanda tanda Keberadaan Tikus 

Dapat dilihat dari : kotoran tikus, bau  tikus,jalan  tikus,  
jejak  kaki  tikus, bekas gigitan tikus, dan ditemukannya tikus 
hidup ataupun bangkainya. Tikus adalah binatang yang 
termasuk dalam ordo Rodentia, sub ordo Myormorpha, family 
Muridae. Family Muridae ini merupakan  family  yang  
dominan   dari ordo rodentia karena mempunyai daya 
reproduksi yang tinggi, pemakan segala macam makanan 
(Omnivorous), tikus hidup dengan cara berkelompok dan 
menenmpati suatu kawasan yang cukup memberi perlindungan 
serta sumber makanan (Rika, et al, 2015) 

Keberadaan  tikus  pada  kapal dapat   meyebabkan   suatu   
KLB   yang dapat menjadi ancaman kesehatan baik dalam 
negara maupun bagi negara lain. Maka harus kapal harus 
dilakukan pemeriksaan sanitasi kapal, mengingat kapal 
membawa rodent penyebab penyakit, dan dapat menyebabkan 
faktor risiko yang tinggi baik terhadap muatan maupun ABK. 

Analisis Faktor Faktor Sanitasi Kapal terhadap Tanda 
Tanda Keberadaan Tikus. Keadaan sanitasi kapal yang 
memiliki tingkat     risiko gangguan kesehatan pada kapal dan 
terdeteksi adanya  tanda  tanda  keberadaan  tikus. 

Berdasarkan Depkes RI (2007) pemeriksaan tikus di kapal 
dilakukan dengan adanya melihat tanda tanda kehidupan tikus 
seperti droping (kotoran tikus), runways (jalan tikus), tracks 
(bekas jejak tikus), gnawing (bekas gigitan), dan tikus hidup 
atau mati. Seperti yang dijelaskan  pada  Permenkes  34  Tahun 

2013 tentang penyelengaaraan tindakan hapus  tikus  dan  
hapus  serangga  pada alat angkut di pelabuhan, bandar udara, 
dan  pos  lintas  barat.  Pemeriksaan sanitasi kapal dilaksanakan 

guna untuk pemberian sertifikat kapal dalam rangka 
kekarantinaan  kesehatan. Apabila sanitasi kapal sudah 
memenui syarat maka kapal mendapatkan sertifikat SSCEC 
yang berarti kapal sudah bebas dari tindak hapus tikus. Dan 
kapal bisa berlayar ke pelabuhan selanjutnya. 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari 
sanitasi kapal pada komponen dapur, ruang rakit makanan, 
gudang, palka,  ruang  tidur & geladak,   air   minum,   limbah   
cair,   air ballast,   dan   ruang   mesin   memenuhi syarat . 
Untuk komponen sampah tidak memenuhi syarat  dikareakan  
tidak adanya perbedaan tempat sampah kering dan tempat 
basah. Pada penelitian ini disimpulkan pada perusahaan kapal 
agar menambahkan tong sampah pada kapal agar bisa 
terbedakan antara sampah kering dan sampah basah. Dan bagi 
peneliti selanjutnya dapat melanjutkan menjadi analitik tentang 
managemen pelaksana sanitasi kapal terhadap tanda tanda 
keberadaan tikus pada kapal yang bersandar di Pelabuhan. 
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Abstrak— Kondisi fisik rumah di wilayah kerja Puskesmas Simomulyo berdempetan, sehingga mempengaruhi kualitas ruang pada 

rumah, yaitu sirkulasi udara dan pencahayaan yang didapat kurang dari 50 lux pada luas ventilasi yang berukuran kurang dari 10%. 

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kejadian penyakit TBC Paru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kondisi fisik 

rumah dengan kejadian penyakit TBC Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Simomulyo. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional 

dengan pendekatan kasus kontrol (perbandingan 1 : 1). Sampel kasus 60 rumah dan sampel kontrol 60 rumah yang diambil secara 

acak dengan simple random sampling. Data dianalisis melalui uji Chi-Square pada tingkat kepercayaan 95% (ά = 0.05). Hasil penelitian 

menunjukkan adanya hubungan antara pencahayaan (p-value= 0,009), kelembapan (p-value= 0,001), suhu (p-value 0,007), Ventilasi (p-

value= 0,004), Kepadatan Hunian (p-value = 0,019) ,Lantai (p-value = 0,039) Lubang Asap Dapur (p-value = 0,001), kondisi fisik rumah 

( p-value = 0,030) dengan penyakit TBC Paru. Hal ini diperhatikan dengan kondisi fisik rumah yang tidak memenuhi syarat sesuai 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/ /SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan dan rumah tinggal. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh hubungan kondisi fisik rumah dengan kejadian penyakit TBC Paru. diharapkan 

bagi masyarakat untuk peduli terhadap kondisi lingkungan rumah seperti membersihkan sarang laba – laba, membersihkan debu yang  

ada di dalam dan sekitar rumah secara rutin, memasang genteng kaca, membuka jendela setiap pagi.berperan aktif dalam menemukan 

dan melapor bila terdapat pasien TBC Paru, menjaga kebersihan diri, menerapkan etika batuk, dan menggunakan masker apabila 

batuk dan pilek. Bagi Puskesmas untuk melakukan pemberian genteng kaca terhadap Penderita TBC Paru dan pemberian status 

ventilasi aktif di setiap rumah Penderita TBC Paru dan Non Penderita TBC Paru.Kata  

Kunci— Kondisi Fisik Rumah, Penyakit TBC Paru 

I.  PENDAHULUAN 

Pembangunan kota – kota besar di Indonesia tumbuh dan 
berkembang tidak dari penduduk di kota itu sendiri, melainkan 
juga datang dari penduduk luar kota yang ingin tinggal serta 
turut membangun kota. Dengan semakin bertumbuhnya 
pembangunan di wilayah kota, maka tumbuh pula penduduk 
yang memerlukan tempat tinggal, terutama tempat tinggal yang 
dekat dengan  sumber mata pencaharian. Lingkungan tempat 
tinggal sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat 
yang bertempat tinggal disekitar lingkungan  padat huni dan 
kumuh. Masalah kesehatan yang berhubungan dengan tempat 
tinggal adalah masalah kebersihannya, pembuangan kotoran 
manusia, pengelolaan sampah, kualitas udara (suhu dan 
kelembapan) dan pencahayaan didalam rumah, kepadatan 
hunian, ventilasi kamar hunian [1]. 

Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan infeksi 
bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC Paru tersebar lewat 
udara bila orang yang mengidap TB di paru-paru atau 
tenggorokan saat batuk, bersin atau berbicara dapat menularkan 
ke udara. Gejala TBC Paru yaitu batuk yang berlangsung lebih 
dari 3 minggu, demam, berat badan turun tanpa sebab, keringat 

malam, senantiasa lelah, nafsu makan berkurang, dan dahak 
bebercak darah. Pencegahan terhadap penyakit TBC Paru 
dengan cara  penderita TBC Paru diminta menutupi hidung dan 
mulutnya apabila mereka batuk atau bersin, pemberian vaksin 
BCG dapat melindungi anak-anak yang bepergian ke negara 
yang biasa kejangkitan TBC Paru. Pengobatan penyakit TBC 
Paru diobati dengan gabungan antibiotika khusus setidaknya 6 
bulan. Antibiotika TBC Paru ini diminum di bawah 
pengawasan perawat klinik guna memperhatikan dampak 
sampingnya dan meyakinkan pengobatannya sudah selesai. 
Penderita TBC Paru dapat sembuh jika menyelesaikan 
pengobatan. Jika tidak minum obat, pengidapnya bisa menjadi 
sakit parah, bahkan meninggal [2]. 

Rumah sehat yaitu bangunan tempat tinggal yang 
memenuhi persyaratan kesehatan yang terdiri dari komponen 
rumah, sarana sanitasi dan perilaku dengan memiliki akses 
jamban sehat, tempat pembuangan sampah, sarana air bersih, 
sarana pembuangan air limbah, ventilasi baik, kepadatan 
hunian rumah memenuhi persyaratan, dan lantai rumah tidak 
terbuat dari tanah [3]. Rumah yang dihuni  di Indonesia, 
menurut data Riskesdas 2010 [4] menunjukkan bahwa secara 
nasional 24,9% yang tergolong rumah sehat, sisanya belum 
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memenuhi kriteria rumah sehat. Penilaian terhadap rumah sehat 
ini dilakukan terhadap kriteria kondisi fisik rumah yang 
meliputi atap, dinding, lantai, ketersediaan jendela, ventilasi, 
pencahayaan, lantai, kepadatan hunian. Selain itu terdapat 
faktor risiko lingkungan lainnya pada bangunan rumah yang 
dapat berpengaruh terhadap kejadian penyakit TBC Paru antara 
lain : kelembapan, kualitas udara dalam ruang, serta perilaku 
meludah di sembarangan tempat, batuk tanpa menutup mulut,  
pengobatan yang tidak teratur, tidak membuka jendela, dan 
tidak memakai masker [5]. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Untuk mengetahui 
hubungan kondisi fisik rumah dengan kejadian TBC Paru di 
Wilayah kerja Puskesmas Simomulyo. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian penelitian 
deskriptif analitik, yang artinya penelitian untuk 
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang 
diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul lalu 
mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena 
kesehatan itu terjadi. Kemudian melakukan analisis dinamika 
korelasi antara fenomena atau antara faktor risiko denga faktor 
efek. Yang dimaksud faktor efek adalah suatu akibat dari 
adanya faktor risiko, sedangkan faktor risiko adalah suatu 
fenomena yang mengakibatkan terjadinya efek [6] 

Penelitian ini menggunakan pendekatan case control yaitu 
suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor 
risiko dipelajari, dengan menggunakan pendekatan 
retrospective. Dengan kata lain, efek (penyakit atau status 
kesehatan) diidentifikasi pada saat ini, kemudian faktor risiko 
diindentifikasi pada saat terjadinya waktu lalu [7] 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Penyakit TBC 
Paru. Variabel bebasnya adalah ventilasi, kelembapan, suhu, 
pencahayaan, dan kepadatan hunian, lantai, lubang asap dapur 
[8].  

III. HASIL 

Dapat diketahui bahwa pencahayaan yang ada pada 120 
rumah tersebut memiliki pencahayaan yang memenuhi syarat 
dengan jumlah sebanyak 35 rumah (29,2%) dan sebanyak 85 
rumah (70,5%) tidak memenuhi persyaratan. Dimana 
pencahayaan yang tidak memenuhi persyaratan dikarenakan 
kurang nya cahaya yang masuk ke dalam rumah dan kamar 
penderita serta cahaya buatan yang terlalu minim pada 
ruangan. dengan didukung hasil pengukuran pencahayaan, 
terdapat hasil yang tidak memenuhi syarat, dampak dari 
pencahayaan yang tidak memenuhi syarat, yaitu kelembapan 
tinggi dan suhu semakin minus dapat berakibat berkembang 
nya Mycobacterium tuberculosis di dalam rumah dan 
penularan akan semakin meningkat. 

 Dapat diketahui bahwa kelembapan yang ada pada 120 
rumah tersebut memiliki kelembapan yang memenuhi syarat 
dengan jumlah sebanyak 33 rumah (27,5%). dan sebanyak 
sebanyak 87 rumah (72,5%) tidak memenuhi persyaratan. hasil 

ini diakibatkan karena kelembapan yang ada pada rumah yang 
diteliti kondisi kelembaban tinggi, daerah pemukiman padat 
penduduk, ventilasi dan pencahayaan yang kurang memenuhi 
syarat serta adanya penilaian yang dilakukan dengan 
pengukuran kelembapan di dalam rumah didapatkan hasil yang 
kurang memenuhi syarat kelembapan.  

Dapat diketahui bahwa ventilasi yang ada pada 120 rumah 
tersebut memiliki suhu yang memenuhi syarat sebanyak 40 
rumah (33,3%). Sedangkan yang tidak memiliki ventilasi yang 
memenuhi syarat sebanyak 80 rumah (66,7%). Hal ini 
dikarenakan pemukiman padat penduduk, tidak terdapat lubang 
asap dapur, kondisi kelembapan di dalam rumah tinggi dan 
ventilasi yang berada di dalam rumah tidak ada, walaupun 
terdapat ventilasi akan tetapi tidak berfungsi sebagaimana 
mestinya, sehingga mengakibatkan suhu di dalam kamar dan 
rumah tidak dapat berputar dan berganti, akibat nya di dalam 
kamar dan rumah terasa dingin dan merasa sesak, kondisi 
tersebut berpengaruh besar terhadap berkembangnya penularan 
Mycobacterium tuberculosis di dalam rumah.  dapat diketahui 
bahwa ventilasi yang ada pada 120 rumah tersebut memiliki 
ventilasi yang memenuhi syarat dengan jumlah sebanyak 32 
rumah (26,7%). Sedangkan yang tidak memiliki ventilasi yang 
memenuhi syarat sebanyak 88 rumah (73,3%). Dimana 
ventilasi yang tidak memenuhi syarat tersebut, dikarenakan 
ukuran ventilasi yang tidak sebanding dengan luas lantai rumah 
<10% dari luas lantai rumah, dikarenakan rumah yang padat 
penghuni dengan ukuran 4m x 1m, tidak terdapat ventilasi di 
rumah walaupun ada, akan tetapi ventilasi tidak berfungsi 
sebagaimana mestinya. Mengakibatkan kondisi di dalam rumah 
tersebut tidak ada sirkulasi udara, didukung dengan suhu minus 
dan kelembapan tinggi berpengaruh terhadap penularan 
Mycobacterium tuberculosis di dalam rumah.  

 Dapat diketahui bahwa kepadatan hunian yang ada pada 
120 rumah, kepadatan hunian yang memenuhi syarat sebanyak 
29 rumah (24,2%). Sedangkan yang tidak memiliki kepadatan 
hunian yang memenuhi syarat sebanyak 91 rumah (75,8%). 
Dimana rumah yang memiliki kepadatan hunian yang tidak 
memenuhi syarat tersebut dikarenakan penghuni kamar disetiap 
rumah < 8 m²/2 orang, yang artinya dalam 1 kamar yang 
mayoritas berukuran sekitar 7 m²/ orang ditempati 2 orang atau 
lebih. Kondisi tersebut dikarenakan banyak penderita TBC 
Paru yang hidup di pemukiman padat penduduk, tidak terdapat 
ventilasi, suhu minus dan kelembapan tinggi, pencahayaan 
minim, tidak terdapat lubang asap dapur, kondisi lantai rumah 
yang masih dari tanah liat, faktor – faktor fisik tersebut sangat 
berpengaruh dalam penularan TBC Paru di dalam rumah.  

 Dapat diketahui bahwa lantai yang ada pada 120 rumah 
tersebut memiliki lantai yang memenuhi syarat sebanyak 32 
rumah (26,7%). Sedangkan yang tidak memiliki lantai yang 
memenuhi syarat sebanyak 88 rumah (73,3%). Dimana yang 
tidak memiliki lantai yang memenuhi syarat tidak terdapat 
lapisan keramik/plester/ubin pada kondisi lantai rumah yang 
ada yaitu kedap air, lalu suhu minus, ruangan lembab, dan 
dingin oleh karena jenis lantai kedap air, suhu minus dan 
ruangan lembab merupakan salah satu faktor risiko kejadian 
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TBC Paru karena bakteri penyebab TBC Paru dapat bertahan 
hidup di tempat yang lembab, dingin, tidak ada cahaya 
matahari masuk, tidak terdapat pertukaran udara, pengap, dan 
sesak. 

 Dapat diketahui bahwa lubang asap dapur yang ada pada 
120 rumah tersebut memiliki lubang asap dapur yang 
memenuhi syarat sebanyak 35 rumah (29,2%). Sedangkan yang 
tidak memiliki lubang asap dapur yang memenuhi syarat 
sebanyak 85 rumah (70,8%). Dimana lubang asap dapur yang 
tidak memenuhi syarat, dikarenakan kondisi rumah yang padat 
hunian dan ukuran lubang asap dapur <10% dari luas lantai 
dapur dan tidak terdapat nya lubang asap dapur pada rumah. 
Dan di dukung dengan tidak adanya ventilasi sebagai 
pertukaran udara serta cahaya mataahari yang masuk sedikit 
berpengaruh terhadap kejadian penyakit TBC Paru. 

 Dapat diketahui bahwa kondisi fisik rumah yang ada pada 
120 rumah memiliki kondisi fisik rumah yang baik yaitu 
sebanyak 23 rumah (19,2%), rumah dengan penilaian kondisi  
fisik cukup sebanyak 28 rumah (23,3%), rumah dengan 
penilaian kondisi fisik kurang sebanyak 69 rumah (57,5%). 
Dimana rumah yang memiliki kategori kondisi fisik kurang 
dikarenakan rumah tersebut memiliki pencahayaan yang tidak 
memenuhi syarat, ventilasi yang tidak digunakan sebagai mana 
fungsinya, suhu dan kelembapan yang kurang, dinding terbuat 
dari papan serta lantai yang masih terbuat dari tanah, kondisi 
yang padat hunian, di setiap rumah juga masih jarang 
ditemukan adanya lubang asap dapur. Rumah yang memiliki 
kategori kondisi fisik kurang tersebut sangat berpengaruh 
terhadap penularan Mycobacterium tuberculosis. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 
dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu antara lain sebagai 
berikut: pada 120 rumah,  suhu yang telah diukur yang 
memenuhi syarat sebesar 33,3%, Kelembapan yang telah 
diukur yang memenuhi syarat sebesar 27,5%, Pencahayaan 
yang telah diukur, yang memenuhi syarat sebesar 29,2%., pada 
120 rumah yang meliputi rumah penderita dan non penderita, 
didapatkan hasil bahwa rumah yang memiliki luas ventilasi 
yang memenuhi syarat sebesar 26,7%, pada 120 rumah yang 
meliputi rumah penderita dan non penderita, didapatkan hasil 
bahwa rumah yang memiliki kepadatan hunian yang memenuhi 
syarat sebesar 24,2%, pada 120 rumah yang meliputi rumah 
penderita dan non penderita, didapatkan hasil bahwa rumah 
yang memiliki lantai yang memenuhi syarat sebesar 26,7%, 
pada 120 rumah yang meliputi rumah penderita dan non 
penderita, didapatkan hasil bahwa rumah yang memiliki lubang 
asap dapur yang memenuhi syarat sebesar 29,2%. Ada 
Hubungan antara kondisi fisik rumah dengan kejadian TBC 
Paru, yang di dapatkan dengan statistik uji Chi-Square  nilai (p 
0,030 < 0,05).  

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti 
merekomendasikan berupa saran-saran  sebagai berikut, bagi 
Pihak Puskesmas Simomulyo, melakukan pemberian genteng 
kaca terhadap Penderita TBC Paru.Pemberian status ventilasi 

aktif di setiap rumah Penderita TBC Paru dan Non Penderita 
TBC Paru. Bagi Pihak Masyarakat di Wilayah Kerja 
Puskesmas Simomulyo, peduli terhadap kondisi lingkungan 
rumah seperti membersihkan sarang laba – laba,, 
membersihkan debu yang  ada di dalam dan sekitar rumah 
secara rutin, memasang genteng kaca, membuka jendela setiap 
pagi, berperan aktif dalam menemukan dan melapor bila 
terdapat pasien TBC PARU, menjaga kebersihan diri, 
menerapkan etika batuk, dan menggunakan masker apabila 
batuk dan pilek, bagi peneliti selanjutnya, melakukan penelitian 
lebih lanjut dengan meneliti faktor – faktor yang berpengaruh 
terhadap kejadian penyakit TBC Paru. 
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Abstrak—Coffe pulp is used as organic fertilizer, so it needs innovation to utilize coffe grounds. The carbon contents of this coffee 

pulp can be used as active charcoal. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of coffee grounds activated charcoal in 

reducing cadmium (Cd) levels in batik home industry liquid waste. This type of research is a quasi experiment using Pretest-Posttest 

with Control Group Design. The treatment group in this study was batik wastewater containing cadmium (Cd) which was contacted 

with coffee pulp active charcoal using jar test techniques at different times in 60 minutes, 90 minutes and 120 minutes. Analysis method 

using Anova Test. The results of the study were compared with the standard of Permen LH No. 5 of 2014. Average yield of Cadmium 

(Cd) post-test (control: 27.02 mg /l; contact time 60 minutes: 10.36 mg /l; contact time 90 minutes: 1.02 mg /l; contact time 120: 0.91 mg 

/l). Cadmium (Cd) levels throughout the post-test group did not meet the requirements of Cadmium (Cd) levels in wastewater in the 

PERMEN LH No. 5 of 2014 concerning Waste Water Quality Standards. The level of efficiency of the decline from the highest to the 

lowest is the contact time group 120 minutes (97.6%), contact time 90 minutes (97.3%) and contact time (73.1%). There is a difference 

in Cadmium (Cd) levels in batik liquid waste which is treated using coffee pulp activated charcoal with a variation of 60 minutes, 90 

minutes, and 120 minutes. This research can be used by the community as an alternative for batik wastewater treatment. This research 

can also be continued by adding variations in contact time and the number of adsorbate doses. 

Kata Kunci— Coffe pulp, Activated charcola, Cadmium (Cd)

I.  PENDAHULUAN 

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah, limbah padat didefinisikan sebagai sisa 
kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang 
berbentuk padat. Limbah padat adalah limbah yang bersifat 
padat terdiri atas bahan organik dan bahan anorganik yang 
dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak 
membahayakan lingkungan dan melindungi investasi 
pembangunan. Limbah padat merupakan suatu bahan yang 
terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia 
maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis, 
dengan demikian, jika limbah padat dibiarkan dapat 
membahayakan lingkungan sehingga diperlukan pengelolaan 
dan pengolahan yang baik. 

Menurut data dari Badan Statistik tahun 2015, jumlah cafe 
di Surabaya sebanyak 135 unit yang mengalami kenaikan 
jumlah yang signifikan dari tahun 2011 sebanyak 90 cafe yang 
menghasilkan ampas kopi. Namun konsumen yang 
mengonsumsi kopi pada satu cangkir hanya menghasilkan dua 
sendok makan ampas kopi dan satu hari pada setiap cafe 
menghasilkan 2 kg ampas kopi [1]. 

Selama ini pemanfaatan ampas kopi digunakan sebagai 
pupuk organik dikarenakan mengandung mineral karbohidrat, 
membantu terlepasnya nitrogen sebagai nutrisi tanaman, dan 
ampas kopi dapat menambahkan asupan Nitrogen, Fosfor dan 

Kalium (NPK) yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga dapat 
menyuburkan tanah [2]. Kandungan yang terdapat pada ampas 
kopi memiliki total karbon  sebesar 47,8-58,9% [3]. 
Kandungan karbon pada ampas kopi ini bisa dimanfaatkan 
sebagai bahan arang aktif yang dapat menggantikan 
ketersedian batu bara dan kayu untuk bahanbaku arang aktif 
yang semakin menurun [4]. 

Karbon aktif merupakan adsorben berpori, yang sebagian 
besar terdiri dari unsur karbon dan masing-masing berikatan 
secara kovalen. Karbon aktif merupakan karbon dengan 
struktur amorphous atau mikrokristalin yang sebagian terdiri 
karbon bebas dan memiliki “permukaan dalam” (internal 
surface), memiliki luas permukaan berkisar antara 300-2000 
m2/gr [5]. Karbon aktif berbentuk serbuk halus memiliki 
distribusi ukuran partikel 5-10 µm, sedangkan yang berbemtuk 
granular memiliki ukuran partikel 0,8-1,2 mm. Porositas 
karbon aktif terbentuk pada saat proses karbonisasi. Pada 
karbon aktif terdapat 3 ukuran pori, yaitu mikropori (< 2 mm), 
mesopori (2 mm – 50 mm), makropori (> 50 mm), selain itu 
ada ukuran supermikropori (0,7nm – 2 nm) dan ultramikropori 
(<0,7 nm) (Sitorus, 2014).Untuk pori arang aktif dari ampas 
kopi dengan pengujian BET (Brunaeur-Emmet-Teller) 
diperoleh surface area arang aktif ampas kopi sebesar 22,368 
m2/g, sehingga dapat disimpulkan bahwa arang aktif ampas 
kopi memiliki luas permukaan yang layak dijadikan adsorben 
dan merupakan bahan penyerap yang baik sehingga dapat 
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digunakan sebagai adsorben pada industri yang menghasilkan 
limbah cair yang mengandung logam berat [7]. 

Home industry pembuatan batik berawal dari metode 
menggambar dengan canting hingga proses pewarnaan yang 
menggunakan pewarna kimia yang di dalamnya terkandung 
logam berat [8].Pada Industri batik menghasilkan limbah cair 
dari proses penghilang kanji, penjemuran pemasakan, 
merserisasi, pewarnaan, pencetakan dan penyempurnaan. 
Proses 
pewar
naan 
dan 
pembil
asan 
mengh
asilka
n 
limbah 
cair 
yang 
berwar
na dari 
bahan-
bahan 
lain 
suatu 
zat 
warna 
yang dipakai, seperti fenol dari berbagai macam logam. Jenis 
limbah yang dihasilkan dari pabrik industri batik misalnya 
logam berat terutama As, Cd, Cr, Pb, Cu, Zn. Karena banyak 
mengandung logam berat, limbah industri batik termasuk 
dalam kategori limbah berbahaya dan beracun (B3). Logam 
berat sendiri merupakan komponen alami dari bumi yang tidak 
dapat dihancurkan (nondegrandable) oleh organisme hidup di 
lingkungan dan terakumulasi di lingkungan. Masuknya logam 
berat pada perairan mengakibatkan pencemaran pada perairan 
dan juga biota yang ada didalamnya.Salah satu logam yang 
bersifat toksik pada limbah cair batik adalah kadmium (Cd) 
[9].Berdasarkan penelitian [10] pada home industry batik yang 
ada di Yogyakarta menghasilkan limbah cair yang 
mengandung logam berat cadmium (Cd) sebesar 0,317 mg/L. 
Selain itu pada penelitian [11] dihome industry batik “X” Jawa 
Tengah menghasilkan limbah cair dengan kandungan logam 
berat Kadmiun (Cd) sebesar 0,72 mg/l. Pada kedua kasus yang 
telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa kandungan 
kadmiun (Cd) pada limbah cair home industry batik masih 
melebihi ambang batas, sehingga limbah cair yang dihasilkan 
perlu diproses terlebih dahulu sebelum dibuang di badan air. 

Penelitian ini untuk memanfaatan ampas kopi sebagai 
adsorben denganperbedaan waktu kontak dalam penurunan 
kandungan kadmium (Cd) pada limbah cair batik. Adsorbsi 
dapat dilakukan dengan arang aktif yang dihasilkan dari 
pembakaran material yang mengandung karbon yang tinggi. 
Arang aktif ampas kopi dimanfaatkan sebagai adsorben karena 
biaya yang diperlukan relatif murah serta kemampuan daya 
serap/adsorpsi yang tinggi (Syauqinah, 2011). 

Berdasarkan latar belakang diatas hasil penelitian yang 
telah dilakukan sebelumnya, maka dengan demikian penelitian 
yang akan dilakukan berjudul “Efektivitas Arang Aktif Ampas 
Kopi Dalam Menurunkan Kadar Kadmium (Cd) Pada Air 
Limbah Batik (Studi Limbah Cair Batik Di Perumahan 
Pakunden Kota Blitar 2019)”. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

Penelitian Penelitian yang akan dilaksanakan adalah jenis 
penelitian Eksperimen Semu atau Quasy Experiment 
dikarenakan, pada penelitian ini ada variabel-variabel yang 
berpengaruh pada hasil penelitian yang tidak dikontrol. 
Penelitian ini menggunakan desain Pretest-Posttest with 
Control Group Design. 

Pengambilan sampel ampas kopi diperoleh dari pedagang 
minuman kopi di wilayah Kota Blita. Sedangkan pengambilan 
sampel limbah cair batik di Perumahan Pakunden Kota Blitar, 
dan untuk pembuatan arang aktif, pemeriksaan kadar kadmium 
(Cd) dilakukan di Balai Penelitian dan Konsultasi Industri, 
Surabaya. 

III. HASIL 

TABLE I. HASIL PEMERIKSAAN KADAR CADMIUM (CD) SEBELUM DAN SESUDAH PENAMBAHAN BIOADSORBAN 

AMPAS KOPI DENGAN VARIASI WAKTU KONTAK 
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Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel V.1 dapat 
diketahui bahwa rata-rata kadar kadmium (Cd) sebelum diberi 
perlakuan adalah 27,02 mg/L. Rata-rata kadar kadmium (Cd) 
pada kode sampel K lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 
kadar kadmium (Cd) sesudah perlakuan dengan variasi waktu 
kontak yang berbeda beda, yaitu kode sampel A dengan 
perlakuan waktu kontak 60 menit yaitu 10,36 mg/L, pada kode 
sampel B dengan perlakuan waktu kontak 90 menit sebesar 

1,02 mg/L dan pada kode sampel C dengan perlakuan waktu 
kontak 120 menit yaitu 0,91 mg/L. Hal ini menunjukkan bahwa 
telah terjadi penurunan rata-rata kadar kadmium (Cd) pada 
limbah cair batik dengan variasi waktu kontak yang berbeda 
beda. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Tabel V.2 dapat 
diketahui bahwa prosentase penurunan kadar kadmium (Cd) 
tertinggi terjadi pada kode sampel C dengan perlakuan variasi 

TABLE IV. PENURUNAN KADAR CADMIUM (CD) SEBELUM DAN SESUDAH PENAMBAHAN BIOADSORBAN AMPAS KOPI 

DENGAN VARIASI WAKTU KONTAK 

 

TABLE III. HASIL UJI NORMALITAS DATA KADAR CADMIUM (CD) PADA LIMBAH CAIR BATIK SEBELUM DAN SESUDAH 

PENAMBAHAN ARANG AKTIF AMPAS KOPI 

 

TABLE II. KADAR CADMIUM (CD) SESUDAH PERLAKUAN DENGAN KELOMPOK TIGA VARIASI WAKTU KONTAK 

ARANG AKTIF AMPAS KOPI, 
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waktu kontak 120 menit yaitu sebesar (97,6 %), dibandingkan 
kode sampel A dan B dengan perlakuan variasi waktu kontak 
60 menit dan 90 menit yaitu sebesar (73,1 %) dan (97,3%) 
secara berurutan Berdasarkan Tabel V.3 dapat diketahui bahwa 
nilai Sig. (p-value) atau nilai peluang kebenaran suatu hipotesis 
pada semua data bernilai > 0,05 maka H0 diterima, yang berarti 
tidak ada perbedaan distribusi sampel dengan distribusi normal. 
Dikarenakan semua data berdistribusi normal, maka pengujian 
dilanjutkan dengan Uji Anova Satu Arah (One Way Anova) 
yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
penurunan kadar cadmium (Cd) pada air limbah cair batik dari 
3 perlakuan yang diberikan. Berdasarkan hasil uji One Way 
ANOVA diperoleh nilai P sebesar 0,00 yang artinya p < 0,05 
(α) maka terdapat pengaruh yang significant sehingga terjadi 
penurunan kadar kadmium (Cd) pada limbah cair batik sesudah 
penambahan bioadsorben ampas kopi 5gr dengan variasi waktu 
kontak 60 menit, 90 menit, dan 120 menit dengan kecepatan 
pengadukan 100 rpm 

IV. PEMBAHASAN 

A. Kadar Cadmium (Cd) pada Limbah Cair Batik Sesudah 

Dilakukan Penambahan Dengan Mengguna-kan Arang 

Aktif Ampas Kopi 

Berdasarkan tabel V.1 mengenai hasil pengukuran kadar 
Cadmium (Cd) pada limbah cair batik sesudah dilakukan 
penambahan arang aktif ampas kopi dapat diketahui bahwa 
terjadi penurunan kadar Cadmium (Cd) pada limbah cair batik. 
Dari hal tersebut dapat diperkuat dengan analisis menggunakan 
uji statistik Anova Satu Arah (One Way Anova) yang 
didapatkan hasil yaitu nilai Sig. (p-value) atau nilai peluang 
kebenaran suatu hipotesis bernilai< 0,05 yang berarti bahwa 
terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar Cadmium (Cd) 
pada limbah cair batik kontrol dan sesudah pengolahan dengan 
penambahan arang aktif ampas kopi. 

Kadar Cadmium (Cd) rata-rata limbah cair batik kontrol 

yaitu sebesar 27,02 mg/L (Tabel V.1) yang berarti kadar 

Cadmium (Cd) tersebut tidak memenuhi syarat baku mutu 

kadar Cadmium (Cd) pada limbah cair batik berdasarkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014. 

Sedangkan kadar Cadmium (Cd) rata-rata limbah cair batik 

sesudah dilakukan penambahan arang aktif ampas kopi 5gr 

didapatkan hasil yaitu pada perlakukan 60 menit sebesar 10,36 

mg/L, perlakuan 90 menit sebesar 1,02 mg/L dan pada 

perlakuan 120 menit sebesar 0,98 mg/L (tabel V.1). Dari kadar 

Cadmium (Cd) rata-rata tiga perlakuan tersebut mengalami 

penurunan setiap waktu perlakuannya pada perlakuan 120 

menit yang mendapatkan hasil terendah kandungan Cadmium 

(Cd) pada limbah cair batik. 
Penurunan (Cd) Cadmium pada limbah cair batik 

disebabkan oleh adsorbsi. Mekanisme adsorpsi dapat 
dibedakan menjadi dua yaitu, secara fisika (fisiosorpsi) yaitu 
adanya gayavan der waals yang mengikat adsorbat oleh 
adsorben dan secara kimia (kemisorpsi)adsorbat dengan 
adsorben melalui pembentukan ikatan kimia(biasanya ikatan 
kovalen) yang diawali dengan adsorpsi fisik. Proses adsorpsi 

merupakan proses molekul pada larutan menempel pada 
permukaan zat adsorben secara kimia dan fisika [12]. 
Penelitian ini didukung oleh penelitian Ferniati [13] di 
dapatkan hasil bahwa ampas kopi yang sudah di seduh dapat 
digunakan sebagai bahan baku karbon aktif karena mempunyai 
kadar karbon yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakann biji kopi 
memiliki kandungan hidrokarbon yang cukup tinggi yaitu 
sebesar 19,9% dan dapat menghasilkan karbon ketika biji kopi 
disangrai atau dipanaskan. 

B. Perbedaan kemampuan arang aktif ampas kopi dalam 

menurunkan Kadar Cadmium (Cd) pada Limbah Cair 

Batik. 

Perbedaan kemampuan filter arang aktif ampas kopi dalam 
menurunkan kadar Cadmium (Cd) dapat diketahui dengan 
melakukan Uji Anova. Uji Anova digunakan apabila data hasil 
penelitian berdistribusi normal.Berdasarkan hasil uji normalitas 
diketahui nilai P-Value (Nilai Sig pada Saphiro-Wilk) tersebut 
lebih besar dari nilai α (0,05). Maka Ho diterima atau data 
berdistribusi normal. Dengan demikian analisis kemampuan 
arang aktif dalam menurunkan kadar Cadmium dilakukan 
dengan menggunakan uji Anova. 

Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan 
metode One Way ANOVA seperti pada tabel V.4  dapat 
diketahui bahwa nilai P significant sebesar 0,00 yang artinya P 
< 0,05 (α). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan rata-rata kadar Cadmium (Cd)dengan 
penambahan arang aktif ampas kopi sebanyak 5gr dan variasi 
waktu 60 menit, 90 menit dan 120 menit. Dengan kata lain, 
masing-masing kelompok variasi tersebut memiliki pengaruh 
yang signifikan atau berbeda terhadap kadar Cadmium (Cd) 
yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan 
arang aktif ampas kopi dengan  waktu 120 menit memberikan 
pengaruh paling nyata atau signifikan terhadap penurunan 
kadar Cadmium (Cd). Serta penelitian Lubis dan Nasution 
dalam jurnal Irmanto dan Suyata [14], pada sistem kolom 
ukuran kolom dan ukuran partikel sangat mempengaruhi waktu 
kontak antara larutan dengan adsorben untuk mendapatkan 
hasil adsorpsi yang optimal. 

Waktu perendaman merupakan salah satu factor yang dapat 
mempengaruhi nilai kapasitas adsorpsi. Kecepatan adsorpsi 
merupakan hal yang terpenting dalam penentuan kapasitas 
adsorpsi suatu senyawa. Kecepatan untuk mencapai titik 
keseimbangan tergantung pada beberapa faktor yaitu 
konsentrasi, berat molekul, temperatur, akan tetapi faktor yang 
paling berpengaruh dalam penentuan kecepatan adsorpsi adalah 
lamanya waktu kontak antara adsorben dengan sorbatnya. 
Waktu perendaman arang aktif ampas kopi berfungsi untuk 
menyerap logam berat Cadmium(Cd) pada air Rahman Feni, 
dkk.[15] [16] [17] 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini 
yaitu sebagai berikut: a) rata-rata hasil kadar Cadmium 
(Cd)post-test(kontrol : 27,02 mg/l; waktu kontak 60 menit : 
10,36 mg/l; waktu  kontak 90 menit : 1,02 mg/l; waktu kontak 
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120 : 0,91 mg/l). Kadar Cadmium (Cd) seluruh kelompok post-
testbelum memenuhi syarat kadar Cadmium (Cd) dalam air 
limbah dalam PERMEN LH No. 5 tahun 2014 Tentang Baku 
Mutu Air Limbah. b) Tingkat efektivitas penurunan dari 
tertinggi ke rendah yaitu kelompok waktu kontak 120 menit 
(97,6%), waktu kontak 90 menit (97,3%) dan 60 waktu kontak 
(73,1%). Terdapat perbedaan kadar Cadmium (Cd) pada 
limbah cair batik yang di olah menggunakan arang aktif ampas 
kopi dengan variasi waktu 60 menit, 90 menit, dan 120 menit.  

Bagi masyarakat terlebih pada wilayah dengan kondisi air 
limbah batik pada lingkungan sekitar yang mengandung kadar 
Cadmium (Cd) sebaiknya dapat menerapkan penelitian ini 
sebagai bentuk pengolahan air limbah batik. Ampas kopi dapat 
dijadikan alternatif untuk pengolahan limbah cair. Bagi peneliti 
lain dan praktisi pengolahan air limbah. Perlu dilakukan 
peningkatan kualitas arang aktif melalui peningkatan suhu 
karbonisasi atau konsentrasi HCl 0,5 M sebagai  activating 
agent. Menggunakan arang aktif dengan bahan yang berasal 
dari satu jenis, misalnya untuk merk konvensional yang ada di 
pasaran, jenis arabika, robusta atau liberika saja; variasi jenis 
media yang disusun dengan stratifikasi atau komposisi yang 
berbeda-beda; variasi ukuran mesh media yang digunakan. 
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Abstrak— Tuberkulosis paru adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang mana penyakit ini 

dapat menyebar melalui dahak penderita dengan cara droplet nuclei. TB paru menjadi salah satu masalah kesehatan yang penting di 

dunia dan harus diperhatikan. Indonesia menjadai salah satu negara berkebang yang menempati posisi ke 3 dengan kasus terinfeksi 

tuberkulosis setelah Cina dan India. Jawa Timur merupakan provinsi kedelapan dengan penemuan kasus TB paru BTA+ dan Kota 

Surabaya yang memiliki jumlah pasien terbanyak. Dari 62 puskesmas Kota Surabaya, Puskesmas Simomulyo terdapat kasus kematian 

terbanyak yaitu 5 kasus. Salah satu upaya peningkatan angka kesembuhan adalah dengan cara mematuhi treatmen pengobatan 

dengan diberikan dukungan keluarga untuk memberikan dorongan secara psikologis. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

efek pemberian edukasi dengan menggunakan teori Health Belief Model (HBM) terhadap pengetahuan dan persepsi kepatuhan 

pengobatan TB paru. Penilitian ini menggunakan jenis penilitian one group pre post test deisgn penelitian dilakukan bulan Maret – 

April 2019. Sampel penilitian adalah 39 pasien TB BTA+ dari 65 jumlah populasi pasien penderita TB paru. Teknik pengumpulan data 

dengan cara observasi, wawancara dan kuisoner. Analisis data yang digunakan adalah analisi univariat dan bivariat dengan 

menggunakan uji Paired T Test. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan peningkatan rata-rata dari pengetahuan dan 

persepsi sebelum dan sesudah diberikan edukasi. Dengan data hasil dari paired T test menunjukkan angka p = .000 pada pengetahuan, 

persepsi kerentanan p =.000, persepsi keseriusan p = .000, persepsi manfaat dan hambatan p =.000 dan persepsi pendorong p = .000. 

Disimpulkan bahwa terdapat peningkatan perbedaan rata-rata dari pengetahuan dan persepsi sebelum dan sesudah diberikan edukasi. 

Untuk peneliti selanjutnya disarankan meenggunakan intervensi lainnya. 

Kata kunci—Tuberkulosis paru, HBM, Kepatuhan pengobatan, Pengetahuan 

I.  PENDAHULUAN 

Berdasarkan sifat penularan penyakit dibagi menjadi 
penyakit menular dan tidak menular. Untuk proses penularan 
penyakit menular sendiri penyakit dapat terjadi karena interaksi 
antara agent penyebab penyakit dan dapat juga antara manusia 
dengan lingkungan. (Darmawan, Armadi. 2016) 

Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang 
disebabkan oleh bakteri jenis Mycobacterium tuberculosis. 
Penyakit TBC ini dapat menyerang organ – organ tubuh 
sebagian besar yang terserang adalah organ paru – paru. 
Penyakit TBC paru ini jika tidak diobati atau pengobatan 
dilakukan tidak dengan teratur maka dapat membahayakan 
kesehatan penderita hingga menimbulkan komplikasi bahkan 
kematian (Infodatin, 2016). Tuberkulosis merupakan penyakit 
yang paling meresahkan masyarakat karena menjadi penyebab 
kematian ketiga terbesar setelah penyakit kardiovasikuler dan 
saluran pernafasan, tuberkulosis juga merupakan penyakit 
infeksi terbesar nomor satu (WHO dalam Muhtar, A.Haris. 
2016) 

Penularan kuman Mycobacterium tuberculosis sebagai 
penyebab penyakit TBC paru adalah dengan cara Droplet 

nuclei yaitu penyebaran kuman melalui udara yang mana 
kuman tersebut berada di percikan dahak pasien. (Pedoman 
Nasional Pengendalian Tuberkulosis, 2011). 

Dari laporan WHO Global Tuberculosis Report 2016 
terdapat enam negara dengan menyumbang kasus baru 
sebanyak 60% dimana Indonesia juga termasuk di dalamnya. 
Dan juga Indonesia termasuk 20 negara dengan beban TBC 
tertinggi di dunia dengan perkiraan jumlah kasus yang 
terhitung pada tahun 2015 sebanyak 87% - 92%. Di seluruh 
dunia tingkat penurunan TBC pada tahun 2014-2015 tetap 
yaitu hanya 1,5%. Indonesia adalah salah satu negara 
berkembang yang termasuk pada kasus yang terinfeksi 
tuberkulosis dimana Indonesia menempati peringkat ketiga 
setelah negara Cina dan India. Departemen Kesehatan RI 
memperkirakan setiap tahunnya sebanyak 528.000 kasus baru 
yang terdapat di Indonesia. (Sari, Ida Diana. Dkk, 2016). 

Pada tahun 2014 provinsi Jawa Timur menempati urutan 
kedelapan dari seluruh provinsi di Indonesia dengan penemuan 
kasus BTA positif yaitu sebanyak 21.036 penderita dan pada 
data pada tahun 2013 pasien yang telah diobati dengan angka 



Prosiding Seminar Nasional Kesehatan             ISSN: 2684-9518 

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya 

Surabaya, 9 Nopember 2019 

 

Semnas.poltekkesdepkes-sby.ac.id    69 

           
 

kesembuhan mencapai target yang telah ditentukan yaitu 85% 
(Puspitasari. Dkk. 2107). 

Puskesmas Simomulyo menjadi urutan ke 10 penderita 
tebanyak di Kota Surabaya. Dari 10 urutan puskesmas yang 
memiliki data penderita terbanyak yang mempunyai tingkat 
kesembuhan paling sedikit adalah Puskesmas Perak timur 
selain itu terdapat juga Puskesmas Simomulyo dengan angka 
kesembuhan rendah yaitu sebesar 56,76%, angka pengobatan 
lengkap sebesar 24,32%, angka keberhasilan pengobatan 
sebesar 81,08%, angka drop out pengobatan sebanyak 6% 
dengan jumlah kematian 5 pasien. 

Program penanggulangan tuberkulosis paru salah satunya 
adalah dengan memberikan penyuluhan kesehatan dimana 
penyuluhan sendiri adalah prosedur kegiatan yang menjelaskan 
tentang prinsip-prinsip belajar dalam kehidupan untuk individu 
atau masyarakat dalam mencapai gaya hidup sehat dengan cara 
pemeliharaan, melindungi dalam meningkatkan kesehatan 
(Liestyowati, 2008). 

Menurut teori Health Belief Model (HBM) individu 
melakukan tindakan kesehatan seperti melakukan pengobatan 
dan pencegahan untuk meningkatkan status kesehatan yang 
dipengaruhi oleh faktor – faktor seperti kerentanan pada 
penyakit, keseriusan yang dirasakan, manfaat yang dirasakan, 
penghalang yang dirasakan dan kepercayaan seseorang untuk 
melakukan perilaku sehat. 

II.  METODE PENELITIAN 

Penelitian yang digunakan adalah jenis observasional 
jenis rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian 
eksperimen one group pre-post test design yaitu pengukuran 
yang dilakukan pada satu kelompok subjek dan dilakukan 
pengukuran sebelum dan sesudah pemberian perlakuan pada 
kelompok subjek tersebut. Besar populasi sebanyak 65 
penderita dengan jumlah sampel sebanyak 39 penderita. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemberian edukasi 
health belief model dan variabel terikat adalah pengetahuan dan 
persepsi penderita. 

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, 
wawancara dan pengisian kuisioner. Penilaian dengan 
menggunakan uji paired T test. 

III. HASIL DAN PEMAHASAN 

TABLE I.  HASIL PENILAIAN PRE TEST PENGETAHUAN

 

TABLE II.  HASIL PENILAIAN POST TEST PENGETAHUAN

 

 

TABLE III.  HASIL PAIRED T TEST PENGETAHUAN

 

Dari penilaian pengetahuan pada pre test yang dilakukan 
penderita tuberkulosis paru BTA+ di Puskesmas Simomulyo 
didapatkan hasil dengan kategori cukup sebanyak 17 orang 
dengan jumlah persentase 43,6%, kemudian kategori baik 
sebanyak 22 orang dengan persentase 56,4%. Dan pengetahuan 
saat post test terdapat sebanyak 4 pasien dengan penilaian 
cukup dan persentase 10,3%, kemudian sebanyak 35 orang 
dengan kategori baik dengan persentase 89,7%. 

Hasil uji paired T test menunjukkan perbedaan peningkatan 
rata-rata dari pengetahuan sebelum dan sesudah sebesar 0,333. 
Dikarenakan nilai Sig.(2-tailed) pada hasil uji mendapatkan 
nilai 0,000 yang mana artinya ada perbedaan dari hasil pre dan 
post test. 

Dari hasil tersebut dapat dilihat jika hampir keseluruhan 
pasien penderita tuberkulosis paru memiliki pengetahuan yang 
cukup baik terhadap penyakit tuberkulosis. Dari hasil sharing 
yang dilakukan hampir keseluruhan pasien yang menderita 
tuberkulosis mengetahui penyakit tuberkulosis dari poster yang 
ditempel pada dinding puskesmas. Selain itu, pasien juga 
antusias mengetahui penyakit ini dari kegiatan konsultasi yang 
dilakukan juga ada yang mencari tahu tentang tuberkulosis dari 
media internet. 

Informasi yang diberikan baik melalui penyuluhan ataupun 
dengan media seperti poster, leaflet, video sangat 
mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. 

Media poster dan leaflet sebagai penyebaran informasi 
dapat memberikan efek untuk peningkatan pengetahuan dari 
seseorang, hal ini dikarenakan poster atau leaflet yang memiliki 
isi yang dapat menarik perhatian dari individu bisa membentuk 
suatu pengetahuan, pandangan persepsi dan sikap (Linasari, 
2017). 

[1] Dalam penelitiannya menyatakan terdapat peningkatan 
pengetahuan yang diberikan pada kelompok siswa yang 
mendapatkan Pendidikan dengan metode ceramah dengan 
menggunakan media leaflet. Dimana media lealet juga menjadi 
penudukung untuk memperjelas dari pemberian Pendidikan 
dengan melalui ceramah. 

Kenaikan tingkat pengetahuan dari penderita TBC paru 
dapat dilihat karena kemauan dari penderita TBC untuk 
mencari tahu tentang penyakit tuberkulosis dan antusiasme dari 
penderita saat melakukan konseling, juga dapat berasal dari 
pengalaman pribadi yang melihat keadaan sekitar tentang 
keluarga, teman atau tetangga yang mengalami atau terserang 
penyakit tuberkulosis. Selain itu pengetahuan dapat semakin 
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meningkat setelah diberikan edukasi yang mana edukasi dapat 
menunjang untuk penambahan wawasan dari seseorang. 

Sesuai dengan UU No. 36 tahun 2019 dimana penyuluhan 
dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemauan, kesaran 
dari masyarakat untuk dapat hidup sehat. Selain itu, 
penyuluhan juga diberikan dalam bentuk pendekatan 
komunikasi agar dapat mengubah suatu pola pikir dan perilaku 
baik dari perorangan maupun kelompok (Rotua Lenawati, 
2016) 

Menurut Notoadmojo (2012) cara mendapatkan 
pengetahuan salah satunya dengan berdasarkan pengalaman 
pribadi. Dimana pengetahuan diperoleh dengan dilakukannya 
pengulangan dari pemecahan masalah yang ada. 

TABLE IV.  HASIL PRE TEST PERSEPSI KERENTANAN

 

TABLE V.  HASIL POST TEST PERSEPSI KERENTANAN

 

TABLE VI.  HASIL PAIRED T TEST PERSEPSI KERENTANAN

 

Dari penialain persepsi kerentanan yang dirasakan oleh 
penderita tuberkulosis paru mendapatkan hasil kategori cukup 
sebanyak 35 orang dengan persentase 89,7%, untuk kategori 
baik sebanyak 4 orang dengan persentase 10,3%. Hasil 
penilaian persepsi kerentanan pada post test di dapatkan hasil 
dengan kategori cukup sebanyak 14 orang dengan persentase 
35,9% dan hasil ketgori baik sebanyak 25 orang dengan 
persentase 64,1%. 

Perbedaan peningkatan rata- rata persepsi kerentanan 
sebesar 0,538. Dikarenakan nilai Sig.(2-tailed) pada hasil uji 
mendapatkan nilai 0,000 yang mana artinya ada perbedaan dari 
hasil pre dan post test. 

Persepsi kerentanan sendiri adalah anggapan bahwa 
seseorang merasa adanya risiko terserang suatu penyakit 
sehingga melakukan tindakan pencegahan atau pengobatan. 
Masing-masing individu sebenarnya sudah mempunyai 
pandangan dimana jika kondisi tubuh mereka tidak dalam 
keadaan dengan stamina yang tinggi maka mereka akan dapat 
dengan mudah terserang penyakit. Sehingga dari yang 
merasakan rentan akan terserang penyakit maupun takut jika 

tidak melakukan pengobatan maka akan membuat penyakit 
menjadi parah. 

Pemberian edukasi untuk penderita dapat menambahkan 
rasa mawas diri atau motivasi agar sembuh dan terhindar 
terhadap suatu penyakit selain itu, dapat merubah pandangan 
terhadap suatu penyakit. 

Notoatmodjo (2003) individu akan melakukan tindakan 
pencegahan maupun pengobatan jika individu tersebut 
merasakan kerentanan terhadap suatu penyakit. 

Iis Nurhayati  (2015) menyatakan bahwa 
semakin tinggi persepsi penderita tuberculosis akan penyebaran 
dan akibat yang ditimbulkan jika tidak melakukan pengobatan 
 maka semakin meningkatkan pula perilaku dari penderita 
untuk menghindari kemungkinan buruk terjadi. 

TABLE VII.  HASIL PRE TEST PERSEPSI KESERIUSAN 

 

TABLE VIII.  HASIL POST TEST PERSEPSI KESERIUSAN 

 

TABLE IX.  HASIL UJI PAIRED T TEST PERSEPSI KESERIUSAN 

 

persepsi keseriusan penderita tuberkulosis paru yang 
mendapatkan hasil dengan kategori kurang sebanyak 2 orang 
dengan jumlah persentase 5,1%, kategori cukup sebanyak 27 
orang dengan persentase 69,25% dan kategori baik sebanyak 
10 orang dengan persentase 25,6%. persepsi keseriusan pada 
post test mendaptkan hasil dengan kategori cukup sebanyak 9 
orang dengan persentase 23,1%, dan kategori baik 30 orang 
dengan persentase 76,9%. 

Perbedaan peningkatan rata- rata dari persepsi keseriusan 
sebesar 0,564. disimpulkan jika ada perbedaan rata-rata antara 
persepsi keseriusan pada pre test dan post test. 

Persepsi keseriusan adalah anggapan di mana seorang 
individu yang melakukan pengobatan, tindakan pencegahan 
karena merasakan bahwa keseriusan dampak dari terserangnya 
suatu penyakit hingga dapat menyebabkan kematian. 
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Keseriusan yang dirasakan individu dapat mendorong 
individu untuk melakukan pengobatan dengan patuh dan 
lengkap. Penderita dengan persepsi keseriusan yang rendah 
dapat saja dikarenakan sudah merasakan kondisi yang lebih 
baik setelah mengkonsumsi obat dan mengabaikan untuk 
mengkonsumsi obat secara terartur dan lengkap. 

Dengan memberikan edukasi pada penderita juga dapat 
memberikan efek peningkatan persepsi keseriusan individu, 
sehingga dapat menjadi faktor peningkatan untuk melakukan 
pengobatan. 

Peningkatan persepsi keseriusan dapat berasal dari 
informasi yang diperoleh baik berasal dari dokter maupun hal 
pendukung lainnya, selain informasi juga dapat berasal dari 
besarnya suatu masalah yang sedang dihadapi (Zahrotun Ulum, 
2015). 

TABLE X.  HASIL PRE TEST PERSEPSI MANFAAT DAN HAMBATAN 

 

TABLE XI.  HASIL POST TEST PERSEPSI MANFAAT DAN HAMBATAN

 

TABLE XII.  HASIL UJI WILCOXSON MANFAAT DAN HAMBATAN

 

Hasil penilian pre test persepsi manfaat dan hambatan 
pasien didapatkan bahwa sebanyak 3 orang dengan hsil 
penilaian kurang dengan jumlah persentase 7,7%, 18 orang 
dengan hasil penilaian cukup jumlah persentas 46,2% dan 
kategori baik sebanyak 18 orang dengan persentase 46,2%. 
penilaian post test persepsi manfaat dan hambatan dari pasien 
tuberkulosis paru adalah sebanyak 3 orang dengan mendaptkan 
hasil cukup dengan jumlah persentase 7,7%, kemudian 
sebanyak 36 orang yang mendaptakan hasil baik dengan 
jumlah persentase sebesar 92,3%. 

Dikarenakan nilai Sig. (2-tailed) pada hasil uji 
mendapatkan nilai 0,000 yang mana artinya H1 diterima 
sehingga ada perbedaan dari hasil pre dan post test persepsi 
manfaat dan hambatan. 

Persepsi manfaat dan hambatan adalah individu akan 
melakukan hal-hal yang bisa membawa ke dampak lebih baik 
atau positif meskipun juga terdapat rintangan pada saat 
melagsungkan kegiatan tersebut. 

Hambatan yang dirasakan dari penderita kemungkinan bisa 
berasal dari lama waktu pengkonsumsian obat, selain itu juga 
efek samping dari obat. Akan tetapi masih bisa dirasakan 
manfaat dalam pengkonsumsian obat secara taratur. 

Firman Maulana Safri (2013) salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi patuh atau tidaknya penderita dalam 
mengkonsumsi obat adalah pengalaman peribadi saat 
mengkonsumsi obat.  Peningkatan manfaat dan hambatan yang 
dirasakan dapat berasal dari pengalaman peribadi masing-
masing individu. Terdapat beberapa penderita yang kambuh 
terserang penyakit tuberculosis. 

Bastable (2003) menyatakan bahwa salah satu kebutuhan 
yang mendorong untuk melakukan tindakan dipengaruhi 
beberapa hal yang mempengaruhi persepsi seperti pengalaman 
pribadi, perbedaan budaya (Firman Maulana, 2013) 

TABLE XIII.  HASIL PRE TEST PERSEPSI PENDORONG

 

TABLE XIV.  HASIL POST TEST PERSEPSI PENDORONG

 

TABLE XV.  HASIL UJI WILCOXSON PERSEPSI PENDORONG

 

Pada hasil pre test persepsi pendorong yang mendapatkan 
ketegori kurang sebanyak 10 orang jumlah persentase 25,6%, 
23 orang dengan hasil kategori cukup jumlah persentase 59% 
dan sebanyak 6 orang dengan kategori baik dengan jumlah 
persentase 15,4%. penilaian post test persepsi pendorong 
terdapat sebanyak 1 orang yang mendapatkan kategori kurang 
dengan jumlah persentase 2,6%, 18 orang dengan hasil kategori 
cukup jumlah persentase 46,2% dan 20 orang dengan kategori 
baik jumlah persentase 51,3%. 

Nilai Sig. (2-tailed) pada hasil uji mendapatkan nilai 0,000 
yang mana artinya H1 diterima sehingga ada perbedaan dari 
hasil pre dan post test persepsi pendorong. 

Persepsi pendorong yaitu dimana anggapan dari individu 
untuk mencari lebih dalam akan suatu hal contohnya 
dikhususkan dalam informasi penyakit sehinga individu daapat 
menerima informasi yang benar akan kerentanan terserang 
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suatu penyakit, keseriusan, manfaat dan hambatan dalam suatu 
tindakan. 

Persepsi pendorong yang dirasakan adalah mersakan 
pentingnya mendatkan suatu dukungan atau informasi dari 
sekitar sehingga dapat mendorong individu untuk melakukan 
hal yang lebih baik yaitu melakukan pengobatan. 

Persepsi pendorong bisa didapatkan dari internal maupun 
eksternal yaitu dapat berupa hal-hal pendukung kesehatan baik 
melalui konsultasi, media masa, anjuran teman. Selain itu 
faktor internal dapat berasal dari pengetahuan masing- masing 
individu dan motivasi yang ada dalam dirina (Iis Nurhayati, 
2015). 

Terjadi peningkatan persepsi pendorong dari pasien 
penderita tuberkulosis dimana mereka mulai merasakan 
pentingnya mendapatkan informasi, perlunya dukungan sekitar 
sebagai pendorong untuk melakukan kegiatan yang lebih baik. 

Informasi yang didapatkan dari keadaan sekitar akan lebih 
mudah diterima oleh seseorang sehingga dapat mempengaruhi 
pengeetahuan dan persepsi dari individu. 

IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Rata-rata penderita memiliki tingkat pengetahuan 

sebelum diberikan edukasi yang cukup. Pengetahuan penderita 
setelah diberikan edukasi meningkat. Persepsi kerentanan dari 
pasien sebelum diberikan edukasi sebagian besar memiliki 
persepsi yang cukup baik dan setelah diberikan edukasi 
persepsi kerentanan yang baik. Persepsi keseriusan meningkat. 
Terdapat peningkatan dimana sebelum diberikan edukasi 
sebagian besar merasakan keseriusan yang cukup dan setelah 
diberikan edukasi mengalami peningkatan yang sebagian besar 
merasakan keseriusan yang baik. Rata-rata dari persepsi 
manfaat dan hambatan yang dirasakan oleh penderita 
tuberkulosis paru sebelum diberikan edukasi mengalami 
peningkatan sebelum dan sesudah diberikan edukasi. Persepsi 
pendorong setelah diberikan edukasi sebagian besar
 menyadari memerlukan pendorong untuk melakukan 
kegiatan yang lebih baik dengan adanya informasi baik dari 
tenaga kesehatan maupun internet. 

Mengadakan penyuluhan terhadap penderita tuberkulosis 
paru dengan materi yang menggunakan pendekatan HBM 
(Health Belief Model). Menambahkan beberapa poster tentang 
tuberkulosis yang di pasang pada dinding puskesmas baik 
mulai dari pengertian penyakit tuberkulosis, cara 
pengobatan, pencegahan dan lain sebagainya untuk mendukung 
penambah pengetahuan pasien. Melakukan kunjungan rutin 
pada penderita tuberkulosis terutama untuk pengobatan. Bagi 
peneliti selanjutnya, melakukan penelitian dengan 
menggunakan intervensi yang lain seperti memberikan 
makanan yang bergizi bagi penderita, melakukan penelitian 
dengan menggunakan faktor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi tingkat pengetahuan maupun persepsi. 
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Abstrak—Kesehatan Lingkungan merupakan upaya pencegahan penyakit atau gangguan kesehatan dari factor risiko lingkungan 

untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek kimia, biologi, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui penerapan fungsi manajemen kesehatan lingkungan yang dilaksanakan Puskesmas agar tercapai target kinerja dalam 

peningkatan program. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Objek penelitian adalah 

manajemen pelaksanaan program kesehatan lingkungan terhadap desa yang belum ODF. Subyek penelitian ini adalah responden yang 

terdiri dari pimpinan Puskesmas, tenaga kesehatan lingkungan dan tenaga lain yang terlibat dalam pengelolaan kesehatan lingkungan. 

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan kuisioner dan wawancara. Hasil Puskesmas Sidoarjo sudah baik dalam melaksanakan 

program ODF meskipun ada beberapa yang tidak terpenuhi. Hasil tersebut mendapatkan nilai 85,4%, adapun kurang dari nilai 

tersebut seperti tidak terlaksananya rencana program tersebut dengan tepat waktu.Kesimpulannya, ada perbedaan antara program 

ODF di puskesmas dan pengetahuan masyarakat, kurangnya pengetahuan dan kepedulian di masyarakat tentang program ODF di 

puskesmas 

Kata Kunci— Biolarvasida, Ekstrak daun tembakau, Culex sp 

I.  PENDAHULUAN 

Manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk 
mencapai sasaran atau tujuan secara efektif dalam pencapaian 
melalui penyelenggaraan yang dilaksanakan dengan baik dan 
benar serta bermutu, berdasarkan atas hasil analisis situasi yang 
didukung dengan data dan informasi yang akurat dan efisien 
sebagai memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk dapat 
melaksanakan upaya kesehatan sesuai standar dengan baik dan 
benar, sehingga dapat mewujudkan target kinerja yang telah 
ditetapkan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 
2016). 

Kesehatan lingkungan merupakan upaya pencegahan 
penyakit atau gangguan kesehatan dari factor risiko lingkungan 
untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari 
aspek baik, kimia, biologi dan social. Menurut Kepmenkes RI 
No. 1428 tahun 2006, pengawasan kesehatan lingkungan 
merupakan bagian dari mempertahankan dan meningkatkan 
kualitas lingkungan yang lebih baik dan bermanfaat bagi 
manusia. Perbaikan kualitas lingkungan tidak hanya 
dilaksanakan diluar tetapi juga didalam lingkungan puskesmas. 

Di dalam surat keluaran Peraturan Kementerian Kesehatan 
(2014), STBM terdiri atas 5 pilar, utama yaitu Stop buang air 
besar sembarangan, Cuci tangan pakai sabun (CTPS), 
Pengelolaan air minum dan makanan yang aman, Pengelolaan 
sampah rumah tangga, dan Pengelolaan limbah cair rumah 
tangga. Dari kelima pilar dalam program STBM tersebut, pilar 
pertama yaitu Stop buang air besar sembarangan yang sangat 

berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, karena 
lingkungan yang akan berdampak luas terhadap masyarakat 
sekitar. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
penerapan manajemen program ODF yang dilaksanakan di 
Puskesmas Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 serta 
menganalisis factor pengetahuan dari program ODF. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah responden dari petugas 
kesehatan sebanyak 10 orang dan responden dari 2 desa yaitu 
sebesar 110 orang dan 93 orang. Variable terikat Dalam 
penelitian ini adalah kualitas hasil dari pencapaian penerapan 
manajemen kesehatan lingkungan di puskesmas. Variabel 
bebasnya adalah Penerapan manajemen terhadap desa yang 
belum ODF, Penerapan manajemen berdasarkan tingkat 
ekonomi, Penerapan manajemen berdasarkan tingkat 
pendidikan dan Penerapan manajemen berdasarkan tingkat 
pengetahuan 

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan kuisioner 
dan wawancara. Teknik pengolahan data menggunakan editing, 
coding, dan tabulasi. Analisis data dilakukan objektif secara 
deskriptif yaitu menggambarkan obyek yang diteliti dengan 
tabel hasil data yang diperoleh dalam manajemen kesehatan 
lingkungan di Puskesmas. 

III. HASIL 

Total Penerapan Manajemen untuk Petugas Kesehatan  
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TABLE I.  TOTAL PENERAPAN MANAJEMEN DI PUSKESMAS 

SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 

NO 
Fungsi – fungsi 
Manajemen 

Observasi  Wawancara  

1
. 

Perencanaan  3 22 

2
. 

Pengorganisasia
n  

2 15 

3
. 

Pelaksanaan  3 31 

4
. 

Pengawasan  5 44 

Total  

13 112 

85,40
% 

72,50% 

Baik  Baik 

 

A. Perencanaan  

Penelitian ini berisi tentang perencanaan program kegiatan 
desa yang belum ODF dengan mengetahui tindakan yang 
dilakukan petugas kesehatan lingkungan dalam menyusun. 
Penyusunan dilakukan untuk mengetahui kegiatan yang 
direncanakan dalam program kinerja pada lapangan.  

Berdasarkan tabel 1 tentang Perencanaan Penerapan 
Manajemen di Puskesmas Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tahun 
2019 mendapatkan hasil observasi baik yaitu sebesar 100%, 
dan wawancara mendapatkan hasil baik yaitu sebesar 72%.  

Hasil rekapitulasi mengatakan bahwa petugas mengetahui 
pentingnya dilakukan perencanaan kegiatan yang akan 
dilakukan secara rinci agar tidak terjadi penumpukan dengan 
kegiatan yang lan. Penyusunan rencana kerja dilakukan secara 
terbuka oleh tenaga kerja yang akan dilakukan.  

B. Pengorganisasian  

Penelitian ini berisi tentang pengorganisasian yang 
dijalankan dalam kegiatan desa yang belum ODF dimana 
kegiatan ini harus pendekatan langsung kedalam masyarakat 
agar dapat mengetahui permasalahan yang ada. Pendekatan 
tidak dilakukan dalam waktu bersamaan oleh petugas 
kesehatan lingkungan tetapi dengan bantuan petugas kesehatan 
lain yang berada di desa maka kegiatan dapat dibagi kemudian 
dilakukan pemantauan langsung ke lapangan. 

Berdasarkan Tabel 1 tentang Pengorganisasian Penerapan 
Manajemen dapat diketahui bahwa di Puskesmas Sidoarjo 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 mendapatkan hasil observasi 
cukup baik yaitu sebesar 66,7% dan hasil wawancara 
mendapatkan hasil cukup baik yatu sebesar 50%. 
Pengorganisasian harus dilakukan dengan membagi tugas 
dalam perencanaan agar membentuk kesatuan sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan. 

C. Pelaksanaan  

Berdasarkan tabel 1 tentang pelaksanaan Penerapan 
Manajemen di Puskesmas Sidoarjo tahun 2019 mendapatkan 
hasil observasi dan wawancara baik yaitu sebesar 75%. 
Pelaksanaan merupakan realisasi yang dilakukan dalam 
perencanaan agar dapat tercapai sesuai tujuan.  

Hasil penelitian lapangan dilakukan terdapat factor factor 
yang belum terlaksana secara optimal dalam program yaitu : 
tidak dapat terlaksananya pemicuan sesuai rencana dan jadwal 
yang ditentukan.  

Pelaksanaan dilakukan dengan memanfaatkan komponen 
komponen pelaksanaan kegiatan yaitu : rencana dan jadwal 
yang dilakukan seharusnya dapat dijalankan sesuai dengan 
penyusunan dari awal. Dalam pelaksanaan belum terlaksana 
sesuai susunan yang dibentuk maka belum tepat dalam 
pembagian jam sesuai dengan kegiatan. Kegiatan yang 
dilakukan banyak namun jika dalam rencana dan jadwal yang 
sudah dibentuk maka dapat tercapai kebutuhan.  

D. Pengawasan  

Berdasarkan tabel 1 tentang Pengawasan Penerapan 
Manajemen di Puskesmas Sidoarjo tahun 2019 mendapatkan 
hasil observasi dan wawancara baik yaitu sebesar 88%. 
Pengawasan dilakukan agar dapat meninjau kegiatan yang 
sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah 
ditetapkan. 

Hasil penelitian lapangan dilakukan terdapat factor factor 
yang belum terlaksana secara optimal yaitu : tidak adanya 
pemantauan setiap kegiatan STBM dan tidak adanya laporan 
kemajuan STBM. Pengawasan merupakan salah satu 
pembentuk kinerja agar dapat berjalan dan kerja sama antara 
kepala dan staf yang melakukan kegiatan. Kerjasama yang baik 
akan membentuk sumber daya yang baik sehingga aktifitas 
pencapaian program dapat dilakukan dengan peningkatan 
dalam setiap kekurangan. 

Total Penerapan Manajemen Program ODF Berdasarkan 
Tingkat Ekonomi 

TABLE II.  TOTAL PENERAPAN MANAJEMEN PROGRAM ODF DI 

PUSKESMAS SIDOARJO BERDASARKAN TINGKAT EKONOMI 

No Desa Rincian (Rp.) Jumlah Prosentase 

1 Sidokumpul  3.864.000,- 65 orang 59.09% 

2 Sidoklumpul 3.864.000,- 48 orang 48,30% 

 

Berdasarkan tabel diatas tentang tingkat ekonomi terhadap 
penerapan manajemen kesehatan lingkungan di desa belum 
ODF didapatkan bahwa Desa Sidokumpul yang berpenghasilan 
Rp. 3.864.000,- sebesar 59,09% dan Desa Sidokumpluk yang 
berpenghasilan Rp. 3.864.000,- sebesar 48,3%. 
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Dari hasil penelitian tersebut bahwa masyarakat di desa 
Sidokumpul dan desa Sidoklumpuk sebanyak 59,09% dan 
48,03% mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 3.864.000,-. 
Dengan berpenghasilan tersebut, Masyarakat desa sidokumpul 
dan sidoklumpuk bisa memanfaatkan untuk memperbaiki 
kondisi jamban atau membangun septic tank agar terhindar dari 
penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan disekitar.  

Total Penerapan Manajemen Program ODF Berdasarkan 
Tingkat Pendidikan  

TABLE III.  TOTAL PENERAPAN MANAJEMEN PROGRAM ODF DI 

PUSKESMAS SIDOARJO BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 

No Desa Pendidikan 
Jumlah 

(orang) 
% 

1 Sidokumpul  SMA 40  36% 

2 Sidoklumpul SMA 43 43% 

 

Berdasarkan tabel diatas tentang tingkat pendidikan 
terhadap penerapan manajemen kesehatan lingkungan di desa 
belum ODF untuk Desa Sidokumpul didapatkan bahwa yang 
berpendidikan terakhir SMA sebesar 36% dan Desa 
Sidoklumpuk  berpendidikan terakhir SMA sebesar 43%  

Tingkat pendidikan yang rendah akan susah mencerna 
pesan atau indormasi yang disampaikan. Pendidikan diperoleh 
melalui proses belajar yang khusus diselenggarakan pada 
waktu tertentu, tempat tertentu, dan kurikulum tertentu namun 
dapat diperoleh dari bimbingan yang diselenggarakan sewaktu 
waktu dengan maksud mempertinggi kemampuan atau 
keterampilan khusus. Total Penerapan Manajemen Program 
Berdasarkan Tingkat Pengetahuan  

TABLE IV.  TOTAL PENERAPAN MANAJEMEN PROGRAM ODF DI 
PUSKESMAS SIDOARJO BERDASARKAN TINGKAT PENGETAHUAN 

No Desa 
Jumlah 
(orang
) 

Prosentase Prosentase 

1 Sidokumpul  56  56% 36% 

2 Sidoklumpul 41 41% 43% 

 

Berdasarkan tabel diatas tentang tingkat pengetahuan 
penerapan manajemen kesehatan lingkungan terhadap desa 
belum ODF untuk Desa Sidokumpul mendapatkan hasil yang 
cukup baik yaitu sebesar 56% dan Desa Sidoklumpuk 
mendapatkan hasil yang cukup baik yaitu sebesar 41%.  

Tingkat pengetahuan ini berkaitan dengan tingkat ekonomi dan 
pendidikan, semakin tinggi penghasilan dari masyarakat itu 
akan semakin tinggi juga tingkat pengetahuan dan begitu juga 
sebaliknya. Karena jika masyarakat berpenghasilan tinggi dan 
berpendidikan tinggi, masyarakat akan mengetahui dan 

memahami tentang STBM melalui alat elektronik atau dapat 
dengan mudah memahami informasi yang ada. Akibat dari 
penggunaan jamban yang tidak sehat, bisa menimbulkan 
berbagai penyakit bagi masyarakat. Pengetahuan ini sangat 
penting bagi masyarakat karena bisa mengubah kebiasaan 
masyarakat dan masyarakat bisa hidup bersih dan sehat. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

Manajemen Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut, total Keseluruhan Penerapan Manajemen pada 

Desa belum ODF berdasarkan observasi dan wawancara 

baik yaitu sebesar 85,4% dan 72,5%. Berdasarkan 

penerapan manajemen di puskesmas melalui fungsi fungsi 

manajemen berikut ini, proses Perencanaan mendapatkan 

hasil observasi dan wawancara baik yaitu sebesar 100% 

dan 72%, roses Pengorganisasian mendapatkan hasil 

observasi dan wawancara cukup baik yaitu sebesar 66% 

dan 50%, proses Pelaksanaan mendapatkan hasil observasi 

dan wawancara baik yaitu sebesar 75%, proses 

Pengawasan mendapatkan hasil observasi dan wawancara 

baik yaitu sebesar 88%, total Keseluruhan Penerapan 

Manajemen pada Desa belum ODF khusus untuk 2 desa 

yaitu Desa Sidokumpul dan Sidoklumpu, Tingkat ekonomi 

pada masyarakat desa sidokumpul dan sidoklumpuk 

tergolong berpenghasilan tinggi yaitu UMR sebesar 94%, 

Tingkat pendidikan pada masyarakat desa sidokumpul dan 

sidoklumpuk tergolong berpendidikan SMA yaitu 79%,  

Tingkat pengetahuan pada masyarakat desa sidokumpul 

dan sidoklumpuk yaitu cukup baik sebesar 41% dan 56%. 

Saran, bagi Puskesmas Sidoarjo, Pelaksanaan program 

yang dilakukan untuk membentuk tim fasilitator STBM 

agar kegiatan STBM lebih teratur dan sesuai dengan 

pedoman STBM. Kegiatan Kesehatan Lingkungan 

dilakukan penjadwalan yang sudah disesuaikan dengan 

pelaksanaan dilapangan agar dapat berjalan sesuai 

kebutuhan dan target yang akan dicapai. Bagi Masyarakat, 

mengikuti aktif yang dilaksanakan fasilitator STBM, 

mencari informasi tentang STBM dan ODF, bekerjasama 

antara fasilitator desa dengan pemerintah untuk 

pengetahuan masyarakat, bagi Peneliti Lain, sebaiknya 

dilakukan penelitian factor – factor lain untuk pencapaian 

program ODF dalam manajemen puskesmas untuk 

meningkatkan kegiatan Kesehatan Lingkungan. 
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Abstrak— Industri Batik Home menghasilkan air limbah yang memiliki warna sangat tinggi, tingginya Permintaan Oksigen 

Biokimia (BOD), dan Permintaan Oksigen Kimia (COD). Air limbah yang dihasilkan dari pewarnaan batik tidak diolah dan langsung 

dialirkan ke Sungai Jetis. Tidak adanya pengolahan air limbah yang sederhana berkontribusi sangat banyak air limbah batik melalui 

peraturan tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari tentang penurunan warna, BOD, dan COD dalam air limbah batik 

menggunakan elektrokoagulasi. Jenis penelitian ini adalah eksperimen sejati dengan Pretest-Posttest with Control Group Design. 

Penelitian ini menggunakan varian arus dan waktu detensi dengan arus 5A dan 10A dan waktu detensi 45 menit, 90 menit. Penelitian 

ini menggunakan 5 replikasi. Data harus dikumpulkan melalui penelitian laboratorium dan wawancara dengan pemilik Home Industri 

batik. Setelah data dikumpulkan, data diuji dengan uji Two Way Anova dan tes Post Hoc Tukey. Hasil penelitian ini menunjukkan 

perbedaan rata-rata warna, BOD5, dan COD di semua varian perawatan. Tes Post Hoc Tukey menunjukkan bahwa 10A-90 Menit 

adalah perlakuan terbaik untuk mengurangi warna, BOD5, dan COD dengan penghilangan warna 89,3%, penghapusan BOD 89,2%, 

dan penghapusan COD 95,7%. Namun demikian, BOD setelah perawatan masih melalui peraturan dan perlu penelitian lebih lanjut 

untuk membuat BOD memenuhi standar kualitas. Penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk mengetahui pengaruh banyak faktor 

yang mempengaruhi metode elektrokoagulasi seperti efek suhu, efek pH, tegangan, elektroda, waktu detensi, dan arus. Juga, perlu 

studi lebih lanjut untuk metode elektrokoagulasi terintegrasi dengan metode lain untuk menghasilkan pengolahan air limbah batik 

terbaik. 

Kata kunci — Batik, BOD, COD, Elektrokoagulasi, Penghapusan Warna. 

I.  PENDAHULUAN 

Sidoarjo merupakan kabupaten/kota di Provinsi Jawa 
Timur yang memiliki sentra industri batik. Salah satu sentra 
industri batik di Sidoarjo adalah Home Industry batik Jetis. 
Keuntungan adanya kegiatan produksi adalah meningkatnya 
perekonomian masyarakat. Namun, permasalahan muncul 
akibat limbah cair yang tidak diolah oleh Home Industry 
tersebut. Menurut [1] dampak dari limbah cair pewarna sintetis 
tersebut jika dibuang ke badan air tanpa dilakukan pengolahan 
adalah tingginya angka BOD (Biochemical Oxygen Demand),  
dan COD (Chemical Oxygen Demand) yang berasal dari 
pewarna sintetis. Tingginya angka BOD dan COD memberikan 
implikasi turunnya angka DO (Dissolved Oxygen), selanjutnya 
dijelaskan oleh [2] jika DO rendah maka akan terjadi kematian 
ikan-ikan dan biota yang membutuhkan oksigen. Sedangkan  
menurut Merzouk et al., (2009) [3] dampak dari kadar warna 
pada limbah cair jika dibuang di sungai adalah cemaran secara 
estetika dan dampak mengganggu kehidupan biota yang ada di 
perairan. Oleh karena itu diperlukan pengolahan limbah cair 
sederhana untuk mengolah limbah cair batik sebelum dibuang 
ke badan air. Elektrokoagulasi merupakan metode pengolahan 

limbah cair sederhana yang dapat dijadikan alternatif 
pengolahan. Elektrokoagulasi adalah proses pengolahan limbah 
yang mengaplikasikan listrik untuk memberi perlakuan pada 
kontaminan tanpa menambahkan koagulan.Teknologi 
elektrokoagulasi yang memanfaatkan arus listrik searah (DC) 
yang dialirkan pada elektroda yang akan bertindak sebagai 
pengganti koagulan [4]. Prinsip kerja elektrokoagulasi adalah 
pada katoda akan terjadi reduksi ( kehilangan elektron ) dan 
anoda akan terjadi oksidasi [5]. Sedangkan, menurut Dwi & 
Agung, (2012) [6] pada anoda akan dihasilkan buih dan 
gelembung udara yang akan berguna untuk mengikat partikel 
koloid yang dalam keadaan stabil sehingga akan membentuk 
flok-flok kecil yang akan membesar dan mengendap 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan dalam kategori pretest-posttest 
with control grup design, model penelitian ini di kelompokkan 
menjadi 2 kelompok sebelum diberi perlakuan (kontrol) dan 
kelompok yang terdiri diberi perlakuan [7]. Pada penelitian ini 
desain reaktor elektrokoagulasi adalah kaca dengan volume 
13,5L dan volume limbah yang diolah adalah 11L. Elektroda 
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yang digunakan adalah berjenis Aluminium sebagai anoda dan 
Cuprum sebagai katoda. Pemilihan elektroda ini 
mempertimbangkan dari deret volta sebagai syarat terjadinya 
reaksi elektrokoagulasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh kuat arus dan waktu kontak terhadap 
penurunan kadar warna, BOD5, dan COD sehingga peneliti 
menggunakan variasi kuat arus sebanyak 2 (5A dan 10A) dan 
variasi waktu kontak sebanyak 2 (45 Menit dan 90 Menit). 
Obyek penelitian ini adalah limbah cair batik bersumber 
pewarna Napthol yang dalam 1 kali pengolahan menghasilkan 
11L limbah cair batik. Dalam penelitian ini terdapat 5 
perlakuan sehingga besar replikasi jika dihitung menggunakan 
rumus federer adalah 5 kali didapatkan besar sampel sebanyak 
25 sampel. Setelah perlakuan, dilakukan uji laboratorium untuk 
mengetahui apakah terdapat perbedaan penurunan kadar warna, 
BOD5, dan COD pada variasi kuat arus-waktu kontak (5A-45 
menit, 5A-90menit dan 10A-45menit, 10A-90menit). 
kemudian, hasil uji laboratorium diolah menggunakan uji 
statistik Two Way Anova untuk mengetahui perbedaan rerata 
penurunan kadar warna, BOD, dan COD dan uji Post Hoc 

Tukey’s untuk mengetahui variasi perlakuan mana yang paling 
baik menurunkan kadar warna, BOD, dan COD. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji laboratorium dilakukan untuk mengukur kadar warna, 
BOD5, dan COD dari sampel sebelum dan sesudah perlakuan 
untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari 
semua kelompok perlakuan. Berikut ini hasil dan interpretasi 
serta pembahasan penurunan kadar warna, BOD5 dan COD. 

A. Analisis Penurunan Kadar Warna 

Pada Tabel.1 terlihat penurunan kadar wana pada limbah 
cair Home Industry batik terjadi setelah perlakuan 
menggunakan metode elektrokoagulasi. Penurunan tertinggi 
terjadi pada kelompok perlakuan 10A-90 Menit dengan 
persentase penurunan 89,36%. Presentase penurunan paling 
rendah terjadi pada kelompok 5A-45menit dengan presentase 
penurunan 69,67%. 

 

Tabel I. Hasil Pengukuran Kadar Warna 

 

No. Parameter Ket. 

Hasil 

Pengukuran 

(replikasi 

1,2,3,4,5) 

Rata-

Rata 

Rata Rata 

Penurunan 

(Kontrol-

Perlakuan) 

Pt/co 

Persentase Penurunan 

( Rata-rata penurunan / 

Kontrol x 100% ) 

% 

1. 

Kadar 

Warna 

(Pt/co) 

Kontrol 

90 menit 

409 

408,2 - 0% 

411 

403 

406 

412 

5 A- 45 

Menit 

120 

123,4 284,8 Pt/co 69,67% 

125 

131 

122 

119 

5 A- 90 

Menit 

67 

57 351,2 Pt/co 86,03% 

52 

54 

60 

52 

10 A- 45 

Menit 

73 

70,6 337,6 Pt/co 82,70% 

65 

76 

70 

69 

10 A- 90 

Menit 

43 

43,4 364,8 Pt/co 89,36% 

47 

40 

42 

45 
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Kadar warna pada limbah cair khususnya limbah cair batik 
belum diatur dalam peraturan pemerintah/peraturan lainnya. 
Namun, belum diaturnya baku mutu pencemar tidak 
mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah cair 
batik yakni adalah tingginya angka BOD dan COD (Chantes, 
Et al 2015). Kenaikan angka BOD dan COD akan 
menyebabkan matinya biota air yang membutuhkan oksigen. 

Penurunan kadar warna setelah pengolahan dengan metode 
elektrokoagulasi berasal dari reaksi reduksi-oksidasi yang 
terjadi pada elektroda alumunium-tembaga. Reaksi oksidasi 
pada anoda menurut [7]  berasal dari 3 ion positif alumunium 
akan berikatan dengan 3 ion H2O yang akan menghasilkan 
Al(OH)3 + 3H- +3 e. Ion OH- yang dihasilkan akan dioksidasi 
dan akan membentuk gas 

oksigen yang akan berfungsi membentuk flok. Reaksi 
reduksi pada katoda menghasilkan ion H+ yang tereduksi 
menjadi gas hidrogen bebas yang akan mengangkat flok-flok 
yang telah terbentuk. Menurut penelitian Dwi & Agung, (2012) 
proses penurunan polutan warna berasal dari pengikatan 
senyawa polutan warna oleh flok yang terbentuk saat proses 
reduksi-oksidasi pada elektrokoagulasi terjadi.  

Proses elektrokoagulasi dipengaruhi oleh banyak faktor, 
antara lain kuat arus dan waktu kontak. Menurut Novita, 
(2017) kuat arus mempengaruhi banyaknya ion Al3+ yang 
dilepaskan sebagai agen koagulan sehingga proses pengikatan 
polutan kadar warna pada flok yang telah terbentuk semakin 
besar, sedangkan pengaruh waktu kontak adalah semakin lama 
waktu kontak maka semakin banyak anoda melepas ion Al3+ 

yang berfungsi mengikat polutan warna. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil penelitian pada tabel V.2 yang menunjukkan 
variasi kuat arus-waktu kontak 5A-45 Menit, 5A-90 Menit 
memiliki presentase penurunan yang berbeda dengan variasi 
kuat arus-waktu kontak 10A-45 Menit, 10A-90 Menit dimana 
kelompok dengan kuat arus paling besar dan waktu kontak 
paling lama memiliki presentase penurunan kadar warna 
tertinggi yakni 89,36% pada kelompok perlakuan 10A-90 
Menit. pengaruh kuat arus dan waktu kontak pada proses 
penurunan kadar warna pada limbah cair batik juga telah 
diteliti oleh Dwi & Agung, (2012)  

 

 

TABEL II. HASIL PENGUKURAN KADAR BOD5 PADA LIMBAH CAIR HOME INDUSTRY BATIK 

No. Parameter Keterangan 

Hasil 

Pengukura

n 

(replikasi 

1,2,3,4,5) 

Rata-Rata 

Rata Rata 

Penurunan 

(Kontrol-

Perlakuan) 

Mg/l 

Persentase Penurunan 

( Rata-rata penurunan / 

Kontrol x 100%) 

% 

1. 

Kadar BOD5 

(Mg/l) 

Kontrol 

620,61 

629,81 - 0% 

631,28 

625,44 

638,02 

633,73 

5 A- 45 Menit 

224,37 

226,91 402,9 Mg/l 63,9% 

228,31 

230,45 

225,14 

226,31 

5 A- 90 Menit 

118,61 

174,59 455,22 Mg/l 72,2% 

194,25 

185,30 

191,11 

183,69 

10 A – 45 

Menit 

101,38 

106,70 523,1 Mg/l 83% 

108,26 

113,09 

104,57 

106,21 

10 A- 90 Menit 

69,22 

67,59 562,22 Mg/l 89,2% 

71,24 

62,58 

64,75 

70,16 
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B. Analisis Penurunan Kadar BOD5 

Dimana kuat arus 2,5 A dengan waktu kontak 180 Menit 
mampu menurunkan kadar warna pada limbah cair batik 
sebesar 8,51% dibandingkan dengan kuat arus 0,5 A dan waktu 
kontak 180 menit hanya mampu menurunkan + 60% kadar 
warna pada limbah cair batik. Hasil penurunan kadar BOD5 
dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku yakni Peraturan 
Gubernur Jawa Timur No.72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu 
Air Limbah Industri/lainnya didapatkan hasil masih belum 
memenuhi baku mutu yang diizinkan. Baku mutu untuk BOD5 
adalah 60 Mg/l. Menurut Hariyadi, (2004) BOD digunakan 
sebagai uji penduga kadar organik yang mudah terdegradasi, 
sedangkan COD mencakup semua kadar organik baik yang 
mudah terdegradasi maupun sulit terdegradasi. Kelemahan dari 
pengukuran BOD menurut Hariyadi, (2004) adalah BOD 
memerlukan waktu lama dalam pengujian nya dan dipengaruhi 

oleh aktivitas bakteri. BOD juga dipengaruhi oleh parameter 
kunci limbah cair yang lain, sehingga analisa BOD biasanya 
disandingkan dengan parameter kunci lain seperti TSS,dan 
COD. Berdasarkan analisa hasil penelitian peneliti berasumsi 
bahwa kelemahan dari penelitian ini adalah kadar BOD5 masil 
belum memenuhi bakum mutu yang disyaratkan, karena 
sebetulnya BOD lebih baik diolah menggunakan metode 
seperti biofilter aerob-anaerob. Menurut Muzakky, 
Karnaningroem, & Razif, (2016) bahwa biofilter aerob dan 
anaerob mampu menurunkan parameter BOD hingga kadar 
BOD menjadi 2,99 mg/L dari 1.640 mg/L. 

 

 

TABEL III. HASIL PENGUKURAN KADAR BOD5 PADA LIMBAH CAIR HOME INDUSTRY BATIK 

No. 

 

Parameter Keterangan 

Hasil 

Pengukuran 

(replikasi 

1,2,3,4,5) 

Rata-

Rata 

Rata Rata 

Penurunan 

(Kontrol-

Perlakuan) 

Mg/l 

Persentase Penurunan 

( Rata-rata 

penurunan / Kontrol x 

100%) % 

1.  

Kadar BOD5 

(Mg/l) 

Kontrol 

620,61 

629,81 - 0% 

 631,28 

 625,44 

 638,02 

 633,73 

 

5 A- 45 Menit 

224,37 

226,91 402,9 Mg/l 63,9% 

 228,31 

 230,45 

 225,14 

 226,31 

 

5 A- 90 Menit 

118,61 

174,59 455,22 Mg/l 72,2% 

 194,25 

 185,30 

 191,11 

 183,69 

 

10 A – 45 

Menit 

101,38 

106,70 523,1 Mg/l 83% 

 108,26 

 113,09 

 104,57 

 106,21 

 

10 A- 90 Menit 

69,22 

67,59 562,22 Mg/l 89,2% 

 71,24 

 62,58 

 64,75 

 70,16 
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Penurunan BOD yang masih rendah dapat juga dikarenakan 
proses elektrokoagulasi tidak di integrasi dengan proses aerasi. 
Argumentasi muncul karena pada penelitian Surya, (2014) 
melakukan penambahan aerator pada proses elektrokoagulasi 
lebih baik dari pada tanpa menggunakan aerator dalam 
menurunkan COD, dengan catatan COD tidak lebih dari 5.000 
ppm. 

C. Analisa Penurunan Kadar COD  

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa terdapat perbedaan 
rerata penurunan kadar COD pada semua kelompok perlakuan. 
Rerata penurunan tertinggi terjadi pada kelompok perlakuan 
10A-90 Menit yang mencapai 95,7%. Penurunan kadar COD 
menurut penelitian Yulianto, Et al (2009) berasal dari 
penyerapan senyawa organik oleh flok yang terbentuk dari 
proses reduksi dan oksidasi. Proses reduksi akan menghasilkan 
gas H2 yang bertugas mengangkat flok yang telah terbentuk, 
sementara itu flok sendiri berasal dari reaksi oksidasi 
alumunium yang menghasilkan ion Al3+. Proses 

elektrokoagulasi sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
antara lain kuat arus dan waktu kontak.  Menurut Novita, 
(2017) kuat arus akan berperan memulai proses pertukaran 
elektron dan akan berpengaruh pada proses reduksi dan 
oksidasi. Reduksi pada elektrokoagulasi akan berperan 
mengangkat flok yang terbentuk akibat proses oksidasi. 
Semakin besar kuat arus yang diberikan maka semakin besar 
pula ion Al3+ yang dilepaskan oleh anoda alumunium dan ion 
ini akan membentuk flok yang akan mengikat senyawa organik 
dalam limbah cair. Sementara itu, pengaruh waktu kontak 
berbanding lurus dengan jumlah ion Al3+ yang terlepas. 
Semakin lama waktu kontak maka semakin banyak ion Al3+ 
yang terlepas.  

 

D. Analisis Variasi Perlakuan Yang Paling Baik Dalam 

Menurunkan Kadar Warna, BOD5 dan COD 

Analisa variasi kuat arus-waktu kontak yang memiliki 
kemampuan paling tinggi dalam menurunkan kadar warna, 

TABEL IV. HASIL PENGUKURAN KADAR COD PADA LIMBAH CAIR HOME INDUSTRY BATIK  

No Parameter Keterangan 

Hasil 

Pengukuran 

(replikasi 

1,2,3,4,5) 

Rata-

Rata 

Rata Rata 

Penurunan 

(Kontrol-

Perlakuan) 

Mg/l 

Persentase Penurunan 

( Rata-rata penurunan 

/ Kontrol x 100%) % 

1. 

Kadar COD 

(Mg/l) 

Kontrol 

2758,30 

2802,4

8 
- 0% 

2814,22 

2793,59 

2771,18 

2875,14 

5 A- 45 Menit 

650,32 

696,34

2 
2106,138 Mg/l 75,1% 

710,25 

720,15 

703,24 

697,75 

5 A- 90 Menit 

315,15 

310,17 2492,31 Mg/l 88,9% 

320,25 

310,22 

330,21 

275,03 

10 A – 45 

Menit 

172,46 

169,64 2632,84 Mg/l 93,9% 

163,77 

174,14 

169,21 

168,66 

10 A- 90 Menit 

118,31 

118,56 2683,92 Mg/l 95,7% 
124,55 

113,39 

115,18 
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BOD5, dan COD pada limbah cair Home Industry Batik 
dilakukan menggunakan uji statistik uji post-hoc. Uji post-hoc 
menitikberatkan pada beda rerata penurunan kelompok kontrol 
terhadap kelompok perlakuan. Berdasarkan hasil penelitian, 
didapatkan hasil bahwa kuat arus 10 A memiliki rerata 
penurunan paling baik dibandingkan kuat arus 5 A, dan waktu 
kontak 90 Menit menunjukkan angka penurunan lebih baik 
dibandingkan waktu kontak 45 menit. pengaruh besaran kuat 
arus dan lamanya waktu kontak terhadap penurunan kadar 
pencemar telah dibuktikan oleh Dwi & Agung, (2012) yang 
menunjukkan bahwa kuat arus 2,5 A mampu menurunkan 
warna, dan COD lebih baik daripada kuat arus 0,5 A dengan 
selisih hampir 30%, sedangkan waktu kontak 180 menit lebih 
baik menurunkan warna dan COD dibandingkan dengan waktu 
kontak 20 menit dengan selisih penurunan 20-30%. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimplan 

1. Elektrokoagulasi dengan variasi kuat arus- waktu kontak 

mampu menurunkan kadar warna dengan presentase 

penurunan tertinggi mencapai  89,36% pada kelompok 

perlakuan 10A-90 Menit  

2. Elektrokoagulasi dengan variasi kuat arus-waktu kontak 

mampu menurunkan kandungan BOD5 dengan 

presentase penurunan tertinggi mencapai 89,2% pada 

kelompok perlakuan 10A-90 Menit, namun kandungan 

BOD5 belum memenuhi baku mutu Peraturan Gubernur 

Jawa Timur No 72 Tahun 2013. Dapat dilakukan 

integrasi dengan metode lain seperti penambahan aerator 

dan bak aerob an aerob untuk meningkatkan efisiensi 

penurunan BOD 

3. Elektrokoagulasi dengan variasi kuat arus-waktu kontak 

mampu menurunkan kandungan COD dengan presentase 

penurunan tertinggi mencapai 95,7% pada kelompok 

perlakuan 10A-90 Menit 

4. Elektrokoagulasi dengan variasi kuat arus-waktu kontak 

10A – 90 Menit menjadi variasi yang paling tinggi 

presentase penurunannya dalam menurunkan kadar 

warna, BOD5, dan COD.   

B. Saran 

1. Bagi Masyarakat 

Proses elektrokoagulasi dengan kuat arus 10 A dan 

waktu kontak 90 menit untuk sementara ini dapat 

diaplikasikan sebagai unit pengolahan limbah cair 

pewarna Napthol sebelum dibuang ke badan air. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Peneliti lain dapat menambahkan aerator setelah limbah 

cair diolah menggunakan elektrokoagulasi untuk 

meningkatkan efisiensi penurunan BOD. Peneliti lain 

dapat mengganti pasangan elektroda menjadi sejenis 

karena dalam penelitian ini terbukti ada tolakan dari 

tembaga yang mengakibatkan adanya ion Cu2+ yang 

terlepas tanpa berikatan sehingga akan menghambat 

proses. 
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Abstrak— Rumah sakit sebagai fasilitas layanan untuk mengumpulkan tempat bagi orang sakit dan orang sehat, atau dapat 

menjadi tempat penularan penyakit dan kemungkinan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis risiko untuk petugas kebersihan pada tahap penanganan limbah (menyortir, menyimpan, mengangkut dan 

menyimpan) limbah medis di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

untuk memperkirakan kemungkinan munculnya gejala berdasarkan gejala lain yang telah muncul dan diketahui sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian analisis risiko oleh petugas kebersihan yang menangani limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Haji 

Surabaya, ditemukan bahwa untuk risiko rendah dan sedang, hanya pemantauan rutin dilakukan oleh penanggung jawab. Dalam 

kategori risiko tinggi ada proses kegiatan penyimpanan dengan risiko kontaminasi cairan limbah medis. Untuk risiko yang sangat 

tinggi, ada proses penyimpanan dengan bahaya risiko virus, bakteri dalam limbah medis, dan vektor. Disimpulkan bahwa bahaya 

dalam proses pengelolaan limbah medis padat yang bersumber dari work tool dan proses termasuk tertusuk oleh jarum, kontak 

dengan bahan infeksius, mengangkat beban berat dan melakukan pekerjaan berulang-ulang. Sumber bahaya lain dari lingkungan 

adalah jalan yang tidak rata, lantai yang licin, dan genangan air. Direkomendasikan bahwa tim K3RS bekerja dengan unit terkait dan 

PPI untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai SPO tentang pengelolaan limbah medis, pencegahan dan pengendalian 

infeksi, prosedur kerja yang ergonomis, penggunaan APD yang benar. 

Kata Kunci— Petugas kebersihan, Limbah medis 

I.  PENDAHULUAN 

Undang–undang Republik Indonesia no.44 th 2009 tentang 
rumah sakit menjelaskan  bahwa Rumah Sakit adalah institusi 
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan 
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 
mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. 
Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat 
keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. dalam 
rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin 
kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit. 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
1204 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Rumah sakit sebagai 
sarana pelayanan tempat berkumpulnya orang sakit maupun 
orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit 
serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan 
gangguan kesehatan. Untuk menghindari resiko dan gangguan 
keesehatan, maka perlu penyelenggaraan kesehatan lingkungan 
rumah sakit meliputi: Penyehatan ruang bangunan dan halaman 
rumah sakit, Persyaratan higiene dan sanitasi makanan 
minuman, Penyehatan air, Pengelolaan limbah, Pengeloaan 
tempat pencucian linen (Laundry), Pengendalian serangga, 
tikus dan binatang pengganggu lainnya, Dekontaminasi melalui 
desinfeksi dan sterilisasi, Persyaratan pengamanan radiasi, 
Upaya promosi kesehatan dari aspek kesehatan lingkungan.  

Pengelolaan limbah rumah sakit dilakukan harus sesuai 
dengan persyaratan yang mengacu pada Peraturan Menteri 
Kesehatan 1204 tahun 2004. Limbah rumah sakit adalah semua 
limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk 
padat, cair dan gas. Limbah padat rumah sakit menjadi limbah 
medis padat dan limbah non medis. Keberadaan sebuah rumah 
sakit dengan produksi limbah yang bersifat medis dan infeksius 
memberikan kontribusi dalam penyebaran penyakit, tidak 
hanya di dalam rumah sakit tetapi di lingkungan rumah sakit. 

Rumah sakit dan instalasi kesehatan memiliki kewajiban 
untuk memelihara lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta 
memiliki tanggung jawab khusus yang berkaitan dengan 
limbah yang dihasilkan instalasi tersebut. Kewajiban yang 
dipikul instalasi tersebut di antaranya adalah kewajiban untuk 
memastikan bahwa penanganan, pengelolaan serta 
penyimpanan limbah yang mereka lakukan tidak akan 
menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan dan 
lingkungan.(pruss,2005) 

Salah satu upaya yang dilakukan rumah sakit dalam rangka 
penyehatan lingkungan yakni menyelenggarakan pelayanan 
sanitasi rumah sakit, yakni pengelolaan limbah. Pengelolaan 
limbah merupakan salah satu aspek strategis dari rumah sakit, 
karena dengan pengelolaan limbah yang baik akan 
menciptakan citra yang baik dari rumah sakit. 
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Tenaga non medis di rumah sakit diantaranya adalah 

petugas kebersihan. Tenaga  kebersihan adalah karyawan yang 

bertugas membersihkan lingkungan rumah sakit agar tetap 

terjaga kebersihannya.pekerjaan membersihkan lingkungan 

rumah sakit, membuat petugas kebersihan menjadi rentan 

terpapar bahaya yang dapat mengganggu kesehatannya. 

Menurut penelitian yang telah dilakukan bahaya dapat 

mengancam petugas kebersihan rumah sakit antara lain 

terpapar debu yang telah dibersihkan, terpleset saat mengepel 

lantai, kontak dengan bahan kimia dan tertusuk benda tajam 

seperti jarum suntik saat mengelola limbah tajam, sehingga 

dapat tertular penyakit seperti hepatitis dan HIV/AIDS 

II. HASIL 

Proses pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum Haji 
Surabaya telah dilengkapi dengan Standart Operational 
Procedure (SOP) dan Alat Pelindung Diri  (APD) yang 
dibutuhkaan. APD yang disediakan oleh RSU HAJI berupa 
disposable gloves, masker, baju lengan panjang, apron dan 

sepatu boots sedangkan menurut Djohan dan Halim (2014),  
APD  yang  diperlukan dalam pengelolaan limbah padat medis 
diantaranya masker, coverall (pakaian panjang), pelindung kaki 
atau safety boots, sarung tangan khusus (disposable gloves atau 
duty gloves), apron, pelindung  mata  dan topi atau helm. Dari 
proses tersebut memiliki beragam bahaya yang untuk 
diidentifikasi dan diketahui. 

A. Identifikasi resiko pada petugas kebersihan terhadap 

penanganan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum 

Haji Surabaya 

Proses pengangkutan limbah dilakukan dalam 2 tahap, 
tahap yang pertama adalah pengangkutan limbah dari tiap 
ruangan ke gerobak sampah besar menggunakan troli. Tahap 
kedua dalam proses pengangkutan limbah padat medis adalah 
pengangkutan dari bangunan utama ke TPS di halaman 
belakang rumah sakit menggunakan gerobak sampah besar.  

Setelah sampai di TPS, dilakukan pembongkaran isi dari 
gerobak sampah, penimbangan limbah dan penataan limbah 

TABLE I. ANALISIS RESIKO PETUGAS KEBERSIHAN 

No Proses 

Kegiatan 

Potensi Bahaya Kategori Kemungkinan 

(Opportunity) 

Dampak 

(Severity 

Risk 

(OxS) 

Kategori 

Resiko 

1 Pemilahan Tertusuk jarum suntik, peralatan 

infuse, botol ampul dan benda tajam 
lainnya. 

Fisik 1 3 3 Rendah 

    Tertumpah cairan kimia berbahaya 

yang mengandung Hg, Pb dan Cd 

Kimia 3 3 9 Sedang 

    Virus Pada limbah medis Biologi 3 3 9 Sedang 

Vektor dan binatang pengganggu 

seperti lalat, tikus, kecoa 

2 Pewadahan Tertusuk jarum suntik, peralatan 

infuse, botol ampul dan benda tajam 
lainnya. 

Fisik 1 3 3 Rendah 

    Virus pada limbah medis, Kimia 3 3 9 Sedang 

    Vektor dan binatangpengganggu 

seperti lalat, tikus, kecoa. 

Biologi 3 3 9 Sedang 

3 Pengangkutan Terpleset dan terjatuh pada saat proses 

pengangkutan karena lantai yang licin 

dan jalan yang tidak rata. 

Fisik 1 3 3 Rendah 

    Tertumpah cairan limbah medis 
karena bak plastik  sampah yang 

bocor. 

Kimia 3 3 9 Sedang 

    Virus pada limbah medis, Biologi 3 3 9 Sedang 

Vektor dan binatang pengganggu 
seperti lalat, tikus, kecoa. 

4 Penyim Tertusuk jarum suntik karena safety 

box tidak tertutup rapat, 

Fisik 1 3 3 Rendah 

panan Penyim panan yg lebih dari 24 jam 

menyebabkan bau yang tidak enak dan 

meng ganggu kenya manan petugas 
kebersihan 

    Terkontaminasi oleh cairan limbah 

medis yang tumpah di sekitar TPS 

Kimia 3 4 12 Tinggi 

    Virus pada limbah medis, Biologi 4 4 16 Sangat 
tinggi Vektor dan binatang pengganggu 

seperti lalat, nyamuk, kecoa, tikus, 

kucing dan kecoa. 
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padat medis dalam TPS. Pada tahapan tersebut petugas bekerja 
dengan postur yang tidak normal. Berdasarkan penilaian postur 
kerja yang dilakukan dengan metode REBA ditemukan empat 
postur  kerja  yang tidak normal yaitu  mengangkat  beban  
berat  saat mengeluarkan limbah padat medis dari gerobak 
sampah, menimbang sampah menggunakan timbangan 
gantung, dan memindahkan kantong plastik limbah padat ke 
TPS dan menata  kantong plastik dan safety box di TPS 
dilakukan secara berulang sesuai dengan jumlah limbah padat 
medis yang terkumpul. Bahaya lain yang ditimbulkan berasal 
dari jarum dari safety box yang memberikan risiko ganda yaitu 
cedera dan penularan penyakit (Pruss, et.al, 2005) hal tersebut 
dikarenakan terkadang safety box yang diangkut menggunakan 
gerobak sampah rusak dikarenakan tertimpa limbah padat 
medis lain di atasnya.  

B. Analisis resiko pada petugas kebersihan terhadap 

penanganan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum 

Haji Surabaya 

Hasil penilaian risiko didapatkan dari data primer 
berdasarkan observasi dan wawancara kepada petugas 
pengelolaan limbah padat medis. Penilaian risiko dilakukan 
untuk menentukan besarnya suatu risiko dengan    
mempertimbangkan faktor kemungkinan dan dampak yang 
ditimbulkan sehingga dapat dilakukan pemilahan risiko yang 
memiliki  dampak  besar dan risiko ringan yang dapat diterima 
(Ramli,2011). 

Pada proses pengumpulan limbah padat medis  padat 
tersebut terdapat beberapa bahaya. Bahaya pertama adalah 
tertusuk jarum suntik sisa pelayanan yang memiliki dua risiko 
yaitu cedera tertusuk dan tertular penyakit infeksi seperti HIV, 
hepatitis dan tifus akibat tertusuk jarum. 

Pada proses pengumpulan limbah padat medis  padat 
tersebut terdapat beberapa bahaya. Bahaya pertama adalah 
tertusuk jarum suntik sisa pelayanan yang memiliki dua risiko 
yaitu cedera tertusuk dan tertular penyakit infeksi seperti HIV, 
hepatitis dan tifus akibat tertusuk jarum. 

Terdapat 4 kategori resiko pada analisis resiko, yaitu 
kategori rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Pada 
penelitian yang dilaksanakan tentang analisis resiko petugas 
kebersihan yang menangani limbah medis padat di RSU Haji 
Surabaya didapatkan hasil bahwa kategori rendah ada 3 bahaya 
potensi pada proses kegiatan pemilahan, pewadahan, dan 
penyimpanan. Untuk resiko rendah dan   

sedang hanya perlu dilakukan pemantauan rutin yang 
dilakukan oleh penanggung jawab. Pada kategori resiko tinggi 
terdapat pada proses kegiatan penyimpanan dengan bahaya 
resiko terpapar debu/polutan ruangan, terkena cairan kimia. 
Untuk resiko sangat tinggi terdapat pada proses kegiatan 
penyimpanan dengan bahaya resiko virus pada limbah medis 
dan vektor. 

Evaluasi resiko pada petugas kebersihan terhadap 
penanganan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Haji 
Surabaya.  

Untuk evaluasi resiko pada petugas kebersihan terhadap 
penanganan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Haji 
Surabaya hanya dilakukan pada kategori resiko tinggi dan 
sangat tinggi karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah 
yang dapat membahayakan petugas kebersihan.  

TABLE II. DAMPAK LIMBAH 

No Proses Kegiatan 
Bahaya potensi 

Kategori Kategori 

Resiko 

 

Dampak 

1 Penyimpanan 

Terkontaminasi oleh 

cairan limbah medis 

yang tumpah di sekitar 

TPS 

Kimia Tinggi 

Gangguan kenyamanan 

dan estetika yang 

berasal dari larutan 

phenol, eutrofikasi dan 

dari bahan kimia 

lainnya.  

2 Penyimpanan 

Virus pada limbah 

medis, 

Vektor dan binatang 

pengganggu seperti 

lalat, nyamuk, kecoa, 

tikus, kucing dan 

kecoa 

Biologi 
Sangat 

Tinggi 

Gangguan terhadap 

kesehatan manusia yang 

disebabkan oleh jenis 

bakteri, virus, senyawa-

senyawa kimia dan 

pestisida. 
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C. Penanganan resiko petugas kebersihan terhadap 

penanganan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum 

Haji Surabaya 

Penanganan yang sudah dilakukan untuk mencegah dan 
mengendalikan resiko adalah dengan menggunakan APD (Alat 
Pelindung Diri). Penanganan resiko selanjutnya yaitu  
melakukan dan menetapkan SOP (Standart Operasional 
Prosedur).  SOP bertujuan untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang 
paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang se rendah-
rendahnya. Penanganan resiko secara teknis yaitu dengan 
memisahkan bahaya dengan pekerja serta untuk mencegah 
terjadinya kesalahan manusia seperti selalu menutup tempat 
sampah untuk mencegah penularan virus dan bakteri kepada 
petugas kebersihan seperti DBD, HIV Aids, Hepatitis, Iriasi 
kulit dan Diare. 

III. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis resiko petugas 
kebersihan yang menangani limbah medis padat di RSU Haji 
Surabaya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut, Proses 
pengangkutan limbah dilakukan kurang lebih 3 tahap atau 
sesuai kondisi, setiap pengangkutan limbah dari masing-
masing ruangan menggunakan troli sampah medis tertutup. 
bahaya yang berasal dari jalan atau rute pengangkutan limbah 
padat medis yang licin pada beberapa tempat dikarenakan 
kemiringan jalur tersebut sehingga menimbulkan kemungkinan 
terpeleset.  Analisis resiko pada petugas kebersihan terhadap 
penanganan limbah medis padat di RSU Haji Surabaya yaitu 
dalam proses kegiatan pemilahan, pewadahan, pengangkutan di 
dapatkan resiko “Rendah” dan “sedang”, sedangkan pada 
kegiatan proses penyimpanan di dapatkan kategori  “Tinggi” 
dan “Sangat Tinggi”. Untuk evaluasi resiko pada petugas 
kebersihan terhadap penanganan limbah medis padat di Rumah 
Sakit Umum Haji Surabaya hanya dilakukan pada kategori 
resiko tinggi dan sangat  tinggi karena hal tersebut dapat 
menimbulkan masalah yang dapat membahayakan petugas 
kebersihan dengan bahaya potensi Terkontaminasi oleh cairan 
limbah medis yang tumpah di sekitar TPS dan kategori resiko 
sangat tinggi dengan bahaya potensi vektor dan binatang 
pengganggu seperti lalat, nyamuk, kecoa, tikus, kucing dan 
kecoa. Penanganan yang sudah dilakukan untuk mencegah dan 
mengendalikan resiko adalah dengan menggunakan APD (Alat 
Pelindung Diri) yang berfungsi untuk melindungi sebagian 
tubuh terhadap kemungkinan adanya resiko kecelakaan kerja 
yang terdiri dari, Masker yaitu alat yang digunakan untuk 
melindungi alat pernafasan seperti hidung dan mulut. 
Melakukan pelatiahan dan breafing kepada petugas kebersihan 
dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan 
pengetahuan kepada petugas kebersihan agar dapat menguragi 
tingkat resiko kecelakaan kerja.  

Saran-saran yang dapat kami berikan adalah, bagi Rumah 
Sakit Umum Haji Surabaya, melakukan monitoring dan 
evaluasi mengenai keberadaan vektor dan binatang 
pengganggu yang ada di rumah sakit. menutup kembali tempat 
sampah yang masih dibiarkan dalam keadaan terbuka untuk 

mencegah timbulnya bau yang tidak enak dan penularan vektor 
penyakit, perbaikan sarana prasarana dalam pengelolaan 
limbah padat medis diantaranya perbaikan gerobak sampah 
besar atau kontainer dan jalur transportasi limbah padat medis 
yang dilalui sehingga limbah padat medis tidak tumpah dan 
tercecer, bagi Petugas Kebersihan, melakukan pekerjaan sesuai 
dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) dan selau 
menggunakan APD lengkap dan mempertahankan kepatuhan 
dalam menggunakan  APD (Alat Pelindung Diri), bagi peneliti 
lain, untuk melakukan penelitian terhadap petugas kebersihan 
yang menangani limbah medis dan B3 di RSU Haji Surabaya.  
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Wisata religi Sunan Ampel Surabaya dan wisata religi Maulana Malik Ibrahim Gresik memiliki daya tarik minat pengunjung yakni 

air minum yang berasal dari sumber air sumur dan terletak didalam masjid dan area sekitar makam. Penyehatan air minum di 

tempat-tempat umum harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan kualitas air minum yang ditetapkan dalamPeraturanMenteri 

Kesehatan Republik Indonesia No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Sampel air minum dilakukan uji 

kualitas mikrobiologi, kimia dan fisik dengan teknik pengambilan sampel gabungan tempat (integrated sampel). Data yang diperoleh 

berupa hasil pemeriksaan laboratorium, pengukuran lapangan dan hasil lembar observasi jenis checklist dengan metode skoring 

dengan pendekatan skala Guttman. Hasil  kualitas air minum kemudian dihubungkan dengan upaya manajemen pengelolaan 

penyediaan air minum pada wisata religi tersebut. Hasil pemeriksaaan mikrobiologis air minum yang tidak sesuai persyatan di makam 

sunan ampel Surabaya adalah hasil total bakteri koliform 53 CFU/ 100 ml dan hasil pemeriksaan fisik yang tidak sesuai persyaratan 

air minum adalah berasa. Sedangkan hasil pemeriksaan mikrobiologis yang tidak sesuai persyaratan air minum di makam maulana 

malik ibrahim  didapatkan hasil total bakteri koliform 15 CFU/ 100 ml dan hasil pemeriksaan fisik air minum yang tidak memenuhi 

persyaratan adalah  berasa dan suhu ±7oC. Hasil observasi dan wawancara didapatkan kategori cukup. Maka upaya perbaikan yang 

dapat dilakukan adalah pengolahan air dengan teknologi membrane Ultrafitasi untuk mengurangi total koliform dan rasa pada air 

minum. Upaya perbaikan suhu dengan merubah fasilitas penyediaan air minum menjadi sistem kran dengan gelas minum sekali pakai. 

Upaya ini perlu dukungan dalam bentuk pemberian alat, pengarahan terkait upaya menjaga kualitas air, monitoring dan evaluasi 

kegiatan oleh pihak eksternal terkait. 

Keyword: air minum, Wisata Religi 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 
Wisata religi merupakan salah satu tujuan tempat wisata 

yang paling sering dikunjungi. Wisata religi Sunan Ampel 
Surabaya dan Maulana Malik Ibrahim Gresik memiliki 
beberapa daya tarik bagi pengunjung atau peziarah, salah 
satunya adalah air minum yang berasal dari sumber air sumur. 
Air minum tersebut diyakini dapat mengobati segala macam 
penyakit.  

Air minum dilakukan tanpa proses pengolahan. Air tersebut 
yang disediakan pada tempat penampungan air (gentong) untuk 
membasuh anggota tubuh, dapat diduga menyebabkan cemaran 
secara mikrobiologis bakteri Escerichia Coli. Air minum 
disediakan dengan teknik pompa kemudian di distribusikan ke 
tempat penampungan air (gentong) untuk pengunjung, hal ini 
memungkinkan bahaya pencemaran kimia yang mungkin 
terjadi ketika proses pendistribusian berlangsung. Air minum 
hasil pemompaan dari sumber baku Air Sumur, disediakan 
untuk Pengunjung dengan tempat penampungan air (gentong) 
yang terbuat dari semen, gelas air minum jarang diganti dan 
gelas diikat menggunakan tali yang terkadang dapat masuk ke 

tempat penampungan air (gentong) memungkinkan adanya 
bahaya pencemaran fisik. 

Penelitian ini dilakukan pengukuran parameter biologis 
dengan menganalisa ada tidaknya bakteri Eschericia coli dan 
menghitung jumlah bakteri dalam skala yang ditentukan. 
Bakteri Eschericia coli ini, digunakan sebagai parameter 
pencemaran biologis, maka disertakan analisa parameter fisik 
dan kimia apabila memungkinkan adanya kontaminasi secara 
fisik dan kimia dengan mengacu pada persyaratan kualitas yang 
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia No.492/Menkes/PER/IV/2010 tentang persyaratan 
kualitas air minum. Setelah didapatkannya hasil analisa kualitas 
aiminum maka dapat dihubungkan dengan upaya manajemen 
pengelolaan penyediaan air minum pada tempat tersebut. 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengelolaan penyediaan air minum di wisata religi Sunan 
Ampel Surabaya dan Sunan Maulana Malik Ibrahim Gresik. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian metode 
penelitian evaluasi (¬evaluation study) deskriptif kuantitatif. 
Jumlah sampel yang diambil adalah 9 sampel  
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Gambar 1.Distribusi Air Minum Makam Sunan Ampel 

 

yakni 3 sampel air minum diambil di makam Sunan Ampel 

Surabaya dan 3 sampel air minum lainnya di ambil di makam 

Maulana Malik Ibrahim Gresik. Pengambilan sampel dilakukan 

pada satu kali. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik gabungan 

tempat (integrated sampel). Sumber data dari wawancara dan 
pengambilan sampel dan analisis parameter fisik, kimia dan 
mikrobiologi.  

Instrumen pemelitian menggunakan lembar wawancara dan 
pengukuran langsung dilapangan menggunakan alat TDS 
meter, Thermometer dan uji organoleptik oleh peneliti.  Teknik 
pengolahan data menggunakan teknik tes. Teknik pengolahan 
instrument wawancara yang dilakukan dalam pengolahan data 
yaitu menggunakan ketentuan skala guttman. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pemeriksaan Makam Sunan Ampel Surabaya 

Berikut merupakan Gambar 1 distribusi air minum di 
makam Sunan Ampel Surabaya: 

Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat adalah 
Total Bakteri Koliform dengan hasil uji 53 CFU/ 100 ml yang 
dilakukan pengujian di laboratorium. Berdasarkan peraturan 
menteri kesehatan no. 492/MENKES/2010 batas maksimum 
yang diperbolehkan total bakteri koliform adalah 0 CFU/100 
ml maka total bakteri koliform pada air minum makam sunan 
ampel surabaya tidak memenuhi persyaratan. Penyebab 
besarnya angka bakteri koliform dapat terjadi karena cemaran 
fisik seperti ditemukannya uang koin logam di dalam tempat 
penampungan air (gentong), terdapat lumut pada dinding 
gentong, keadaan saluran pipa air yang sudah cukup lama 
sehingga terdapat kotoran yang menempel dan suhu udara yang 
panas memungkinkan berkembangbiaknya bakteri koliform 
dengan baik. 

Hasil pemeriksaan yang dilakukan langsung di lapangan 
dan tidak memenuhi persyaratan adalah uji organoleptik (rasa) 
air minum, peneliti merasakan adanya sedikit rasa masam. 
Menurut peraturan menteri kesehatan no. 492/MENKES/2010 
bahwa air minum harus tidak berasa. Rasa pada air dapat 
disebabkan karena nilai TDS sebesar 290 sehingga 
mempengaruhi rasa pada air minum. 

Berikut adalah hasil observasi dan wawancara terkait 
manajemen penyediaan air minum makam Sunan Ampel 
Surabaya: 

Pipa distribusi tidak dilakukan pembersihan secara berkala, 
tetapi bila terjadi kebocoran atau penyumbatan maka akan 
dilakukan pembersihan. Hal ini akan membahayakan apabila 
pipa terdapat sumber pencemar maka dan kualitas air minum 
menjadi tidak baik. 

Air minum tidak dilakukan pengawasan oleh pihak internal 
terkait kualitasnya (fisik, mikrobiologi dan kimia) selama 1 – 3 
bulan sekali. Pengawasan kualitas air minum dari pihak internal 
kurang diperhatikan, karena belum ada permasalahan yang 
terjadi. Pihak internal tidak pernah melakukan pengujian terkait 
kualitas air minum . Air bersih tanpa proses pengolahan 
difungsikan menjadi air minum dan tempat penampungan air 
yang dibiarkan terbuka berpotensi mengakibatkan penurunan 
kualitas. 

Air minum tidak dilakukan pengawasan secara eksternal 
kualitasnya (fisik, mikrobiologi dan kimia) selama 1 – 6 bulan 
sekali. Pihak eksternal dari dinas terkait tidak melakukan 
pengawasan secara rutin. Kurangnya pengawasan dan 
pengarahan oleh pihak eksternal berakibat kurangnya informasi 
pihak internal atau pihak pengelola tempat religi dalam upaya 
menajaga kualitas air minum yang seharusnya dilakukan.  

Tempat penampungan (gentong) air minum tidak dilakukan 
pembersihan setidaknya 2 minggu sekali. Pembersihan tempat 
penampungan air (gentong) dibersihkan 1 bulan sekali, hal ini 
merupakan rentan yang cukup lama mengingat kondisi tempat  
gentong yang terbuat dari semen sangat cepat dalam aktfitas 
pertumbuhan lumut.  

Tempat penampungan (gentong) air minum terdapat 
pencemar fisik. Pada saat peninjauan langsung dilapangan 
ditemukan aktiftas pertumbuhan lumut dan  uang koin logam 
yang terdapat di dalam tempat penampungan (gentong) air 
minum. 

Gelas yang disediakan merupakan gelas yang sama untuk 
pengunjung lainnya. Sistem penyediaan air minum 
menggunakan tempat penampungan air (gentong) dengan gelas 
yang diikat di kran. Gelas digunakan secara bersamaan dengan 
pengunjung lainnya. Gelas berpotensi menularkan bakteri dari 
pengunjung satu dengan yang lainnya karna banyaknya jumlah 
pengunjung yang datang dari berbagai daerah dan kebiasaan 
yang dilakukan. 

B. Hasil Pemeriksaan Makam Maulana Malik Ibrahim Gresik 

Berikut merupakan gambar distribusi air minum di makam 
Maulana Malik Ibrahim Gresik: 
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Gambar 2 Distribusi Air Minum Makam Maulana Malik Ibrahim Gresik 

 
Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat adalah 

Total Bakteri Koliform dengan hasil uji 15 CFU/ 100 ml yang 
dilakukan pengujian di laboratorium. Menurut peraturan 
menteri kesehatan no. 492/MENKES/2010 batas maksimum 
yang diperbolehkan total bakteri koliform adalah 0 CFU/100 
ml.  Penyebab adanya bakteri koliform dapat terjadi 
dikarenakan kondisi tempat penampungan air (gentong) terlihat 
adanya sedikit aktifitas pertumbuhan lumut dan keadaan 
saluran pipa air yang sudah cukup lama sehingga terdapat 
kotoran yang menempel dan suhu udara yang panas 
memungkinkan berkembangbiaknya bakteri koliform dengan 
baik. 

Hasil pemeriksaan yang dilakukan langsung di lapangan 
dan tidak memenuhi persyaratan adalah uji organoleptik (rasa) 
air minum, peneliti merasakan adanya sedikit rasa masam. 
Menurut peraturan menteri kesehatan no. 492/MENKES/2010 
bahwa air minum harus tidak berasa. Rasa pada air dapat 
disebabkan karena nilai TDS sebesar 239 sehingga 
mempengaruhi rasa pada air minum.. 

Hasil pemeriksaan yang dilakukan di lapangan dan tidak 
memenuhi persyaratan adalah suhu dengan suhu air 26o C 
maka suhu udara 32oC dan hasil uji suhu ± 7o C. Menurut 
peraturan menteri kesehatan no. 492/MENKES/2010 bahwa 
kadar maksimum suhu yang diperbolehkan adalah ± 3o C. 
Suhu tinggi dapat disebabkan karena tempat penampungan air 
(gentong) dibiarkan terbuka tanpa atap atau penutup lainnya 
sehingga paparan sinar matahari langsung mengenai air minum 
yang disediakan.  

Berikut adalah hasil observasi dan wawancara terkait 
manajemen penyediaan air minum makam Sunan Ampel 
Surabaya: 

Pipa distribusi tidak dilakukan pembersihan secara berkala. 
Pipa distribusi air tidak dilakukan pembersihan secara berkala, 
tetapi bila terjadi kebocoran atau penyumbatan maka akan 
dilakukan pembersihan. Hal ini akan membahayakan apabila 
pipa terdapat sumber pencemar maka kualitas air minum 
menjadi tidak baik. 

Air minum tidak dilakukan pengawasan oleh pihak internal 
terkait kualitasnya (fisik, mikrobiologi dan kimia) selama 1 – 3 
bulan sekali. Pengawasan pihak internal terkait kualitas fisik 
tidak pernah dilakukan, karena pihak pengelola beranggapan 
air minum aman dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

Air minum tidak dilakukan pengawasan secara eksternal 
kualitasnya (fisik, mikrobiologi dan kimia) selama 1 – 6 bulan 
sekali. Pengawasan pihak eksternal terkait kualitas fisik, kimia 
dan mikrobiologi dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun sekali 
atau tidak dilakukan selama 1 tahun. Dinas terkait tidak 
melakukan pengawasan secara berkelanjutan dan tidak 
memberikan pengarahan dalam menjaga kualitas air minum 
dengan benar. 

Gelas yang disediakan merupakan gelas yang sama untuk 
pengunjung lainnya. Gelas digunakan secara bersamaan dengan 

pengunjung lainnya. Gelas berpotensi menularkan bakteri dari 
pengunjung satu dengan yang lainnya karna banyaknya jumlah 
pengunjung yang datang dari berbagai daerah dan kebiasaan 
yang dilakukan. 

C. Upaya Peningkatan Kualitas 

Pengelolaan Penyediaan Air Minum Upaya peningakatan 
kualitas air minum sebaiknya menggunakan pengolahan air 
dengan teknologi membran Ultrafitrasi. Membran ultrafitrasi 
adalah teknik proses pemisahan (menggunakan) membran 
untuk menghilangkan berbagai berbagai zat terlarut BM (berat 
molekul) tinggi, aneka koloid, mikroba sampai padatan 
tersuspensi dari air larutan. Membrane semipermeable dipakai 
untuk memisahkan makromolekul dari larutan. Ukuran dan 
bentuk molekul terlarut merupakan membrane penting.  (Tri 
Joko, 2010: 357). 

Metode membran ultrafiltrasi diletakkan di bagian 
pengolahan air sebelum dilakukan pendistribusian air 
menggunakan pipa kran air. Metode membrane ultrafiltrasi 
merupakan teknologi yang efisien dan efektif digunakan di 
kedua tempat wisata religi karena pengoperasian yang serba 
otomatis dan biaya yang relatif terjangkau namun tetap kualitas 
air yang dihasilkan konsisten dapat digunakan berkelanjutan 
tidak bergantung dari mutu air yang masuk. Metode membran 
ultrafitrasi dapat mereduksi jumlah total koliform dan 
mereduksi rasa yang masam pada air minum menjadi tidak 
berasa. 

Beberapa elemen penting dalam proses pengolahan air 
dengan Ultrafiltrasi adalah pompa baku dan pompa distribusi. 
Pompa air baku berfungsi untuk mengalirkan air baku ke tangki 
air baku dimana air pada tangki ini yang akan diolah dengan 
teknologi membran ultrafiltrasi, Pompa distribusi dibutuhkan 
untuk mengalirkan air bersih dari tangki hasil olahan ke kran 
air di tempat penyediaan air minum untuk pengunjung. Unit ini 
melakukan produksi atau pencucian balik dikerjakan secara 
otomatis oleh timer pada panel control. (Oman, 2018: 39) 

Unit ultrafiltrasi yang dibangun ini mempunyai dua pola 
utama ketika beroperasi melakukan proses penyaringan  

 

 

Gambar 3 Pola 
Produksi Ultrafiltrasi Pola Pencucian Balik 
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yaitu pola produksi dan pola mencuci balik sebagai berikut 

(Oman, 2018: 39): 

1) Pola produksi 

Pada pola ini unit melakukan produksi air bersih pada 
tangki air baku dihisap oleh pompa umpan dan ditekan ke 
dalam membran ultrafiltrasi. Pada fase ini ada dua keluaran air 
yang dihasilkan yaitu air hasil olahan dan air buangan (rejected 
water). 

Air olahan mengalir ke dalam tangki air produksi yang siap 
untuk di distribusikan dan sebagian digunakan sebagai air 
untuk mencuci membran itu sendiri. Air buangan dikembalikan 
lagi ke saluran pembuangan air karena air ini membawa 
pengotor yang terlarut pada air baku yang dijelaskan pada 
Gambar 3 tentang pola produksi unit ulfitrasi: 

Pada pola ini, unit melakukan pencucian membrane, 
dimana air pada tangki produksi dihisap oleh pompa cuci dan 
ditekan ke dalam membran ultrafiltrasi melalui saluran 
keluaran hasil olahan. Pada tahap ini kotoran yang akan 
menempel pada permukaan membran ultrafiltrasi dapat 
dihilangkan. Air hasil dari proses dibuang ke saluran 
pembuangan. 

Berikut adalah gambar pola pencucian balik unit ulfitrasi 
dijelaskan pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Pola Pencucian Balik 

 

 
Gambar 5 Desain Pengolahan Air Minum Makam Sunan Ampel Surabaya 

 

2) Desain Pengolahan Air Minum Di Makamsunan Ampel 

Surabaya (Unit Ultrafiltrasi) 
Desain pengolahan air minum di makam Sunan Ampel 

Surabaya dengan menggunakan pengolahan membran 
ultrafiltrasi dijelaskan pada Gambar 5. Proses pengolahan di 
mulai dari air bahan baku sumur gali di pompa mengguakan 
pompa umpan menuju tempat produksi membrane ultrafiltrasi.  

Pada fase ini ada dua keluaran air yang dihasilkan yaitu air 
hasil olahan dan air buangan (rejected water).Air olahan 
mengalir ke dalam tangki air produksi yang siap untuk di 
distribusikan dan sebagian digunakan sebagai air untuk 
mencuci membran itu sendiri. Air buangan dikembalikan lagi 

ke saluran pembuangan air karena air ini membawa pengotor 
yang terlarut pada air baku. (Oman, 2018: 39). 

Air hasil olahan kemudian di distribusikan ke kran juru 
kunci makam setelah itu ke kran air minum untuk pengunjung 
umum (kran air minum I dan kran air minum II) 

 
3) Desain Pengolahan Air Minum Di Makam Maulana Malik 

Ibrahim Gresik (Unit Ultrafiltrasi) 
Desain pengolahan air minum di makam maulana malik 

ibrahim gresik dengan menggunakan pengolahan membran 
ultrafiltrasi dijelaskan pada Gambar 6. Proses pengolahan di 
mulai dari air bahan baku sumur gali di pompa mengguakan 
pompa umpan menuju tempat produksi membrane ultrafiltrasi. 

Pada fase ini ada dua keluaran air yang dihasilkan yaitu air 
hasil olahan dan air buangan (rejected water). Air 
olahanmengalir ke dalam tangki air produksi yang siap untuk 
didistribusikan dan sebagian digunakan sebagai air untuk 
mencuci membran itu sendiri. Air buangan dikembalikan lagi 
ke saluran pembuangan air karena air ini membawa pengotor 
yang terlarut pada air baku. (Oman, 2018: 39).  

Air hasil olahan kemudian didistribusikan ke kran air 
minum untuk pengunjung makam. 

 

 

 

 

Gambar 6 Desain Pengolahan Air Minum Makam Maulana Malik 
Ibrahim Gresik 

 
Upaya peningkatan kualitas air minum terkait suhu dan 

fasilitas penyediaan air minum di tempat wisata religi dengan 
merubah tempat penyediaan air minum. Tempat penyediaan air 
minum sebaiknya menggunakan sistem kran dan tidak 
menggunakan tempat penampungan air tradisional yaitu 
gentong, karena gentong yang terbuat dari semen dapat 
berpotensi menurnkan kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi air 
minum.  

Fasilitas penunjang yang dibutuhkan adalah gelas plastik 
sekali pakai  yang digunakan untuk 1 pengunjung saja dan 
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tidak diperpenankan digunakan bersamaan. Kondisi tempat 
penyediaan air minum sebaiknya tertutup dan tidak terpapar 
langsung oleh panas sinar matahari. 

IV. KESIMPULAN 

Analisis hasil pemeriksaan kualitas fisik, kimia dan 
mikrobiologi air minum adalah terdapat lumut pada dinding 
gentong, keadaan saluran pipa air yang sudah cukup lama dan 
suhu udara yang panas  Rasa pada air dapat disebabkan karena 
nilai TDS 290 dan 239. Sedangkan khusus pada penyediaan air 
minum makam Maulana Malik Ibrahim Gresik Suhu tinggi 
dapat disebabkan karena tempat penampungan air (gentong) 
terbuka tanpa atap atau penutup lainnya. 

Analisis hasil observasi dan wawancara menunjukkan 
bahwa tidak adanya organisasi  yang khusus menangani 
manajemen penyediaan air maka beberapa aspek penyediaan 
air minum tidak memenuhi syarat. 

Upaya yang dapat dilakukan adalah perubahan sistem 
penyediaan air menjadi kran air dan dilakukan proses 
pengolahan dengan teknologi membrane Ultrafitasi untuk 
mengurangi total koliform dan rasa pada air minum. Upaya 
perbaikan suhu dengan merubah fasilitas penyediaan air minum 
menjadi sistem kran dengan gelas minum sekali pakai. Upaya 
ini perlu dukungan dalam bentuk pemberian alat, pengarahan 
terkait upaya menjaga kualitas air,  monitoring dan evaluasi 
kegiatan oleh pihak eksternal terkait. 
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Abstrak— Air bersih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci. Sumur gali juga dipilih sebagai sumber air 

baku untuk pemenuhan sehari-hari oleh masyarakat. Logam berat Pb yang ada di perairan dapat membahayakan bagi biota yang ada 

di dalam perairan tersebut, tumbuh-tumbuhan dan manusia yang bergantung pada sumber air tersebut. Pada manusia dapat 

menghambat pertumbuhan, mual, pusing, kerusakan ginjal. Upaya mengurangi kadar timbal dapat menggunakan metode 

fitoremediasi dengan memanfaatkan tanaman kangkung air (Ipomoea aquatica). Tanaman kangkung air mampu menyerap 

kandungan logam berat yang ada di air. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan tanaman kangkung air menurunkan 

kadar timbal dalam air sumur. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium pada air sumur gali yang digunakan penelitian, positif 

mengandung timbal (Pb) 2,24 ppm standart maksimal sebesar 0,05 ppm. Kandungan timbal pada tanaman kangkung air sebelum 

digunakan untuk fitoremediasi yaitu sebesar 0,13 ppm. Hasil yang diperoleh dalam penelitian penurunan kadar timbal terbesar terjadi 

pada perlakuan 1000 gr yaitu sebesar 2,08 ppm, sedangkan penurunan terkecil pada perlakuan dengan berat 250 gr yaitu sebesar 1,02 

ppm. Terdapat pengaruh setelah dilakukan perlakuan fitoremediasi terhadap terjadinya penurunan kadar timbal (Pb) pada air sumur 

gali yang mengandung Pb. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk penyerapan kadar timbal (Pb) dengan 

menggunakan tanaman air lainnya dan variasi yang berbeda.. 

Kata Kunci— Fitoremediasi, Tanaman Kangkung Air (Ipomoea aquatica), Pb

I.  PENDAHULUAN 

Air bersih merupakan air yang digunakan untuk kebutuhan 
sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan 
dan dapat diminum apabila dimasak [1]. Kebutuhan air bersih 
yang semakin besar bagi masyarakat meningkat, kemudian 
adanya penggunaan air sumur yang masih digunakan sebagai 
air baku untuk pemenuhan sehari-hari oleh masyarakat. 
Mengenai hal tersebut, maka diperlukan adanya pengolahan air 
untuk memenuhi kualitas baku mutu air bersih [2]. Pencemaran 
yang berasal dari kegiatan manusia telah masuk ke dalam 
berbagai wilayah. Semua makhluk hidup yang berada di daerah 
badan perairan yang tercemar, udara dan tanah yang tercemar 
berpotensi untuk menyerap dan mengakumulasi logam berat 
[3]. 

Adanya logam berat yang ada di perairan pada konsentrasi 
tertentu akan terakumulasi dalam air, dan biota pada perairan 
tersebut dan dapat menimbulkan efek toksik terhadap 
organisme di dalamnya [4]. Logam berat dapat menyebabkan 
bahaya terhadap lingkungan dalam jangka waktu panjang 
karena sifatnya yang dapat menjadi racun bagi makhluk hidup 
walaupun dalam kadar yang rendah. Hal ini berkaitan dengan 
sifat logam yang tidak pernah terurai [5]. 

Akibat rembesan air lindi mengikuti aliran air, maka dapat 
mencemari sumber air tanah masyarakat yang bertempat 
tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Sampah [4]. 

Tanaman air yang mudah tumbuh dalam lingkungan 
tercemar, seperti genjer air, kangkung air, dan eceng gondok 
yang dapat menimbun timbal [6] 

Berdasarkan hasil survey di lapangan, air sumur gali yang 
dimiliki beberapa rumah warga Keputih Tegal Timur Baru 
positif mengandung timbal (Pb). Air sumur rumah 72Y 
memiliki kadar sebesar 2,24 ppm, rumah 72V memiliki kadar 
sebesar 1.80 ppm, dan rumah 72S memiliki kadar sebesar 0,77 
pH sebesar 7,4 dan suhu 30oC. Untuk jarak sumur dengan 
tempat pembuangan sampah sekitar 500 meter. Kedalaman 
sumur yang dimiliki, ±10 meter, dengan kedalaman ±7 meter 
air muncul dari tanah. 

Konsumsi timbal dalam jumlah yang berlebih sebesar 2,24 
ppm dapat menyebabkan kerusakan jaringan, dan kerusakan 
saraf. Paparan timbal (Pb) yang berlebihan pada anak-anak dan 
bayi dapat menyebabkan kerusakan otak, penghambatan 
pertumbuhan anak-anak, kerusakan ginjal, gangguan 
pendengaran, mual, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, dan 
gangguan pada kecerdasan dan tingkah laku. Pada orang 
dewasa, timbal (Pb) dapat menyebabkan peningkatan tekanan 
darah, yaitu tekanan sistolik melebihi 120 mmHg dan tekanan 
diastolic melebihi 80 mmHg dan gangguan pencernaan, 
kerusakan ginjal, kerusakan saraf, sulit tidur, sakit otak, 
gangguan sendi, dan gangguan reproduksi (SNI 7387: 2009). 

Peneliti menggunakan tanaman kangkung air (Ipomoea 
aquatic) pada proses fitoremediasi untuk mengurangi kadar 
timbal (Pb) pada air sumur gali di salah satu rumah masyarakat 
di sekitar  

TPS Keputih Tegal Timur Baru. Kandungan timbal (Pb) 
pada tanaman kangkung air (Ipomoea aquatica) yang akan 
digunakan untuk proses fitoremediasi yaitu sebesar 0,13 ppm. 
Fitoremediasi itu sendiri merupakan penurunan atau 



Prosiding Seminar Nasional Kesehatan             ISSN: 2684-9518 

Poltekkes Kemenkes Surabaya 

Surabaya, 9 Nopember 2019 
 

Semnas.poltekkesdepkes-sby.ac.id    95 

           
 

 

 

pengurangan kadar logam berat menggunakan penanaman 
tumbuhan. Tanaman kangkung dipilih dikarenakan kangkung 
dapat mengakumulasi logam berat melalui akar dan mulut 
daun, yaitu stomata [3]. 

Tanaman kangkung digunakan karena tingkat 
pertumbuhannya yang tinggi dan kemampuan untuk langsung 
menyerap air. Akarnya menjadi tempat filtrasi dan adsorpsi 
padatan tersuspensi dan pertumbuhan mikroba. Kangkung 
merupakan tanaman yang mempunyai daya adaptasi yang 
cukup luas terhadap kondisi iklim dan tanah di daerah tropis, 
sehingga dapat ditanam di berbagai daerah [1] 

Suchaida, dkk (2015) menjelaskan bahwa tanaman kangkung 
dapat mengakumulasi minimum 1000 ppm Pb, dibandingkan 
dengan tanaman lainnya kangkung memiliki toleransi dalam 
penyerapan logam berat. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Liong, Syarifuddin [7] didapatkan hasil, Pb 
kemungkinan lebih banyak terserap di akar dan batang 
dibandingkan pada daun. Pada suhu 25oC – 33oC kangkung air 
masih tergolong dapat tumbuh dengan baik karena kangkung 
air tidak dapat tumbuh dengan baik jika suhunya mencapai 
dibawah 23,9oC. Pada proses aklimatisasi, peneliti menetapkan 
waktu 1 minggu dikarenakan tanaman kangkung air (Ipomoea 
aquatica) mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan 
proses fitoremediasi juga ditetapkan waktu selama 1 minggu. 
Penetapan waktu tersebut mengacu pada penelitian terdahulu 
yang dilakukan oleh Rosita, dkk. [8] dan Maddusa, dkk. [9] 
[10]. Sehingga perlu dilakukan penelitian dengan judul 
“Fitoremediasi Tanaman Kangkung Air (Ipomoea Aquatica) 
Dala Menurunkan Kadar Timbal (Pb) Pada Air Sumur”. 

II. METODE 

Penelitian ini dilakukan secara analitik dengan jenis 
penelitian eksperimen semu, karena eksperimen ini belum atau 
tidak memiliki ciri-ciri rancangan yang sebenarnya, dan tidak 
seluruh variabel dikontrol. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui penurunan kadar timbal (Pb) pada air sumur di 
daerah bekas pembuangan sampah. Penelitian ini dilaksanakan 
di Laboratorium Mutiara Kebonagung untuk pemeriksaan 

kadar timbal (Pb), tanaman kangkung air (Ipomoea aquatica) 
dan untuk pengambilan sampel air sumur di Keputih Tegal 
Timur Baru (pemukiman bekas tempat pembuangan sampah). 
Uji fitoremediasi dilakukan di halaman belakang rumah. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari – Maret. Objek 
penelitian yang digunakan adalah 1 air sumur yang 
mengandung timbal (Pb) melebihi ambang batas di Keputih 
Tegal Timur Baru. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 24 
sampel yang terdiri dari 5 kelompok penelitian dengan 4 
perlakuan dan 1 tanpa perlakuan. Replikasi dalam penelitian ini 
sebanyak 5 replikasi. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling yang berarti penentuan sampel yang 
berasal dari populasi dengan syarat yang sudah ditentukan oleh 
peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan 
laboratorium, pengamatan, dan pengukuran, serta pengumpulan 
data sekunder yang bertujuan dalam mendukung pelaksanaan 
penelitian, yaitu standar baku mutu air bersih. Variable bebas 
dalam penelitian ini adalah tanaman kangkung air (Ipomoea 
aquatica) dengan variasi berat sebesar 250 gr, 500 gr, 750 gr, 
1000 gr dan waktu aklimatisasi selama 7 hari, waktu 
fitoremediasi selama 7 hari. Variabel terikatnya adalah kadar 
timbal (Pb) pada air sumur, sedangkan variable peengganggu 
dalam penelitian ini adalah pH dan suhu. Analisis yang 
digunakan yaitu analisis analitik. Data hasil dari pemeriksaan 
laboratorium mengenai kadar timbal (Pb) pada air sumur 
sebelum dan sesudah dilakukan pengolahan menggunakan 
fitoremediasi tanaman kangkung air (Ipomoea aquatic). Dalam 
analisis analitik, peneliti menggunakan uji statistik anova. Uji 
statistik tersebut bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan 
penurunan kadar timbal (Pb) pada air sumur dari 4 perlakuan 
yang dilakukan, terdiri dari 5 kelompok dalam 

 penelitian ini yang terdiri dari 4 perlakuan dan 1 tanpa 
perlakuan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kadar Timbal (Pb) Pada  Air Sumur Sebelum dan Sesudah 

Dilakukan Proses Fitoremediasi Menggunakan Tanaman 

Kangkung Air (Ipomoea aquatica) 

TABEL 1. KADAR TIMBAL (PB) PADA AIR SUMUR SEBELUM DAN SESUDAH PERLAKUAN BERDASARKAN VARIASI TANAMAN 

 

Variasi Berat 

Tanaman (ppm) (ppm) 

Replikasi Rata- rata 

(ppm) Sesudah (ppm) 

      

250 gr/6 liter air  

2,24 

 

2,24 

1,24 1,22 1,21 1,22 1,21 1,22 

500 gr/6 liter air 0,85 0,84 0,84 0,83 0,82 1,07 

750 gr/6 liter air 0,36 0,33 0,36 0,35 0,34 0,66 

1000 gr/6 liter air 0,18 0,15 0,17 0,17 0,15 0,16 
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Pemeriksaan hasil kadar timbal (Pb) sebelum dilakukan 
fitoremediasi menggunakan tanaman kangkung air (Ipomoea 
aquatica) didapatkan hasil sebesar 2,24 ppm. Berdasarkan hasil 
tersebut maka diketahui sampel air sumur tidak memenuhi 
persyaratan air bersih Permenkes RI No. 32 tahun 2017 
dijelaskan bahwa standar maksimum kadar timbal untuk air 
bersih sebesar 0,05 ppm. Menurut Isa, dkk (2014) timbal 
merupakan logam berat yang sangat berbahaya bagi makhluk 
hidup karena bersifat karsinogenik. 

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Hananingtyas (2017) yang menjelaskan bahwa dampak logam 
berat (Pb) yang melebihi konsentrasi yang semestinya dapat 
mengakibatkan kematian bagi biota perairan. 

Perbedaan penurunan bervariasi, hal tersebut disebabkan 
karena berat tanaman yang sangat berpengaruh, sehingga pada 
variasi berat 1000 gram lebih besar penurunannya daripada 
variasi berat 250 gram. Dalam penelitian ini juga dilakukan 
pengukuran daya serap tanaman kangkung air (Ipomoea 
aquatica) terhadap logam berat yang ada di air 

sumur. Sebelum dilakukan perlakuan, kadar timbal (Pb) yang 
terdapat pada tanaman kangkung air (Ipomoea aquatica) 
sebesar 0,13 ppm, setelah dilakukan perlakuan fitoremediasi 
tanaman kangkung air (Ipomoea aquatica), rata-rata kadar 
timbal (Pb) sebesar 0,8 ppm, 1,23 ppm, 1,74 ppm, dan 2,14 
ppm secara berurutan. Menurut Suchaida (2015) tanaman 
kangkung dapat mengakumulasi minimum 1000 ppm Pb, 
dibandingkan tanaman lainnya kangkung memiliki toleransi 

dalam penyerapan logam berat. 

B. Kadar Timbal (Pb) Pada  Air Sumur Sebelum dan Sesudah 

Dilakukan Proses Fitoremediasi Menggunakan Tanaman 

Kangkung Air (Ipomoea aquatica) 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel V.2 dapat 
diketahui bahwa rata-rata kadar timbal (Pb) pada tanaman 
kangkung sebelum diberi perlakuan adalah 0,13 ppm. Kadar 
timbal (Pb) sebelum diberi perlakuan lebih rendah 
dibandingkan dengan kadar timbal (Pb) sesudah perlakuan 
fitoremediasi menggunakan tanaman kangkung air (Ipomoea 
aquatica) 

C. Penurunan Kadar Timbal Pada Air Sumur Sebelum dan 

Sesudah Dilakukan Proses Fitoremediasi Menggunakan 

Tanaman Kangkung Air (Ipomoea aquatica). 

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan 
tertinggi kadar timbal (Pb) pada perlakuan fitoremediasi variasi 
berat tanaman 1000 gr dengan rata-rata pemurunan sebesar 
2,08 ppm, sedangkan penurunan erendah terjadi pada 
perlakuan fitoremediasi variasi berat tanaman 1,02 ppm. Hal 
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari, dkk 
(2018) bahwa semakin banyak jumlah tanaman, maka semakin 
besar penurunan kadar timbal (Pb) dalam air. Pada penelitian 
tersebut didapatkan hasil bahwa rata-rata penurunan tertinggi 
terjadi pada kelompok perlakuan dengan variasi jumlah 
terbesar yaitu 15 batang (0,112), sedangkan rata-rata terendah 5 
batang dengan rata-rata 0,001. 

Berat  kangkung sangat mempengaruhi penurunan 

TABEL II. KADAR TIMBAL (PB) PADA TANAMAN KANGKUNG SEBELUM DAN SESUDAH PERLAKUAN 

 

Variasi Berat 

Tanaman 

(ppm) 
Replikasi 

(ppm) 
Sesudah (ppm) 

     

250 gr/6 liter air  

0,13 

0,78 0,81 0,80 0,81 0,80 0,8 

500 gr/6 liter air 1,20 1,24 1,24 1,23 1,22 1,23 

750 gr/6 liter air 1,75 1,72 1,75 1,74 1,73 1,74 

1000 gr/6 liter air 2,19 2,10 2,16 2,16 2,10 2,14 

 

TABEL III. PENURUNAN KADAR TIMBAL (PB) PADA AIR SUMUR SEBELUM DAN SESUDAH DILAKUKAN PROSES FITOREMEDIASI 

MENGGUNAKAN TANAMAN KANGKUNG AIR (IPOMOEA AQUATICA) 

 

Variasi Berat Tanaman 
Rata-rata Kadar Timbal (Pb) 

Air Sumur 
Rata-rata 

Penurunan 

(ppm) 

(%) 

(ppm) 
Sesudah (ppm) 

250 gr/6 liter air  
2,24 

1,22 1,02 45 

500 gr/6 liter air 1,07 1,17 52 

750 gr/6 liter air 0,66 1,58 70 

1000 gr/6 liter air 0,16 2,08 92 

Sumber : Data Primer 
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kadar timbal (Pb) dikarenakan semakin banyak kangkung, 
maka tanaman kangkung air dapat menyerap kadar timbal (Pb) 
pada air sumur. 

D. Pengaruh Fitoremediasi Tanaman Kangkung Air 

(Ipomoea aquatica) Terhadap Penurunan Kadar Timbal 

(Pb) Pada Air Sumur 

Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan 
metode One Way Anova seperti pada tabel V.5 dapat diketahui 
bahwa nilai p significant sebesar 0,00 yang artinya p < 0,05 (α) 
maka terdapat pengaruh yang signifikan sehingga terjadi 
penurunan kadar timbal (Pb) dalam air sumur setelah dilakukan 
fitoremediasi menggunakan tanaman kangkung air (Ipomoea 
aquatica) dengan variasi berat 250 gr, 500 gr, 750 gr, dan 1000 
gr. Berdasarkan uji lanjutan (Post Hoc Test) menggunakan uji 
LSD (Least Significance Different) diperoleh hasil perbedaan 
rata-rata signifikan terjadi pada perlakuan dengan penambahan 
tanaman kangkung air (Ipomoea aquatica) dengan berat 1000 
gr yaitu sebesar 2,07. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa penurunan kadar timbal (Pb) terbesar 
terjadi pada perlakuan 1000 gr yaitu sebesar 2,08 ppm (92%) 
dengan rata-rata penurunan sebesar 0,16 ppm, sedangkan 
penurunan terkecil terjadi pada penambahan tanaman 
kangkung air (Ipomoea aquatica) dengan berat 250 gr yaitu 
sebesar 1,02 ppm (45%) dengan rata-rata penurunan sebesar 
1,22 ppm. Variasi berat tanaman memberikan pengaruh dalam 
penurunan kadar timbal (Pb), semakin berat tanaman yang 
digunakan dalam proses fitoremediasi maka semakin tinggi 
terjadi penurunan kadar logam berat timbal (Pb). 

Selain berat tanaman kangkung, waktu kontak juga 
memberikan pengaruh terhadap proses penyerapan kadar 
timbal (Pb). Akan tetapi pada saat perlakuan, beberapa 
tanaman kangkung menjadi layu dan berubah warna menjadi 
kuning. Hal tersebut dikarenakan pengaruh suhu, pH dan waktu 
kontak.  

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian terhadap penurunan kadar timbal 
(Pb) pada air sumur di Keputih Tegal Timur Baru secara 
fitoremediasi menggunakan tanaman kangkung air (Ipomoea 
aquatica) dengan variasi berat 250 gr, 500 gr, 750 gr, dan 1000 
gr dengan suhu 270C – 280C dan pH sebesar 7,4 – 7,6 selama 
7 hari untuk proses aklimatisasi dan 7 hari untuk proses 
fitoremediasi dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut: rata-
rata kadar timbal (Pb) pada air sumur setelah perlakuan 
fitoremediasi menggunakan tanaman kangkung air (Ipomoea 
aquatica) berdasarkan variasi berat 250 gr, 500 gr, 750 gr, dan 
1000 gr berturut-turut sebesar 1,22 ppm, 1,07 ppm, 0,66 ppm, 
dan 0,16 ppm lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata 
kadar timbal (Pb) sebelum perlakuan sebesar 2,24 ppm, 
penurunan terbesar kadar timbal (Pb) terdapat pada perlakuan 
penambahan 1000 gr tanaman kangkung air (Ipomoea 
aquatica) yaitu 2,08 ppm (92%), dan terdapat pengaruh yang 
significant setelah dilakukan perlakuan fitoremediasi 
menggunakan tanaman kangkung air (Ipomoea aquatica) 
dengan variasi berat berat 250 gr, 500 gr, 750 gr, dan 1000 gr 

terhadap terjadinya penurunan kadar timbal (Pb) pada air 
sumur gali yang mengandung Pb. 

Beberapa saran yang sangat berguna adalah sebagai berikut, 
bagi masyarakat, tanaman kangkung air (Ipomoea aquatica) 
dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk menurunkan kadar 
timbal (Pb) pada air sumur yang mengandung Pb, perlu dibuat 
penampungan untuk menampung air sumur yang ditanami 
tanaman kangkung air (Ipomoea aquatica) serta diberi 
penyaring agar air tetap bersih. Bagi peneliti lain, perlu 
diadakan penelitian lebih lanjut untuk penyerapan kadar timbal 
(Pb) dengan menggunakan tanaman air  lainnya, seperti genjer 
air dan eceng gondok yang mudah ditemui, perlu diadakan 
penelitian lebih lanjut untuk variasi yang berbeda, perlu 
membuat alat yang digunakan untuk menampung air sumur 
untuk penanaman tanaman kangkung air (Ipomoea aquatica) 
serta pemberian filter yang lebih efektif untuk menjaga 
kebersihan air. 
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Abstrak— Air Tebu dikenal masyarakat dunia mempunyai rasa segar, murah, dan manis, tetapi kenyataannya air Tebu banyak 

mikrobanya Escherichia coli dan Coliform1), Acetobacter2) dan Jamur (minyak Palmae)3) yang memfermentasi air Tebu, sehingga ada 

letupan gas, dan menjadi asam. Adapun teknik mengamankan nutrisi-nutrisi air Tebu agar struktur kimianya tidak rusak, dan 

menghilangkan mikroba dapat dilakukan dengan menggunakan ultrasonik tranduser piezoelectric4), metoda kavitasi5), bahkan terbukti 

akan menambah nutrisi, pH air Tebu dapat meningkat mencapai 8,56). Sedangkan penelitian lain dapat menggetarkan secara terus-

menerus minyak Palmae hanya diradiasi ultrasonik tranduser 12 Knobs3). Penelitian ini mengembangkan tranduser cairan (minyak 

Palmae hasil radiasi ultrasonik 12 Knobs selama 3 jam3)) yang diapungkan di atas air Tebu dan nyatanya dapat reduksi E. coli dan 

Coliform7) dalam air Tebu. Hasil air Tebu yang telah dikavitasi ultrasonik tranduser cair (minyak Palmae terradiasi) dalam tabung 

dapat dipakai untuk penelitian lanjutan sebagai asupan sonde (0,25 mL) kepada mencit. Minyak Palmae akan terus bergetar sampai 

lebih 10 hari di atas air Tebu dan aman, tanpa terkontaminasi mikroba. Menggabungkan dua pengultrasonikan: Minyak Palmae telah 

diradiasi ultrasonik-1, dan dituang, diambangkan di atas air Tebu (sebagai dua larutan tidak tercampur) sebagai tranduser cair, akan 

menjadikan minuman air Tebu mengalami proses kavitasi ultrasonik-2, dan air Tebu ini aman untuk diminumkan (sonde) kepada 

Mencit. Kesimpulan Atlet (sebagai makhluk) minum air Tebu sebelum latihan Bulutangkis lebih bugar dari pada yang tidak minum5) 

adalah kurang tepat, dan paling tepat adalah mencit (sebagai makhluk) disondekan air Tebu dikavitasi ultrasonik tranduser cair lebih 

aktif dari pada mencit disondekan air Tebu biasa, sehingga lebih mempengaruhi kesurvivalan dan keaktivan makhluk (mencit) ketika 

disondekan air Tebu yang dikavitasi ultrasonik-1 tranduser cair (Minyak Palmae yang telah diradiasi ultrasonik- 2). 

. 

Kata Kunci— Mencit, Tebu, Ultrasonik, Tranduser Minyak palmae

I.  PENDAHULUAN 

 
Air Tebu (Latin: Saccharum officinarum, Inggris: Sugar 

cane water) sudah dikenal oleh masyarakat dunia sebagai es 
Tebu yang menyegarkan terasa di Tenggorokan. Campuran es 
batu kecil-kecil, rasa manis khas dan menjadi minuman 
masyarakat kalangan bawah terpopuler yang pada umumnya: 
Baru digilingkan jika ada pembeli, ada yang sudah di kemas 
menggunakan botol / kaleng (Pabrikan). Di Indonesia yang 
beriklim tropis banyak petani yang menanam Tebu dan 
pedagang yang menjual air Tebu yang harganya relatif murah, 
serta masyarakat Indonesia suka es Tebu (salah satu varian 
minuman Tebu). Pada hasil riset8) ternyata pemberian air 
Tebu sebelum latihan Bulutangkis menjadikan Atlet lebih 
bugar (mempengaruhi kebugaran) 

Air Tebu adalah perasan cair berasal dari batang Tebu 
mengandung kadar karbohidrat yang sangat tinggi sebagai 

bahan baku gula kristal, yang dalam keadaan segar Tebu 
berwarna kehijau-hijauan (klorofil) dapat diminum langsung 
dengan pH = 5.09) sampai 8,5, jika diultrasonik tranduser 
plate Piezoelectric10), meskipun begitu masih ada cemaran 
Bakteri yang berbahaya Escherichia (E.) coli dan coliform1) 
termasuk host genus Acetobacter dan jamur yang dapat 
menfermentasikan air Tebu saat dibasikan, sehingga menjadi 
asam asetat membuat air Tebu menjadi asam kecut9). Salah 
satunya teknik 

  
mengamankan keadaan zat hara air Tebu agar tidak rusak, 

tidak berubah struktur kimia, dan makin meningkatkan nilai 
pH hanya dapat diatasi menggunakan ultrasonik tranduser 
plate piezoelectric dalam tabung reaksi selama + 3 jam10). 
Penngujian kemampuan tranduser plate piezoelectric dalam air 
Tape telah dapat mematikan sebagian bakteri anaerobik11). 
Pengujian tranduser 12 knobs (kawat bola-bola kecil) yang 
dicelupkan6) ke Minyak Palmae selama + 3 jam saja dapat 
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menggetarkan minyak secara terus menerus hingga 10 hari 
tidak ada tercemar Bakteripun3). Dan teknik ini digunakan 
sebagai pengganti tranduser Piezoelectric dengan teknik 
pengapungan di atas air Tebu dikenalkan sebagai tranduser 
cair. 

Air Tebu hasil pengultrasonikan ini agar dapat 
dikonsumsi manusia lagi dengan aman dan tanpa keraguan, 
yang tanpa (tidak) menggunakan bahan pengawet berbahaya, 
dan yang terbukti tidak ada bakteri E.coli dan coliform dan 
memiliki pH lebih tinggi dari pH air Tebu awal (= 5) setelah 
diproses kavitasi ultrasonik dengan tranduser cair (Minyak 
Plamae terradiasi), sehingga produk air Tebu modifikasi 
menjadi seperti air minum mineral bermerek terkenal, maka 
harus diuji lagi, dikaji ulang atau diteliti ulang dengan 
menggunakan hewan uji (mencit) untuk melihat reaksi dan 
kesurvivalan setelah minum air Tebu biasa dibandingkan 
dengan setelah minum air Tebu dikavitasi ultrasonik (Minyak 
Palmae hasil radiasi ultrasonik 12 Knobs). Pengobservasian 
utama kesurvuvalan kelompok- kelompok mencit setelah 
baberapa saat (hari) dengan disondekan (0,25 mL per pagi 
hari): air Tebu biasa, air Tebu yang dikavitasi ultrasonik 
tranduser cair, air Tebu yang dibasikan 5 hari, diantara 
aktifitas mencit sehari-hari makanannya dan minum air 
putihnya. Jika tidak ada perbedaan kesurvivalan dan keaktivan 
antara kelompok pengujian dari penyondean mencit dengan: 
Air Tebu biasa, Air Tebu di ultrasonik tranduser cair dan Air 
Tebu dibasikan 5 hari. 

Batasan masalah dalam riset ini: 1). Bahan dasar sari tebu 
berasal dari tanaman tebu yang berkulit hijau sewaktu 
pemerasan telah disaring kain Flanel. ii). Bahan minuman air 
Tebu yang diultrasonik tranduser cair + 3 jam diasupkan 
dengan disonde 0,25 mL per pagi hari, sedangkan minuman 
air putih mencit sendiri yang minum dengan cara ad libitum. 
iii). Yang diperiksa (observasi) adalah kematian dan aktivitas 
mencit. 

Adapun kegunaan riset ini dapat memberikan informasi 
secara ilmiah sebagai dasar pengembangkan penelitian 
teknologi untuk diujikan kepada manusia dan akhirnya dapat 
diproduksi dalam skala besar 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

Menurut ilmu Taksonomi Tebu adalah: 

Kingdom: Plantae (Tumbuhan) 

Sub Kingdom: Tracheobionta (Berpembuluh) 

Super Divisi: Spermatophyta (Berbiji) Divisi: Magnoliophyta 
(Berbunga) Kelas: Liliopsida (Berkeping 
monokotil) 

Sub kelas: Commelinidae Ordo: Polaes 

Famili: Graminae atau poaceae (suku rumput-rumputan) 

Genus: Saccharum 

Spesies: Saccharum officinarum Linn. 

(Fauzantoro Ahmad R., 2014. 

Tebu memiliki kandungan Gula (75 – 92 %), Sukrosa (70 – 88 
%), Glukosa (2.0 – 4.0 %), Fruktosa (2.0 – 4.0 %), Garam (3.0 
– 4.5 %), Asam Organik (1.5 – 5.5 %), Protein (0.5 – 0.6 %), 
Pati (0.001 – 0.05 %), Gums (0.3 – 0.6%),  Zat  lilin (0.05 – 
0.15 %), Zat warna dan komponen minor  (3.0 – 5.0 %) [12], 
dan vitamin, mineral, fosfor, zat besi, kalsium, kalium, dan 
magnesium2), sedangkan ada beberapa Bakteri anaerobik dan 
aerobik sangat menyukai gula [10], yang diperkuat bahwa air 
Tebu mengandung E.coli dan Coliform1), dimana: air Tebu 
dipakai dalam pembuatan minuman RUM, dan dalam 
pembuatan ragi (bahan ragi pembuatan Tape) sangat 
dibutuhkan fermentasi air Tebu yang menyebabkan 
mempercepat perubahan karbohidrat [13]. Adapun air Tebu 
yang dijual dipinggir jalan adalah tanaman Tebu yang tidak 
laku dijual di Pabrik gula, dan minuman ini mengandung 
karbohidrat    tanaman    atau  Fructose alami, bersifat iso 
osmotik dalam serum (hewan atau manusia), dan dapat larut 
dalam Air 5,51 % [13]. 

Karena dalam air Tebu memiliki kandungan mikroba 
Lingkungan7), maka akan harus diolah agar hasil pengolahan 
dengan paparan ultrasonik tranduser cairan hingga terbebas 
(tidak mengandung) mikroba lagi dan komposisi kimia air 
Tebu lebih bertambah, dimana air Tebu olahan ini harus 
diujikan kepada mencit sebagai teknik pengujian pra klinik 
paling sederhana dan pengobservasi sistem keamanan 
metabolisme tubuh (feses) mencit. Pengujian dasar sebelum 
dikonsumsi manusia dan diproduksi dalam volume skala besar 
dan massal. 

Menurut ilmu Taksonomi Mencit (Indonesia), Mus 
musculus (Latin): Kingdom: Animalia 

Filum: Chordata Kelas: Mamalia Ordo: Rodentia Famili: 
Muridae Genus: Mus 

Spesies: Mus musculus [14]. 

Mencit adalah hewan domistik yang umum digunakan 
sebagai hewan coba di Laboratorium, 

Dalam penelitian ini pemberisn air putih sebagai minum 
sehari-hari dan makan ayam (p 521), dalam kelompok 
pecobaan diberi penyondean (0,25 mL) per hari: i). Air Tebu 
baru, ii). Air Tebu diultrasonik tranduser cair 

Minyak Palmae (terradiasi), iii).. air Tebu dibasikan 5 hari, 

Dari persyaratan Permenkes RI No 492, 2010 air minum 
yang layak untuk diminum adalah minuman yang tidak 
memiliki banyak efek kesehatan dalam tubuh, khususnya 
penyakit Diare yang mematikan. Penelitian dengan 
menggunakan tranduser cair gabungkan hasil riset Istanto, et 
al., (2016) dan hasil riset Sriundy M,. et al., (2017), serta 
diperkaut dengan riset Wahyuni S. dkk., (2019) ini yang telah 
membuktikan sistem pengapungan virgin coconut oil 
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(terradiasi ultrasonik) di atas media darah pasien sepsis 
(mengandung Salmonella) dengan konsep kandungan air darah 
dapat membuat air terurai menjadi Oksigen dan Hidrogen 
setelah dipapar ultrasonik kavitasi tranduser cair (VCO), 
sehingga darah dibebaskan (mereduksi) dari Salmonella dalam 
darah yang lebih baik dari pada diapungkan VCO biasa15). Hal 
yang sama ini juga terjadi pada air Tebu yang akan 
membebaskan air Tebu dari E.coli dan Coliform dengan 
pengapungan tranduser Minyak Palmae. Jika hasil air Tebu 
yang telah dikavitasi ultrasonik ini diasupkan (disondekan 0,25 
mL) ke kelompok Mencit-3 diharapkan akan menjadikan lebih 
aktif dari pada kelompok Mencit- 2 yang disondekan air Tebu 
biasa yang identik dengan Atlet bulutangkis minuman air Tebu 
biasa [8]. 

Ada keterkaitan antara metabolisme, kesakitan dan 
kematian Mencit (gambar 1), yaitu: 1. Air Tebu baru diperas 
akan memiliki kadar frucrose (C6H12O6) paling baik karena 
belum mengalami proses fermentasi oleh bakteri-bakteri 
lingkungan atau dengan kata lain bakteri masih dalam masa 
adaptasi, sehingga gula masih ada dan bila diminum frucrose 
nya dan ketika Bakteri E. coli (aerob) akan berpindah ke tubuh 
dalam fakultatif berubah menjadi E. coli anaerob16).  di 
Lambung yang memiliki tingkat ke asam sangat tinggi serta 
dapat membunuh beberapa bakteri, sehingga hanya bakteri 
flora normal saja yang dapat hidup aman, tetapi jika melebihi 
nilai ambangnya makluk hidup yang mengkonsumsi (Mencit), 

maka mencit akan tetap sakit. 2. Air Tebu yang bernutrisi, 
ketika diinkubasi selama 5 hari akan mengembang-biakkan 
mikroba (Bakteri dan Jamur) host-nya maupun lingkungan 
menjadi sangat banyak, hasil observasinya sesuai nilai pH air 
Tebu dan indek (proses) penfermentasian air Tebu, sehingga 
terjadi alkohol dan terakhir menjadi asam asetat yang kuat 
(pHnya = 3). setelah inkubasi 5 hari10), dan air Tebu yang tidak 
diultrasonik sangat banyak koloninya, koloni yang banyak ini 
menjadi sangat membahayakan bagi Mencit saat ketika disonde 
0,25 mL, dan tidak ada lagi keseimbangan flora normal dalam 
tubuhnya. Dari prinsip metabolisme: Karbohidrat dioksidasi 
(oleh adanya pernafasan) menghasilkan karbon dioksida, air 
dan energi (2 ATP) adalah cara aerob (gambar 1), sedangkan 
cara aerob dalam intensitas maksimal dikenal dengan aktifitas 
dengan pernafasan VO2maks, merupakan selain memroses 
dengan pernafasan yang sangat cepat denyut nadi yang juga 
cepat dan sedikit dibantu sedikit cadangan Lemak dalam darah 
memakai cara empat tahapan untuk menghasilkan Energi yang 
luar biasa, yaitu: Glikolisis, Dekarboksilasi oksidatif, Siklus 
Kreb, Transport elektron hasilnya energi 36 ATP (gambar 9). 
Adapun alur kerja dan pemeriksaan ada pada gambar 2. Jenis 
penelitian eksperimen dengan rancangan penelitian the posttest 
only control group design sebagai berikut: 

Alat Tranduser: i). Knobs Sn4) merupakan bola kecil Sn, 
dengan Ǿ bola di antara 2,5 – 3,5 cm, dan diberi kawat 
penghubung Tembaga (Cu) lembut dan di Cat denagn panjang 

 

Gambar 1 Persamaan-1 Reaksi Pembakaran Gula7), dan dibawahnya Efek dari /Beberapa Perlakuan Air Tebu yang 
Dikonsumsikan kepada Mencit dengan Kesurvivalan dan Pembentukan Energi pada Mencit. 

 
Gambar 2: Kerangka Alur Kerja dan Pemeriksaan dalam Uji Feses dan Kesurvivalan Mencit . 
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kawat serabut = 3 cm dan Ǿ kawat Cu = 0.01 cm, sehingga 
menyerupai Knob (gagang), dan kemudian dari 12 Knob Sn ini 
akan memancarkan getaran mekanik, ke media minyak palmae. 
Adapun ujung yang lain dihubungkan ke speker Piezoelectric 
yang berada di atas larutan, dimana speker Piezoelectric 
merupakan speker asli yang sudah dimodifikasi bebas dari 
cangkangnya. Pada speker ini ada kutub-kutub polaritas (+/–) 
yang dihubungkan ke function generator (yang memberikan 
sinyal listrik) dan akan dirubah menjadi getaran mekanik oleh 
speker piezoelectric dan getarannya disalurkan ke kawat 
hingga sampai ke bola-bola dan dari bola-bola ini akan 
memancar (radiasu) getarann ke segala arah di media cair. ii) 
Piezoelectric adalah alat asli pabrik (terbuat dari dua lempeng 
logam tipis datar sebagai kondensor mekanik yang tercelup6) 
hanya        permukaan cairan dalam tabung reaksi sehingga 
cairan akan ikut bergetar mengikuti tranduser plate ini dan 
untuk memperkuat presisikan tranduser, maka harus dibantu 
dengan pegangannya yaitu: pipa kaca dan tutup karet pada 
mulut tabung serta mudah untuk menaik-turunkan tranduser. 
Dan ujung-ujung polaritas positif dan negatif speker 
dikoneksikan ke function generator iv). Alat Tranduser cairan 
(minyak Palmae / VCO) ini harus diultrasonik dahulu dengan 
tranduser 12 Knob Sn selama + 3 jam6), kemudian diapungkan 
di atas air Tebu untuk memapar air Tebu. Tranduser minyak ini 
mengampung karena massa jenis minyak lebih kecil dari massa 
jenis air Tebu selama 4 – 5 hari untuk membuktikan pH air 
Tebu tetap konstan di pH minimalnya, yaitu pH = 4 yang 
hasilnya mirip dengan penelitian Sriundy M, et al., (2017) 
menggunakan 3 jam tranduser piezoelectric menyala, dan 
inkubasi selama 10 hari tanpa paparan, sedang Pilihan jatuh 
Minyak Palmae setelah ditranduser 12 knob dalam tabung 
reaksi selama 3 jam, kemudian pindah (dituang) ke dalam 
tabung reaksi berisi air Tebu (mengapung) setinggi 1 cm di atas 
permukaan air Tebu selama 3 jam dan air Tebu kemudian 
disondekan ke mecit (0,25 mL) diasupkan ke mencit  setelah 
inkubasi 5 hari10), dan air Tebu yang tidak diultrasonik sangat 
banyak koloninya, koloni yang banyak ini menjadi sangat 
membahayakan bagi Mencit saat ketika disonde 0,25 mL, dan 
tidak ada lagi keseimbangan flora normal dalam tubuhnya. 
Dari prinsip metabolisme: Karbohidrat dioksidasi (oleh
 adanya pernafasan) menghasilkan karbon dioksida, 
air dan energi (2 ATP) adalah cara aerob (gambar 1), 
sedangkan cara aerob dalam intensitas maksimal dikenal 
dengan aktifitas dengan pernafasan VO2maks, merupakan selain 
memroses dengan pernafasan yang sangat cepat denyut nadi 
yang juga cepat dan sedikit dibantu sedikit cadangan Lemak 
dalam darah memakai cara empat tahapan untuk menghasilkan 
Energi yang luar biasa, yaitu: Glikolisis, Dekarboksilasi 
oksidatif, Siklus Kreb, Transport elektron hasilnya energi 36 
ATP (gambar 9). 

Adapun alur kerja dan pemeriksaan ada pada gambar 2. 
Jenis penelitian eksperimen dengan rancangan penelitian the 
posttest only control group design sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

III. HASIL 

A. Mencit Diasupkan Minuman Air. 

TABLE I.  DATA KONDISI MENCIT SETELAH MINUM AIR B 

 

Kondisi 1 
 

 
Gambar 3. Mencit hidup gerakannya pasif. 

B. Mencit Diasupkan Minuman Air Tebu. 

TABLE II.  DATA KONDISI MENCIT SETELAH MINUM AIR TEBU 
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Kondisi 2 
 

 

Gambar 4. Mencit hidup.gerakan pasif. 
 

C. Mencit Diasupkan Minuman Air Tebu Diultrasonik 

Kavitasi. 

TABLE III.  DATA KONDISI MENCIT SETELAH MINUM AIR TEBU ULTRASONIK 
KAVITASI 

 

Kondisi 3 
 

 

Ganbar 5. Mencit hidup dan gerakannya yang 
aktif 

D. Mencit Diasupkan Miuman Air Dibasikan 5 

Hari. 

 

 

 

 

 

TABLE IV.  DATA KONDISI MENCIT SETELAH MINUM AIR TEBU DIBASIKAN 5 
HARI. 

 

 
Kondisi 4 

 

 

Gambar 6. Ada 4 mencit mati 

E. Pengamatan tambahan 

1. Jenis makanan 
 

 

Gambar 7. Pakan mencit pakan ayam P. 521. 

2. Teknik penyodean ada 2 tanpa bantalan dengan 
bantalan 

 

Gambar 8. Penyondean mencit tanpa bantalan 
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IV. DISKUSI 

Alasan penelitian ini air Tebu diuji- coba menggunakan 
tranduser cair (Minyak Palmae) yang sudah diultrasonik 
tranduser 12 Knob selama + 3 jam adalah minyak Palmae yang 
memiliki sifat akan bergetar terus menerus selama lebih dari 10 
hari. Peradiasian ini menyebabkan minyak Palmae akan 
bergetar terus bahkan sampai kurang lebih 2 bulan. Ketika 
diapungka ke air Tebu yang bersifat datar, maka minyak 
Palmae iniakan bersifat sebagai tranduser Plate yang bertugas 
sebagai pengganti tranduser Piezoelectric. 

Tranduser cair (Minyak Palmae asli dan baru ketika 
diradiasi ultrasonik 12 Knob) diapungkan sebagai tranduser 
datar akan mengkavitasi air Tebu, yang bersifat memecahkan 
molekul air menjadi unsur (gas) O2 dan H2 yang dapat 
mematikan Bakteri anaerob. Kematian Bakteri anaerob 
menyebabkan terurainya unsur kehidupan C (Karbon), H 
(Hidrogen), O (Oksigen), N (Nitrogen), S (Belerang), P 
(Fosfor) sebagai teori Urey) 

Tergetarnya terus menerus tranduser Munyak Palmae yang 
ditranferkan (diteruskan) ke air Tebu akan mengakibatkan 
koloni (Bakteri) besar menjadi koloni (Bakteri) yang lebih 
kecil dalam air Tebu dan bergetar terus-menerus mengikuti 
getaran minyak Palma dan getaran terus menerus menyebabkan 
Bakteri mati karena adanya gesekan dan ada melebih nilai 
ambang daya tahan Bakteri untuk beradaptasi terhadap 
perubahan lingkungan yang berakhir dengan kematian, 

Sifat Bakteri koloni kecil dalam masa adaptasi 
berkeinginan untuk berkembang-biak dalam masa eksponensial 
dalam media air Tebu, jika air Tebu bergetar terus- menerus 
lebih dari 3 jam, tanpa memberi kesempatan diam. tetapi tetap 
pada pergerakannya degan 48 kilo getaran per detik yang 
sifatnya tetap, Massa bakteri tetap dan kecepatan tetap serta 
lama maka bakteri menjadi tak berdaya (mati). 

Sifat minyak Palmae yang mengapung di atas air Tebu 
akan membatasi kebaradaan oksigen (dari udara) masuk ke 

dalam air tebu, Hal ini E. coli (aerob) akan secara fakultatif 
berubah menjadi (anaerob) dengan adanya O2 dan H2 yang 
penuh menyebabkan Bakteri tidak suka hidup di air Tebu 
(mati), dimana akan terjadi endapan putih di bawah tabung 
reaksi 

Fermentasi gula Tebu dengan adanya oksigen akan 
menghasilkan gas karbon diosida dan energi (panas) oleh 
Bakteri tidak akan terjadi karena bakteri terus ikut bergetar 
selama tranduser minyak terus bergetar dan tidak adanya 
fermentasi maka air Tebu tetap pada komposisinya. 

Minyak Palmae dan air Tebu yang terus bergetar secara 
frekuensi (ultrasonik) 48 kHz memungkinkan pH air Tebu 
menjadi tetap pH pada posisinya (= 4) sampai akhir terdeteksi 
4 hari observasi. Alasan penguji-cobaan pada mencit adalah 
karena adanya kasus air Tebu mikroba7), asupan air Tebu 
meningkatkan kebugaran Atlet Bulutangkis5), dan adanya Air 
Tebu dikavitasi ultrasonik dapat meningkat pH menjadi 8,510), 
serta adanya minyak Plamae diradiasi ultrasonik dapat 
menyebabkan minyak tersebut bergetar terus sampai lebih dari 
10 jari tanpa ada pertumbuhan bakteri6). Dan akhirnya minyak 
Plamae dipakai sebagai tranduser cair diapungkan pada air 
Tebu sebagi bahan pengkavitasinya yang dapat menyebabkan 
nilai mikroba air Tebu minmal, ber-O2 dan H2 tinggi, ber-pH 
tinggi, ternyata setelah pengujian mengakibatkan mencit 
(makhluk kelas bawah) menjadi lebih sehat dan lebih aktif 
bargerak, sebelum dikonsumsi manusia sebaiknya dikaji 
dahulu secara teoritik. 

Kajian teoritik nilai baik dan buruknya minunan air Tebu 
yang kavitasi ultrasonik tranduser minyak Palmae setelah 
diradiasi 12 Knobs ini adalah ditinjau dari: keterkaitan dengan 
ATP (Adenosin Triphosphat) dengan energi. Jika terlalu 
asupan air Tebu (karbohidrat / energi) tanpa diultrasonik 
terlalu banyak maka proses metabolisme setelah 
mengkonsumsi dan beraktivitas terpengaruh (gambar 2) dalam 
tubuh Mencit akan bertambah semakin banyak gula, tetapi 
dengan insulin yang terbatas, sehingga hanya berkerja menurut 
kemampuan insulinnya dan dapat lebih aktif bila ada bantuan 

 

Gambar 9. Siklus Kreb, Pembentukan ATP dari ADP pada Proses Metabolisme pada Manusia atau Mencit16), dan 
Bersifat Sebaliknya pada tanaman 
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dengan mengurai lemak dari adiposa otot dengan kerjasana 
bantuan glicon dalam lever. Dimana gula dalam air Tebu yang 
tidak terurai akan diuraikan secara tidak sempurna. 

(tidak total) kareana kekurangan insulin dalam pankreas dan 
mengadalkan liver dan lemak otot. 

Yang perlu diperhatikan adalah air Tebunya tidak 
mengandung bakteri-bakteri patogen, dimana bakteri ini akan 
mengganggu flora normal dalam usus, sehingga mencit 
perutnya akan sakit mules- mules diserta dehidrasi yang 
mengakibatkan mencit malas untuk beraktivitas, dan bila dalam 
air Tebu mengandung banyak bakteri mencit bisa mati. 

Sedangkan jika diasupkan air Tebu yang sudah dikavitasi 
ultrasonik dengan minyak Palmae, maka air pada ait Tebu akan 
terurai menjadi O2 dan H2, tanpa ada mikroba dalam air Tebu 
tersebut sehingga mencit aman dan beraktivitas lebih gesit 
karena asam laktat dan sampah-sampat hasil metabolisme ikut 
hilang bereaksi dengan O2 dan  H2,  logam-logam alkali dan 
alkali tanah, serta tanpa takut adanya mikroba dalam air Tebu 
yang telah diminimalisasikan oleh pengultrasonikan tersebut. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini air Tebu yang 
dikavitasi ultrasonik dengan tranduser minyak Palmae yang 
sudah diradiasi 12 Knobs ini yang kemudian disondekan 0,25 
mL ke mencit hasilnya sangat baik dan bagus sekali sehingga 
mencit tetap hidup (survive) dan semakin aktif dalam bergerak 
artinya Air Tebu yang diultrasonik tranduser cair 
mengambang (terapung) di atas air Tebu dalam tabung reaksi 
akan membunuh E.coli, dan Coliform, sehingga minuman ini 
sangat aman untuk diminum, yang berkandungan gula, berserta 
nilai pH yang tinggi, sehingga diharapkan  kehidupan Mencit 
semakin baik dan semakin aktif, dan menolak hasil penelitian 
Hermawati, (2018). 
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Abstrak— Klebsiella pneumoniae (K. pneumonia )menyebabkan 10% infeksi nosokomial dan 80-90 % Community- acquired 

pneumonia. Diagnosis K. pneumoniae ditentukan Mikroskopi dan kultur. Media Urea merupakan media biokimia memastikan K. 

pneumonia. Media urea (pabrik) harganya mahal, mudah rusak bila tidak disimpan baik dan banyaknya Sumber Daya Alam, sehingga 

perlu menemukan media alternatif dari bahan yang mudah didapat dan murah. Tujuan Penelitian ini mengamati pertumbuhan 

Klebsiella pneumoniae pada media urea pabrik dan media modifikasi kacang tanah serta menganalisis efek pertumbuhan K 

pneumoniae . Jenis penelitian ini Semi Eksperimental Laboratories membandingkan pertumbuhan K. pneumoniae pada media alternatif 

modifikasi Kacang tanah konsentrasi 1gram, 2 gram, 3 gram dan 4 gram dengan media urea pabrik, replikasi 6x kemudian dianalisis 

kualitatif. Penelitian dilakukan di Laboratorium Bakteriologi Jurusan Analis Kesehatan Surabaya pada bulan Mei 2019. Hasil analisis 

dilaporkan sebagai data kualitatif . Pertumbuhan K. pneumonia ditandai adanya perubahan warna media urea kuning menjadi merah, 

semakin tinggi konsentrasi kacang tanah semakin merah warna media urea. Hal ini disebabkan K.pneumonia menghidrolisis urea 

membentuk amonia. Media modifikasi kacang tanah konsentrasi 4 gram memiliki warna semakin jelas disbanding 1,2,3 geam, 

sedangkan pada media urea pabrik menimbulkan warna yang jelas. Hal ini disebabkan media pabrik sudah teruji secara klinis baik 

untuk pertumbuhan bakteri, sehingga proses metabolisme bakteri berlangsung secara optimal. Media modifikasi kacang tanah 

memiliki nutrisi kompleks, sehingga pertumbuhan bakteri kurang optimal dan lebih lama untuk menguraikan komponen tersebut 

diserap sel untuk bersintesis. Kesimpulan Media modifikasi kacang tanah (Arachis hypogaea (L.) Merr) konsenrasi cukup dapat 

digunakan pengganti pepton pada media urea pabrik, sehingga dapat digunakan sebagai media alternatif membiakkan K. pneumoniae 

Kata Kunci— Kacang tanah, Media Urea , Klebsiella pneumoniae

I.  PENDAHULUAN 

 

Klebsiella pneumoniae menyebabkan 10% infeksi 

nosokomial dan 80-90 % sebagai Community-acquired 

pneumonia. 
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Diagnosis Klebsiella pneumoniae ditentukan melalui 

pemeriksaan spesimen Mikroskopi dan kultur dari dahak, 

terbaik dari transtrakeal atau bronkial, 

aspirasi,bronchoalveolar, Media Urea merupakan salah satu 

media uji biokimia memastikan Klebsiella pneumonia. Media 

urea mengandung urea, indicator fenol merah , dekstrose, 

NaCl, KHPO4, Peptone, Agar. Klebsiella . menghidrolisis 

urea membentuk amonia sehingga media media menjadi basa 

terbentuk warna merah/ positif terlihat dalam satu hingga 

enam jam (Christensen, 2018). Pepton adalah protein 

terhidrolisis Kasein merupakan substrat protein sering 

digunakan untuk membentuk pepton, namun tepung kacang 

tanah juga biasa digunakan (Ronald , M., 2006). Phenol red 

untuk mendeteksi perubahan pH. Peningkatan pH disebabkan 

produksi amonia menghasilkan perubahan warna dari kuning 

(pH 6,8) hingga merah muda terang (pH 8,2) (England, 2015). 

Media urea siap pakai yang dijual pabrik harganya relatif 

mahal, media juga bisa mengalami kerusakan bila 

penyimpananya tidak diperhatikan dengan baik, oleh karena 

alasan di atas dan melimpahnya sumber daya alam yang ada 

mendorong untuk menemukan media alternatif untuk 

pertumbuhan bakteri dari bahan yang mudah didapat dan 

harga lebih ekonomis dari media urea pabrik. Nutrisi yang 

terdapat dalam media dapat digantikan dengan bahan lain 

dengan fungsi yang sama.Pada kacang tanah (Arachis 

hypogaea (L) Merr) mengandung protein 26 - 28% sekali 

makan (25 g) dapat memberi sumbangan protein 12% dari 

angka kecukupan gizi (AKG) per hari. Kadar protein kacang 

tanah (Arachis hypogaea (L.) Merr) lebih tinggi daripada telur, 

susu, dan daging (Litbang Pertanian, 2015), sehingga perlu 

dilakukan penelitian kacang tanah (Arachis hypogaea (L) 

Merr) sebagai pengganti pepton pada medium ureaterhadap 

pertumbuhan Klebsiella pneumoniae( Vandepitte , et al., 

2003). Tujuan dari penelitian ini adalah mengamati 

pertumbuhan K. pneumoniae pada media urea pabrik 

(gold standar), mengamati pertumbuhan K. pneumoniae 

dengan media modifikasi kacang tanah (Arachis hypogaea (L) 

Merr), menganalisis efek pertumbuhan Klebsiella pneumoniae 

dengan media urea dan dengan media modifikasi kacang tanah 

(Arachis hypogaea (L) Merr) 

TABLE I. ANALISIS MEDIA UREA 

 

 

No. 

Bakteri 
Media Urea sebelum ditanami 

bakteri 
Media Urea 

sesudah 

ditanami 

bakteri 

 

Keterangan 

Pengulangan 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Klebsiell

a 

pneumo

nia 

U1 
 

 

  

 

Positif (+) 

U2 
Positif (+) 

U3 
Positif (+) 

U4 
Positif (+) 

U5 
Positif (+) 

U6 
Positif (+) 

  

Keterangan : 

U1: Pengulangan ke-1 pada media urea yang ditanami bakteri Klebsiella pneumoniae. 

U2: Pengulangan ke-2 pada media urea yang ditanami bakteri Klebsiella pneumoniae. 

U3: Pengulangan ke-3 pada media urea yang ditanami bakteri Klebsiella pneumoniae. 

U4: Pengulangan ke-4 pada media urea yang ditanami bakteri Klebsiella pneumoniae. 

U5: Pengulangan ke-5 pada media urea yang ditanami bakteri Klebsiella pneumoniae. 

U6: Pengulangan ke-6 pada media urea yang ditanami bakteri Klebsiella pneumoniae. 
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II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

. Jenis penelitian ini Semi Eksperimental Laboratoris 
membandingkan pertumbuhan Klebsiella pneumoniae pada 
media alternatif modifikasi Kacang tanah dengan media urea 
pabrik, kemudian dilakukan analisis kualitatif. Dengan 
replikasi 6 kali Variabel Bebas adalah media alternatif 
modifikasi Kacang tanah Urea Agar. Variabel Terikat adalah 

Pertumbuhan Klebsiella pneumoniae. Difinisi 

Operasional Variabel 

Media alternatif Modifikasi Kacang tanah Urea Agar 
adalah media yang dibuat secara konvensional dengan 
menghaluskan kacang tanah dengan beberapa variasi masa 
Kacang tanah dari berat penimbangannya yaitu sebesar 1 gram, 
2 gram, 3 gram, 4 gram, lalu ditambahkan 100  ml  aquadest. 
Kacang tanah digunakan sebagai pengganti pepton, kemudian 
ditambah Sodium Chloride 5.0 g Monopotassium Phosphate 
2.0 g Dextrose 1.0 Phenol Red 0.012 g Agar 15.0 g. Media urea 
Agar sebagai gold standard (oxoid) dengan menimbang 37.5 

gram medium dilarutkan dalam aqades 1 liter, sterilkan 121
0
C 

15 menit. Pertumbuhan Klebsiella pneumoniae yaitu koloni 
yang tumbuh pada media alternatif Modifikasi Kacang tanah 
urea agar dan urea Pabrikan Penelitian dilakukan di 
Laboratorium Bakteriologi Jurusan Analis Kesehatan Surabaya 
Jl. Karang Menjangan No. 18A Surabaya 

III. HASIL 

Hasil penelitian ini didapatkan hasil kualitatif terhadap 
media modifikasi untuk dijadikan sebagai media alternatif 
tumbuhnya bakteri Klebsiella pneumoniae. Media modifikasi 
yang digunakan merupakan media modifikasi kacang tanah 
(Arachis hypogaea (L) Merr) yang dibuat dengan konsentrasi 1 
gram, 2 gram, 3 gram dan 4 gram dengan masing- masing 6 
kali pengulangan. 

Pada Tabel I menunjukkan hasil analisis media urea yang 
ditanami biakan bakteri Klebsiella pneumoniae. bahwa dalam 
pengulangan sebanyak 6x, bakteri Klebsiella pneumoniae. 
dapat merubah warna media yang awalnya kuning menjadi 
warna ungu kemerahan karena bakteri tersebut berhasil 
menghidrolisis urea dan membentuk amonia pada suhu 35ᴼC 
dalam 1x24 jam. Pada Tabel 4.2 menunjukkan hasil analisis 
media modifikasi kacang tanah  (Arachis  hypogaea (L) Merr) 
yang ditanami biakan bakteri Klebsiella pneumoniae. bahwa 
dalam pengulangan sebanyak 6x, bakteri Klebsiella 
pneumoniae. dapat merubah warna media yang awalnya 
kuning menjadi warna ungu  kemerahan  karena  bakteri  
tersebut   berhasil menghidrolisis urea dan membentuk amonia 
pada suhu 35ᴼC dalam 1x24 jam namun dalam skala kecil, dan 
beberapa pengulangan hasilnya negatif, artinya tidak merubah 
warna karena tidak dapat menghidrolisis urea dan membentuk 

amonia. 

Keterangan : 

a. K1: Pengulangan ke-1 pada media modifikasi kacang 

tanah yang ditanami bakteri Klebsiella pneumoniae. 

b. K2: Pengulangan ke-2 pada media modifikasi kacang 

tanah yang ditanami bakteri Klebsiella pneumoniae. 

c. K3: Pengulangan ke-3 pada media modifikasi kacang 

tanah yang ditanami bakteri Klebsiella pneumoniae. 

d. K4: Pengulangan ke-4 pada media modifikasi kacang 

tanah yang ditanami bakteri Klebsiella pneumoniae. 

e. K5: Pengulangan ke-5 pada media modifikasi kacang 

tanah yang ditanami bakteri Klebsiella pneumoniae. 

f. K6: Pengulangan ke-6 pada media modifikasi kacang 

tanah yang ditanami bakteri Klebsiella pneumoniae. 
 

 

 

 

 

 

 

TABEL II. ANALISIS MEDIA MODIFIKASI KACANG TANAH 

 

 

No 

. 

Bakteri 
Media 

Modifikasi 

Kacang 

Tanah 

sebelum 

ditanami 

bakteri 

Media 

Modifikasi 

Kacang 

Tanah 

sesudah 

ditanami 

bakteri 

 

 
Keteranga 

n 

 
 

Pengulangan 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 
Klebsiella 

pneumonia 

K1 

 

 

 

Positif (+) 
  

K2 
Positif (+) 

K3 
Positif (+) 

K4 
Positif (+) 

K5 
Positif (+) 

K6 
Negatif (-) 

 

 

Pada Tabel II menunjukkan hasil analisis media modifikasi 
kacang tanah (Arachis hypogaea (L) Merr) yang ditanami 
biakan bakteri Klebsiella pneumoniae. bahwa dalam 
pengulangan sebanyak 6x, bakteri Klebsiella pneumoniae. 
dapat merubah warna media yang awalnya kuning menjadi 
warna ungu kemerahan karena bakteri tersebut berhasil 
menghidrolisis urea dan membentuk amonia pada suhu 35ᴼC 

 
Gambar 1. Media modifikasi kacang tanah 
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dalam 1x24 jam dalam skala kecil namun lebih tinggi 
dibandingkan dengan yang 1 gram, dan pengulangan 6 hasilnya 
negatif, artinya tidak merubah warna karena tidak dapat 
menghidrolisis urea dan membentuk amonia.  

TABEL III. ANALISIS MEDIA MODIFIKASI KACANG TANAH 

 

 

No 

. 

Bakteri 
Media 

Modifikasi 

Kacang 

Tanah 

sebelum 

ditanami 

bakteri 

Media 

Modifikasi 

Kacang 

Tanah 

sesudah 

ditanami 

bakteri 

 

 
Keteranga 

n 

 
 

Pengulangan 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 
Klebsiella 

pneumonia 

K1  
 

 Positif (+) 

K2 
Positif (+) 

K3 
Positif (+) 

K4 
Positif (+) 

K5 
Positif (+) 

K6 
Positif (+) 

 

 

Pada Tabel III menunjukkan hasil analisis media 
modifikasi kacang tanah (Arachis hypogaea (L) Merr) 
yang ditanami biakan bakteri Klebsiella pneumoniae. 
bahwa dalam pengulangan sebanyak 6x, bakteri 
Klebsiella pneumoniae. dapat merubah warna media 
yang awalnya kuning menjadi warna ungu kemerahan 
karena bakteri tersebut berhasil menghidrolisis urea dan 
membentuk amonia pada suhu  35ᴼC  dalam   1x24   jam   
yang   lebih tinggi dibandingkan   yang   2   gram   
kacang tanah, ditunjukkan dengan perubahan warnanya 
terlihat jelas. 

TABEL IV. ANALISIS MEDIA MODIFIKASI KACANG TANAH 

 

 

No 

. 

Bakteri 
Media 

Modifikasi 

Kacang 

Tanah 

sebelum 

ditanami 

bakteri 

Media 

Modifikasi 

Kacang 

Tanah 

sesudah 

ditanami 

bakteri 

 

 
Ket.  

 

Pengulangan 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 
Klebsi

ella 

pneum

onia 

K1 

 

 
 

Positif 
(+) 

K2 
Positif 
(+) 

K3 
Positif 

(+) 

K4 
Positif 

(+) 

K5 
Positif 

(+) 

K6 

 

Positif 

(+) 

 

Pada Tabel IV menunjukkan hasil analisis media 
modifikasi kacang tanah (Arachis hypogaea (L) Merr) yang 
ditanami biakan bakteri Klebsiella pneumoniae. bahwa dalam 
pengulangan sebanyak 6x, bakteri Klebsiella pneumoniae. 
dapat merubah warna media yang awalnya kuning menjadi 
warna ungu kemerahan karena bakteri tersebut berhasil 
menghidrolisis urea dan membentuk amonia pada suhu    35ᴼC    
dalam     1x24     jam,     lebih tinggi dibandingkan   yang   3   
gram    kacang tanah, ditunjukkan dengan perubahan warnanya 
terlihat jelas. 

Kandungan pepton, menurut Wiranti (2014) memiliki daya 
dukung yang tumbuhnya relatif lebih baik dibandingkan pepton 
komersil sebagai media cair, pepton ini relatif tidak memiliki 
beda yang nyata sebagai media padat untuk pertumbuhan 
bakteri, salah satunya bakteri Klebsiella pneumoniae. Pepton 
sendiri merupakan hidrolisat protein yang larut dalam air dan 
tidak menggumpal jika dipanaskan, yang dapat dihasilkan 
melalui proses hidrolisis asam, basa, enzim, berasal dari bahan 
baku atau menambahkan enzim proteolitik dari luar (Saputra, 
dkk. 2013). Sedangkan menurut Pantaya, dkk (2016) pepton 
adalah salah satu komponen nutrisi dalam media pertumbuhan 
mikroorganisme, seperti bakteri, sehingga pepton memiliki 
peranan penting pada laboratorium mikrobiologi. Supriatin 
(2016) juga mengatakan dalam jurnalnya bahwa pepton 
mempunyai kemampuan berbeda dalam menunjang 
pertumbuhan bakteri tergantung jenis protein yang digunakan. 
Kacang tanah (Arachis hypogaea (L.) Merr) ini memiliki 
banyak kandungan, salah satunya kandungan pepton. 

Berdasarkan penelitian menggunakan analisis mikrobiologi 
yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 untuk analisis media urea 
pabrikan, Tabel 4.2, Tabel 4.3, Tabel 4.4, Tabel 4.5 untuk 
analisis dengan media modifikasi kacang tanah, Tabel-Tabel 
diatas tersebut menunjukkan adanya perubahan warna dari 
kuning menjadi ungu kemerahan yang artinya bakteri 
Klebsiella pneumoniae. positif dapat mengubah warna media 
urea dari kuning menjadi merah keunguan karena berhasil 
menghidrolisis urea dan membentuk amonia. Perubahan warna 
pada media modifikasi kacang tanah memiliki kepekatan warna 
yang semakin jelas pada komposisi 4 gram, sedangkan pada 
media urea pabrikan didapatkan hasil sempurna dalam 
perubahan warnanya. Dalam jurnalnya, Rossita, dkk., (2017), 
hal ini disebabkan media pabrikan merupakan media yang 
sudah teruji secara klinis baik untuk pertumbuhan bakteri, 
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sehingga proses metabolisme bakteri berlangsung secara 
optimal, sedangkan media modifikasi kacang tanah ini masih 
memiliki nutrisi yang kompleks sehingga menyebabkan 
pertumbuhan bakteri kurang optimal. Selain itu, Rossita, dkk., 
juga menjelaskan bahwa media yang memiliki kandungan 
kompleks dapat menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme 
membutuhkan waktu lebih lama untuk menguraikan 
komponen-komponen tersebut, yang dapat diserap sel dan 
digunakan untuk bersintesis. Kandungan nutrisi yang baik dan 
waktu yang cukup akan menyebabkan pertumbuhan bakteri 
relatif cepat. 

Perbedaan warna media modifikasi kacang tanah dari 
komposisi 1 gram hingga komposisi 4 gram terjadi akibat 
kandungan yang terdapat pada media modifikasi tersebut. 
Karena kandungan yang lebih melimpah akibat semakin 
tingginya komposisi pada kacang tanah yang digunakan, 
makan metabolisme bakteri berlangsung dengan optimal, dan 
proses pembelahan sel serta pembentukan amonianya berjalan 
dengan baik. Anisah (2015). Kandungan yang dibutuhkan 
bakteri dalam proses metabolisme tersebut salah satunya 
adalah sumber nitrogen berupa senyawa-senyawa organik 
murni seperti pepton. (Rahayu (2017). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media 
modifikasi kacang tanah (Arachis hypogaea (L.) Merr) yang 
memiliki kandungan cukup dapat digunakan sebagai pengganti 
pepton pada media urea pabrikan, dan dapat digunakan sebagai 
media alternatif untuk membiakkan bakteri Klebsiella 
pneumoniae. dari media urea pabrikan. 
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Abstrak— Kegiatan pemeliharaan alat radiologi adalah sangat penting. Kegiatan pemeliharaan yang terencana dengan baik akan 

mencegah potensi bahaya yang ada pada peralatan  tersebut, di samping itu juga dapat mengurangi biaya perbaikan dan 

meningkatkan utility. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan aplikasi mobile maintenance (selanjutnya disebut m-

maintenance) berbasis android yang dapat digunakan oleh teknisi dalam melakukan kegiatan pemeliharaan alat radiologi melalui 

telpon genggam yang dapat dibawa-bawa dengan mudah, dari lokasi mana saja dan dapat dilakukan kapan saja. Penelitian ini 

menggunakan perangkat mobile berbasis android versi 7 Nougat. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman JAVA dan 

basis data menggunakan Firebase Google.  Data yang digunakan adalah data pemeliharaan alat radiologi mobile SIEMENS.  Pada 

penelitian ini terdapat tiga kegiatan utama yaitu : merancang aplikasi m-maintenance berbasis android menggunakan metode FAST, 

mengembangkan aplikasi dengan bahasa pemrograman JAVA dan melakukan uji coba aplikasi m-maintenance kepada user dengan 

metode kuesioner. Aplikasi yang dihasilkan dapat memberikan berbagai informasi yang berguna untuk kegiatan pemeliharaan, 

diantaranya informasi pemeliharaan alat, informasi kinerja teknisi dan informasi pemeliharaan alat per pelanggan. Dari hasil evaluasi 

yang dilakukan semua menu pada aplikasi telah sesuai dan dapat berfungsi dengan baik.  Secara keseluruhan penilaian aplikasi m-

maintenance baik, tampilan aplikasi, kemudahan penggunaan, kelengkapan informasi, dan kesesuaian dengan kebutuhan baik. 

Kata Kunci—Mobile Application; Preventive Maintenance; Radiology. 

I.  PENDAHULUAN 

 Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah alat 
radiologi , salah satu faktor yang paling penting adalah 
pemeliharaan. Pemeliharaan yang baik pada sebuah alat 
radiologi  akan mencegah potensi bahaya yang ada pada 
peralatan  tersebut, di samping itu juga dapat mengurangi biaya 
perbaikan dan meningkatkan utility.  

Sebuah study empirik yang dilakukan pada beberapa 
pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta menyimpulkan 
bahwa asset keuangan lembaga kesehatan pemerintah sangat 
dipengaruhi oleh kondisi asset peralatannya. (Cruz, Haugan, & 
Rincon, 2014)  Meski demikian pentingnya pemeliharaan alat 
kesehatan tersebut namun pada pelaksanaannya tidak semua 
rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan menerapkan 
program khusus untuk pemeliharaan alat mereka, biasanya 
yang terjadi pemeliharaan alat sebatas  hanya mengikuti 
rekomendasi pabrikan saja. Hal ini mungkin efektif dilakukan 
pada saat usia alat belum terlalu lama dipakai atau masih dalam 
masa garansi pabrik tetapi jika alat sudah cukup lama dan 
sering digunakan maka pemeliharaan standar sesuai anjuran 
pabrik saja sudah tidak cukup lagi. Pemeliharaan yang tidak 
terencana akan menimbulkan kesulitan saat mengidentifikasi 
penyebab kegagalan alat untuk berfungsi optimal. (Jamshidi, 
Rahimi, Ait-Kadi, & Bartolome, 2014) 

Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan atau rumah 
sakit dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan preventive, 

ada yang berupa catatan di papan tulis, formulir isian berupa 
kertas-kertas dan lain-lain. Kegiatan pengisian dan pencatatan 
lembar kerja secara manual tersebut membutuhkan banyak 
waktu bagi seorang teknisi. Akibatnya banyak tahapan dalam 
kegiatan pemeliharaan preventive yang tidak dilaksanakan oleh 
teknisi karena keterbatasan waktu dan ketidakpraktisan 
sistemnya.  

Untuk memudahkan kegiatan pemeliharaan preventive 
yang dilaksanakan oleh teknisi maka perlu untuk dibangun 
sebuah sistem aplikasi yang berbasis komputer. Dewasa ini 
sudah cukup banyak penelitian mengenai pembangunan 
aplikasi komputer untuk mendukung pemeliharaan pada alat 
kesehatan [1][2][3], hasil penelitian tersebut  menyimpulkan 
bahwa kegiatan pemeliharaan preventive ini sudah banyak 
diambil alih oleh program komputer karena lebih mudah dan 
praktis dalam kontrol dan penjadwalan. Namun aplikasi yang 
dikembangkan dalam penelitian tersebut tersebut belum dapat 
menjawab permasalahan jarak dan waktu.  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, diantaranya 
penelitian yang menawarkan solusi perangkat mobile dalam hal 
pemeliharaan alat telah menghasilkan aplikasi mobile untuk 
pemeliharaan[4][5], namun aplikasi yang dihasilkan dari 
penelitian ini belum spesifik kepada satu alat yaitu alat 
radiologi,  karena itulah tujuan penelitian adalah untuk 
mengembangkan aplikasi mobile maintenance (selanjutnya 
disebut m-maintenance) berbasis android yang dapat digunakan 
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oleh teknisi dalam melakukan kegiatan pemeliharaan alat 
radiologi melalui telpon genggam yang dapat dibawa-bawa 
dengan mudah, dari lokasi mana saja dan dapat dilakukan 
kapan saja.  

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

A. Bahan dan Alat 

Penelitian ini menggunakan perangkat mobile berbasis 
android versi 7 Nougat. Aplikasi dibangun menggunakan 
bahasa pemrograman JAVA dan basis data menggunakan 
Firebase Google.  Data yang digunakan adalah data 
pemeliharaan alat radiologi mobile SIEMENS. 

B. Metode 

Pada penelitian ini terdapat tiga kegiatan utama yaitu : 

merancang aplikasi m-maintenance berbasis android 

menggunakan metode FAST, mengembangkan aplikasi 

dengan bahasa pemrograman JAVA dan melakukan uji coba 

aplikasi m-maintenance kepada user. 

 

1. Perancangan Aplikasi m-Maintenance  

Perancangan aplikasi yang akan dibangun dalam penelitian ini 

menggunakan metode FAST (Framework for the Application 

of System Thinking) / Kerangka untuk Penerapan Pemikiran 

Sistem). Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :  

a) Studi Pendahuluan (Preliminary Investigation).  

Pada tahap ini dilakukan kegiatan untuk mengetahui masalah 

dan peluang dari sistem yang telah berjalan serta arahan dari 

manajemen dan untuk mengetahui ruang lingkup serta 

kelayakan pembangunan aplikasi m-maintenance untuk alat 

radiologi.  

b) Analisis Masalah (Problem Analysis).  

Tujuan pada tahap ini adalah mempelajari dan menganalisis 

permasalahan yang dialami dalam melakukan pemeliharaan 

pencegahan pada alat radiologi kemudian mengidentifikasi 

masalah dan mencari solusinya. Masalah yang ditemukan 

adalah lembar kerja yang harus diisi cukup banyak sehingga 

teknisi sering menunda membuat laporan. 

c) Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis).  

Analisis kebutuhan dilakukan dengan melakukan wawancara 

dengan teknisi yang melakukan pemeliharaan pencegahan 

pada alat radiologi .  Hasil dari wawancara adalah kebutuhan-

kebutuhan informasi yang diperlukan dan pembatasan ruang 

lingkup pembangunan sistem.  

d) Analisis Keputusan (Decision Analysis).  

Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi alternatif sistem 

dalam hal ini adalah menetapkan desain aplikasi m-maintence 

alat radiologi yang akan dibangun. 

e) Perancangan Sistem (Decision Analysis).  

Pada tahap ini dilakukan perancangan desain aplikasi m-

maintence alat radiologi, perancangan antar muka sistem 

dengan user, basis data dan output informasi. 

 

2. Mengembangkan Aplikasi (Development) 

Tahap development adalah menterjemahkan hasil rancangan 

ke dalam program komputer dalam hal ini menggunakan 

bahasa pemrograman JAVA dan basis data menggunakan 

Firebase Google.  

 

3. Uji Coba Aplikasi 

Setelah sistem selesai dibangun, dilakukan uji coba semua 

fungsi pada menu aplikasi. Data yang digunakan adalah data 

sekunder yang digunakan sebagai simulasi untuk mengetahui 

apakah system dapat berjalan dengan baik. 

 

III. HASIL 

1. Basis Data 

Pembuatan basis data menggunakan aplikasi Firebase. table-

tabel  yang memuat record yang dibutuhkan adalah sebagai 

berikut : Tabel Data Alat, Tabel Maintenance, Tabel Operator, 

dan Tabel Teknisi. 

Dari ke empat tabel tersebut terdapat relasi atau hubungan 

antar tabel dengan menggunakan Primary Key seperti terlihat 

pada gambar 1. 

 

 

 
Gambar 1. Diagram Relasi Antar Tabel dan Primary Key Basis Data Sistem 

m-Maintenace 
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2. Instalasi Aplikasi m-Maintenance 

Gambar.2 menunjukkan shortcut aplikasi yang sudah 
diinstal pada perangkat mobile atau telpon genggam berbasis 
android. 

 

Gambar 2. Shortcut Aplikasi Pada Perangkat Android 

Aplikasi m-maintenance terdiri atas 3 menu utama yaitu : 

menu login, menu input dan menu laporan. Terdapat dua 

menu login yaitu menu login admin seperti terlihat pada 

Gambar 3 dan menu login teknisi pada gambar.4. Menu 

login admin digunakan oleh admin yang mengevaluasi 

kinerja teknisi sedangkan menu login teknisi digunakan 

oleh teknisi untuk mengisi data lembar kerja 

 

Gambar 3.  Menu Login Admin dan Menu Utama Admin 

 

  

Gambar 4. Menu Login Teknisi 

Dari Gambar.3 admin yang sudah mendapatkan User Name 

dan Password dapat login ke sistem. Selanjutnya admin dapat 

membuatkan akun untuk teknisi untuk dapat login ke menu 

login teknisi pada gambar.4. 

 
Terdapat lima menu input yaitu Menu Input Pelanggan, Menu 
Input Alat, Menu Input Operator dan Menu Input Formulir 
Inspeksi dan perawatan. Gambar 5 menampilkan menu input 
data pelanggan dan tabel hasil input data pelanggan. Data 
pelanggan adalah data institusi atau rumah sakit yang memiliki 
alat yang akan diservis.  
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Gambar 5. Menu Input Data Pelanggan 

 

Gambar 6. Menu Input Data Operator 

Gambar.6 menampilkan menu input data operator dan tabel 

hasil input data operator. Data operator adalah data petugas 

yang mengoperasikan alat.  

 
Gambar 7. Menu Input Data Alat 

Gambar.7 menampilkan menu input data alat dan tabel hasil 

input data alat. Data alat adalah data alat yang akan diservis. 

 
Gambar 8. Form Inspeksi dan Pemeliharaan Alat Radiologi  
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Gambar.8 merupakan formulir atau lembar kerja yang harus di 

isi dan dilaporkan oleh teknisi.  

 

Terdapat 4 menu laporan atau informasi yang ditampilkan 

aplikasi m-maintenance yaitu : laporan pemeliharaan alat, 

laporan pemeliharaan per pelanggan, laporan pekerjaan teknisi 

dan laporan maintenance. 

 

 

Gambar. 9 Laporan Pemeliharaan Alat 

 

Gambar 9 merupakan infromasi history pemeliharaan alat , 

informasi ini dapat digunakan sebagai kontrol optimasi 

penggunaan alat.  

. 

Gambar. 10 Laporan Pemeliharaan Per Pelanggan 

Gambar.10 merupakan informasi history pemeliharaan pada 

sebuah rumah sakit atau institusi yang menjadi pelanggan 

servis pemeliharaan rutin.  

 

Gambar. 11 Laporan Pekerjaan Teknisi 

Gambar.11 memberikan informasi pekerjaan yang sudah 

dilakukan seorang teknisi sehingga dapat menjadi kontrol 

kualitas pekerjaan yang sudah dilakukan.  

 

 

Gambar. 12 Laporan Pemeliharaan 

Gambar 12 menampilkan informasi pada laporan maintenance 

pada sebuah alat radiologi yang sudah dilakukan servis 
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pemeliharaan. Dengan informasi ini dapat diketahui kondisi 

alat sehingga dapat dilakukan pencegahan kerusakan.  

IV. PEMBAHASAN 

Aplikasi m-maintenance telah dibangun dan diuji semua 
fungsi dan menu berfungsi dengan baik. Dari menu input 
terlihat aplikasi dapat merekam semua data yang dimasukkan. 
Pada menu laporan informasi dapat diolah dan disajikan sesuai 
dengan data yang telah diinput. 

Berdasarkan hasil kuisioner, 80% pengguna menilai 
tampilan aplikasi baik, 20% pengguna menilai tampilan 
aplikasi cukup, 80% pengguna menilai kelengkapan informasi 
aplikasi baik, 20% pengguna menilai kelengkapan informasi 
aplikasi cukup, 80% pengguna menilai aplikasi memberikan 
kemudahan  baik, 20% pengguna menilai aplikasi memberikan 
kemudahan sangat baik, 60% pengguna menilai aplikasi sesuai 
dengan kebutuhan  baik, 40% pengguna menilai aplikasi sesuai 
dengan kebutuhan cukup, 100% pengguna menilai menilai 
terhadap keseluruhan aplikasi baik 

Kinerja aplikasi dalam penelitian ini juga dibandingkan 
dengan hasil penelitian lainnya dalam bidang pemeliharaan 
alat. Penelitian yang dilakukan oleh Winson, dkk [6] 
menghasilkan aplikasi mobile untuk pemeliharaan alat pabrik 
yang dapat menyediakan informasi pengecekan komponen, 
namun pada aplikasi tersebut hanya menghasilkan satu  
informasi.  

Kekurangan pada aplikasi m-maintenance  yang telah 
dibangun adalah hanya untuk alat radiologi mobile merk 
SIEMENS sehingga penggunaannya masih sangat terbatas.  

 

V. KESIMPULAN 

Penelitian ini telah berhasil mengembangkan aplikasi untuk 
mendukung pemeliharaan alat radiologi. Dari hasil uji fungsi 
semua menu dapat berjalan dengan baik dan informasi yang 
dibutuhkan dapat disediakan. Secara keseluruhan penilaian 
aplikasi m-maintenance baik, tampilan aplikasi, kemudahan 
penggunaan, kelengkapan informasi, dan kesesuaian dengan 
kebutuhan baik. Untuk pengembangan ke depannya aplikasi ini 
dapat dilengkapi dengan pilihan berbagai alat kesehatan yang 
ada pada sebuah rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan.  
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Abstrak—Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada April 2011, kematian yang 

disebabkan oleh penyakit jantung koroner yang tidak menular telah mencapai 37% dari total jumlah kematian di Indonesia. Selain itu, 

dalam laporan WHO lain menyatakan bahwa pada tahun 2020, diperkirakan bahwa penyakit jantung koroner akan menjadi penyakit 

pembunuh utama di negara-negara di seluruh Asia-Pasifik. Tujuan dari penelitian adalah merancang deteksi sinyal jantung 

menggunakan stetoskop elektronik dengan sensor mic condensor untuk membandingkan nilai S1 (suara lub), S2 (suara dub), suara S3 

yang disebabkan oleh osilasi darah antara dinding aorta dan ventrikular serta S4 yang disebabkan oleh turbulensi injeksi darah. 

Rancang bangun utama terdiri dari rangkaian pre-amp, filter jantung, mikrokontroller atmega 328p yang ditampilkan pada pc 

menggunakan delphi. Responden terdiri dari  5 laki-laki dan 5 perempuan, rentan usia berkisar antara 20 hingga 25 tahun, sedangkan 

untuk berat badan responden antara 50 hingga 76 Kg. Posisi perekaman suara jantung yang digunakan berbeda-beda untuk setiap 

respondennya, pada responden laki-laki didapatkan nilai amplitudo S1 dan S2 maksimal pada posisi perekaman Right Ventricel (RM), 

sedangkan untuk responden perempuan nilai amplitudo S1 dan S2 maksimal pada posisi perekaman Aortic (AO) dan Pulmonary 

Artery (PM). Untuk responden laki-laki maupun perempuan Ada banyak faktor yang mempengaruhi amplitudo S1 dan S2 setiap 

pasien sedangkan untuk nilai S3 dan S4 tidak terlihat dengan jelas. Jika berat badan responden diatas berat badan idealnya maka 

amplitudo S1 dan S2 akan cenderung lebih kecil dan sebaliknya, jika berat badan responden kurang dari berat badan idealnya maka 

amplitudo S1 dan S2 akan cenderung lebih besar. Selain itu juga, seberapa kuat stetoskop ditekan ketika melakukan perekaman juga 

dapat mempengaruhi amplitudo S1 dan S2. Terdapat kendala pada proses pengambilan data dimana responden perempuan cenderung 

lebih sulit untuk menemukan titik rekaman suara jantung di bandingkan laki-laki dan hanya pada titl-titik sadapan tertentu yang 

dapat terlihat nilai S1 dan S2 dengan jelas. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh frekuensi cut off yang lebar, berkisar antara 10 – 1000 

Hz sehingga terdapat noise terutama suara paru-paru. 

Kata Kunci—Stetoskop Digital; ; Letak Perekaman; Amplitudo S1 dan S2

I.  PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi peralatan medis yang 

semakin cepat di masyarakat membuat sistem perawatan 

kesehatan menjadi lebih baik dan profesional. Kesadaran 

masyarakat akan pentingnya kesehatan menyebabkan 

pemeriksaan dini terhadap diri sendiri semakin populer. Telah 

banyak teknik yang dikembangkan untuk membuat diagnosis 

awal lebih cepat dan lebih akurat. Berdasarkan data yang 

dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 

April 2011, kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung 

koroner yang tidak menular telah mencapai 37% dari total 

jumlah kematian di Indonesia. Selain itu, dalam laporan WHO 

lain menyatakan bahwa pada tahun 2020, diperkirakan bahwa 

penyakit jantung koroner akan menjadi penyakit pembunuh 

utama di negara-negara di seluruh Asia-Pasifik [1].  

Stetoskop merupakan peralatan medis yang cukup 

sederhana untuk menentukan kondisi pasien.Obyek 

pengamatan menggunakan stetoskop biasanya suara jantung 

atau suara paru. Teknik ini biasa disebut dengan 

auskultasi..Stetoskop elektronik terdiri dari membran dan 

selang dari stetoskop konvensional ditambah dengan mic 

kondensor yang kemudian terhubung dengan PC melalui 

soundcard. Suara jantung atau suara paru yang terekam 

melalui soundcard.Penelitian ini, pengolahan sinyal yang 

dilakukan hanya sampai untuk memperkuat sinyal atau 

menghilangkan komponen suara yang mengganggu (noise) 

sehingga komponen suara paru atau suara jantung yang berisi 

sinyal informasi dapat lebih diperjelas [2]. Menganalisis bunyi 

detak jantung atau sinyal phonocardiogram (PCG). Ini 

Analisis menyangkut empat suara (S1, S2, S3 dan S4) dan 

sinyal PCG ditampilkan bahwa itu spektral analisis dapat 

menyediakan fitur yang cukup dari PCG sinyal. Bahwa akan 

membantu klinik memperoleh kualitatif dan kuantitatif 

pengukuran dari Sinyal PCG karakteristik dan akibatnya 

membantu dioagnosis [3]. Pada penelitian belum mencakup 

dengan mengunakan sensor Mic Kondensor. Selanjutnya, 

telah dikembangkan stetoskop digital yang telah menggunakan 

mic condensor dan menggunakan arduino nano dan arduino 

mega sebagai mikrokontroller. Dimana kelebihan dari 

penelitian ini ialah telah menggunakan sistem wireless untuk 
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menampilkan sinyal detak jantung pada mathlab 

menggunakan fungsi GUI. Namun pada penelitian ini  

 

masih menggunakan power supply dari PLN sehingga tidak 

dapat digunakan saat kondisi tertentu [4].
  

Berdasar penelitian - penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya maka perlu dilakukan penelitian dengan judul 

“Rancang Bangun Stetoscope Elektronik Berbasis 

Mikrokontroller Atmega328”. Penelitian ini akan bisa 

digunakan untuk bahan pembelajaran praktikum diagnostik 

dasar. Karena peneliti juga ingin mengembang bahwa stetokop 

elektronik bisa dikembangkan dengan cara menggunakan 

sensor mic kondensor. dengan pengembangan rangkaian 

lainnya. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

A. Setting Percobaan 

Penelitian ini menggunakan sepuluh subjek normal dengan 
kriteria usia berkisar antara 20 dan 25 tahun dan beratnya 
antara 50 hingga 76 kg. Subjek terdiri dari 5 laki-laki dan 5 
perempuan yang diambil secara acak dan pengumpulan data 
diulang sebanyak 6 kali. 

1) Bahan dan Alat 
Penelitian ini menggunakan stetoskop akustik (GEA 

Medical). Titik perekaman suara jantung yang digunakan pada 
penelitian ini adalah Right Ventricel (RM), Aortic (AO) dan 
Pulmonary Artery (PM) Sesuai gambar 1. Penguat 
instrumentasi yang digunakan menggunakan OP-AMP TL084. 
DC converter ICL7660, Mikrokontroller Atmega 328 
digunakan untuk akuisisi data sinyal suara jantung. PC sebagai 
display phonocardiograph menggunakan aplikasi delphi 7, IC 
DAC MCP4725 sebagai output hasil pengolahan, dan output 
suara berupa menggunakan Earphone. Oscilloscope 
penyimpanan digital (Textronic, DPO2012, Taiwan) digunakan 
untuk menguji rangkaian analog. 

2) Eksperimen 
Dalam penelitian ini, setelah desain selesai maka respons 

frekuensi perangkat ini diuji menggunakan function generator 
dengan inputan 5vdc dan dengan frekuensi input sesuai dengan 
spesifikasi sinyal suara jantung. 

B. Diagram Balok 

Pada penelitian ini, perekaman sinyal suara jantung sesuai 
dengan Gambar 1. Melakukan modifikasi pada stetoskop 
akustik dengan menanamkan Mic Condensor didalamnya.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Daerah Auskultasi Jantung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinyal suara yang 
ditangkap oleh Mic 
Condensor akan 
dikuatkan oleh rangkaian 
pre-amp, lalu 
menggunakan filter band 
pass filter dengan 
cutoff 10 – 1000 Hz. 
Selanjutnya di baca oleh mikrokontroller untuk di tampilkan. 
Sinyal tersebut akan diproses pada mikrokontroller untuk 
menghasilkan suara pada Earphone melalui DAC MCP4725 12 
bit. 

 

C. Diagram Alir 

Program mikrokontroller Atmega 328 menggunakan 

software Arduino IDE yang di tunjukkan sesuai Gambar 3. 

Gambar 2 Diagram Balok Stetoskop Digital 

Gambar 3 Flowchart program Atmega 328 
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Ketika alat dihidupkan, proses akan dimulai dengan 

melakukan inisialisasi sinyal ADC suara jantung. Jika tombol 

start ditekan, sinyal suara jantung tersebut akan di tampilkan 

pada PC dan diubah kembali menjadi sinyal elektrik 

menggunakan DAC untuk diteruskan pada. 

 

D. Rangkaian Analog 

Rangkaian keseluruhan yang diginakan ditunjukkan oleh 

Gambar 4. Blok 1 adalah Preamplifier , blok 2 adalah band 

pass  

 

 

 

filt

er (10 – 1000Hz), blok 3 adalah adder, blok 4 adalah DC 

Conventer, dan blok 5 adalah Digital to Analog Converter. 

 

1) Preamplifier  

Berguna untuk memberikan penguatan awal pada 

masukan, pada blok ini terdapat rangkaian yang berguna 

sebagai pembagi tegangan dan kapasitor pada kaki 3 (+) yang 

berguna sebagai DC coupling untuk menghilangkan referensi 

sinyal sebelum dikuatkan. Rangkaian ini menggunakan 

rangkaian penguat non-inverting amplifier dengan rumus 

output 

 

 Vout = 1+
��

���
 x Vin                                (1) 

 

2) Band Pass Filter 

Rangkaian ini terdiri dari rangkaian HPF 40dB dengan 

frekuensi cutoff 10 Hz dan rangkaian LPF 40 dB dengan 

frekuensi cutoff 1000 Hz tanpa ada penguatan. Adapun rumus 

untuk perhitungan frekuensi cutoff adalah sebagai berikut : 

 

�� � 	
	


���
																																																			(2) 

Dimana R adalah nilai resistansi resistor, dan C adalah nilai 
kapasitansi kapasitor, dan fc adalah nilai frekuensi cutoff. 

 

3) Adder 

Rangkaian ini berfungsi untuk menaikkan referensi dari 

sinyal sehingga dapat dibaca oleh mikrokontroller. Pada 

rangkaian ini memanfaatkan pembagian tegangan untuk 

mengatur tegangan referensinya. Terdapat kapasitor dan dioda 

zener yang berguna untuk menstabilkan tegangan referensi. 

. 

4) DC Converter 

Berguna untuk menghasilkan tegangan negatif -5Vdc yang 

didapat dari modul step-up. Rangkaian ini menggunakan IC 

7660 dan terdapat kapasitor dengan nilai 10uf untuk 

menstabilkan tegangan negatifnya. 

 

5) Digital to Analog Converter 

Blok 5 pada gambar 4 menunjukkan ragkaian DAC 

MCP4921 dengan resolusi 12 bit. Pada blok ini terdapat 

rangkaian tambahan berupa rangkaian  non-inverting agar 

volume suara jantung pada earphone dapat diatur secara 

manual.  

 

III. HASIL 

 

1)  Rancang Bangun Stetoskop Digital 
Desain analog dan digital dari Stetoskop Digital 

ditunjukkan pada Gambar. 5 dan Gambar. 6, masing-
masing. Bagian analog terdiri dari 1 TL084 (OP-AMP) yang 
terdiri dari empat OP-AMP, 1 IC L7660 yang berfungsi 
sebagai DC converter untuk menghasilkan tegangan negatif. 
Terdapat 

 

 

Gambar 5 Desain Rangkaian 

Gambar 4 Rangkaian Keseluruhan 
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Gambar 6 Desain Mekanis 

 

beberapa variabel resistor (multiturn 10k/100k) untuk 

penyesuaian gain dan offset. Bagian digital terdiri dari 

mikrokontroler Arduino Nano yang merupakan board utama 

perangkat ini, modul charger TP4056 untuk mengisi daya  

batre , dan modul MT3608 DC to DC step-up untuk 

menaikkan tegangan batre menjadi 5 Vdc.  

 

2) Listing Program untuk Stetoskop Digital 
Berikut adalah program arduino yang digunakan untuk 

mengirimkan data serial untuk ditampilkan pada PC dan 
program DAC. 

 

#include <SPI.h> 

#define WS   PA3 

#define BCK  PA5 

#define DATA PA7 

unsigned long z,x,y, waktu, ulang=0;  

uint16_t hData, lData; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(256000); 

  // Setup SPI 1 

  SPI.begin(); //Initialize the SPI_1 port. 

  SPI.setBitOrder(MSBFIRST); // Set the SPI_1 bit order 

  SPI.setDataMode(SPI_MODE0); //Set the  SPI_2 data 

mode 0 

  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16); // Slow speed 

(72 / 16 = 4.5 MHz SPI_1 speed) 

  pinMode(WS, OUTPUT); //Set the Word Select pin (WS) 

as output. 

  pinMode(PA0, INPUT_ANALOG); 

  pinMode(PA1, INPUT_ANALOG); 

} 

 

void loop() { 

  uint16_t i; 

  x=map(analogRead(PA1),0,4095,0,32765); 

  waktu=millis()-ulang; 

  if(waktu>=6) 

  {   

    y=map(analogRead(PA0),0,4095,0,1023); 

Serial.print("a"); 

Serial.print(y); 

Serial.print("b"); 

 

  ulang=millis(); 

  } 

    lData = x; 

    hData = x; 

    hData >>= 8; 

     

    digitalWrite(WS, LOW);  //Select RIGHT Audio channel  

    SPI.transfer(hData);    // Data bits 15-8 

    SPI.transfer(lData);   // Data bits 7-0 

 

    digitalWrite(WS, HIGH); //Select LEFT Audio channel  

} 

 

 

3) Phonocardiograph 

 

Sebelum di aplikasikan ke manusia, telah dilakukan 

pengjian rangkaian menggunakan Oscilloscope penyimpanan 

digital (Textronic, DPO2012, Taiwan). Stetoskop digital ini 

diujikan pada 10 responden dengan 5 responden laki-laki dan 

5 responden perempuan, dimana setiap responden diambil data 

sebanyak 6 kali. Hasil keluaran stetoskop digital berupa sinyal 

suara jantung yang ditampilkan pada PC untuk melihat sinyal 
S1 (suara lub), S2 (suara dub), suara S3 yang disebabkan oleh osilasi 

darah antara dinding aorta dan ventrikular serta S4 yang disebabkan 

oleh turbulensi injeksi darah dan keluaran suara pada earphone. 

Berikut beberapa contoh tampilan sinyal pada PC 

menggunakan software delphi. 

 

 

Gambar 7 Data Responden 1 

 

 

Gambar 8 Data Responden 2 
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Gambar 9 Data Responden 3 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10 Data Responden 4 

  

 TABEL 1 DATA RESPONDEN 1 HINGGA 10. 

Responden Jenis 

Kelamin 

Usia 

(thn) 

Berat 

Badan 

(Kg) 

BB 

Ideal 

(Kg) 

Posisi 

Rekaman 

S1 

(mV) 

S2 

(mV) 

1 Laki-laki 22 50  58,25 Right 

Ventricle 

3 2,5 

2 Laki-laki 20 63 63,9 Right 

Ventricel 

2,5 1,7 

3 Perempuan 21 70 55,25 Pulmonary 

Artery 

2,6 2,1 

4 Perempuan 22 68 62 Aortic 1,6 2,1 

5 Laki-laki 21 57 61,2 Right 

Ventricle 

3 2,3 

6 Perempuan 21 65 64,25 Pulmonary 

Artery 

1,8 1,3 

7 Perempuan 22 58 53,55 Pulmonary 

Artery 

2,1 2,5 

8 Laki-laki 24 55 62,1 Right 

Ventricle 

2,5 3 

9 Laki-laki 25 76 59,4  Right 

Ventricle 

1,5 2,5 

10 Perempuan 20 55 57,8 Pulmonary 

Artery 

1,9 1,3 

 

 
Gambar 11 Grafik amplitudo S1 dan S2 Responden 

Setiap responden diambil data sebanyak 6 kali lalu di rata-

rata maksimal amplitudo sinyal suara jantungnya untuk 

mendapatkan nilai S1 dan S2 yang lebih akurat untuk setiap 

respondennya (tabel 1). 
 

IV. PEMBAHASAN 

Stetoskop digital ini didesain portabel sehingga 

memungkinkan penggunaan dimanapun dan kapanpun, 

menggunakan batre GMA BL-5C 2350 mAh mampu bertahan 

hingga 6 jam dengan dalam keadaan stand-by, dengan waktu 1 

jam 30 menit untuk mengisi daya hingga penuh. 

Grafik di atas merupakan grafik nilai S1 dan S2 

untuk 10 responden. Sinyal suara S1 di tunjukkan oleh grafik 

berwarna biru, sedangkan sinyal suara S2 ditunjukkan oleh 

grafik berwarna jingga. Poisisi responden dalam keadaan 

duduk relaks. Posisi perekaman yang berbeda-beda untuk 

setiap respondennya. Responden 1, 2, 5, 8 dan 9 merupakan 

responden berjenis kelamin laki-laki sedangkan responden 3, 

4, 6, 7 dan 10 merupakan responden berjenis kelamin 

perempuan. Nilai amplitudo suara S1 dan S2 berkisar antara 

1,3 V hingga 3 Vdimana hal tersebut dapat dipengaruhi oleh 

titik perekaman, penguatan dan filter yang digunakan. Pada 

responden 1, 2, 3, 5, 6 dan 10 memiliki nilai amplitudo suara 

S1 lebih besar di bandingkan nilai S2, sedangkan pada 

responden 4, 7, 8 dan 9 memiliki nilai amplitudo suara S1 

lebih kecil di bandingkan nilai S2. Hal ini dapat disebabkan 

oleh titik sadapan yang berbeda beda untuk setiap responde. 

Dari data phonocardiograph pasien diatas menunjukkan noise 

yang cukup besar akibat sensor mic kondensor yang terlalu 

sensitif baik oleh kebisingan sekitar maupun oleh gesekan 

ketika proses perekaman. Pada penelitian sebelumnya telah di 

kembangkan stetoskop digital dengan menggunakan filter 

digital FIR dan IIR tampil mathlab manunjukkan bahwa 

terdapat noise serupa ketika gesekan dan pergerakan selama 

proses peletakan membran stetoskop [3].  
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V. KESIMPULAN 

Pada penelitian telah berhasil membuat stetoskop 

elektrik portabel yang terdiri dari rangkaian pre-amplifier, 

BPF (band pass filter), penguat, adder dan mikrokontroller 

Atmega328 untuk ditampilkan pada delphi berupa grafik dan 

data dengan format file .txt menggunakan program 

komunikasi serial melalui kabel mikroUSB. Dari data yang 

diperoleh, untuk responden laki-laki maupun perempuan ada 

banyak faktor yang mempengaruhi amplitudo S1 dan S2 setiap 

pasien sedangkan untuk nilai S3 dan S4 tidak terlihat dengan 

jelas. Jika berat badan responden diatas berat badan idealnya 

maka amplitudo S1 dan S2 akan cenderung lebih kecil dan 

sebaliknya, jika berat badan responden kurang dari berat 

badan idealnya maka amplitudo S1 dan S2 akan cenderung 

lebih besar. Selain itu juga, seberapa kuat stetoskop ditekan 

ketika melakukan perekaman juga dapat mempengaruhi 

amplitudo S1dan S2. Terdapat kendala pada proses 

pengambilan data dimana responden perempuan cenderung 

lebih sulit untuk menemukan titik rekaman suara jantung di 

bandingkan laki-laki dan hanya pada titl-titik sadapan tertentu 

yang dapat terlihat nilai S1 dan S2 dengan jelas. Hal tersebut 

dapat diakibatkan oleh frekuensi cut off yang digunakan 

berkisar antara 10 – 1000 Hz yang lebar sehingga memungkin 

suara noise akan mudah terdeteksi terutama suara paru dan 

juga toleransi dari nilai resistor serta kapasitor yang digunakan 

akan mempengaruhi kualitas filter.  
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Abstrak— Termoterapi merupakan perawatan terapeutik berdasarkan transfer energi panas ke dalam tubuh. Tujuan utama pada 

bidang klinis terapi ini adalah untuk mencapai hasil pengobatan pada pasien tanpa merusak jaringan tubuh. Pemberian dosis panas 

terapi infra merah dikaitkan dengan parameter jarak dan waktu penyinaran, untuk menghasilkan dosis panas yang optimal terhadap 

permukaan kulit belum banyak diungkap secara detail. Sehingga disini pembuatan phantom untuk melakukan penelitian tentang dosis 

panas pada permukaan kulit tanpa harus melibatkan mahluk hidup secara langsung penting untuk dilakukan.Penelitian ini dapat 

memberikan gambaran akan paparan panas yang diterima oleh phantom, yang nantinya dapat digunakan sebagai pertimbangan 

penentuan dosis terkait keselamatan klinis apabila diaplikasikan pada tubuh pasien. Pada penelitian ini menggunakan 2 sensor lm 35 

dan Arduino sebagai mikrokontrollernya. Menggunakan delphi sebagai monitoring penyebaran suhu pad 2 sensor ini. Pada delphi juga 

tersedia fitur untuk save data sehingga mempermudah melakukan pengolahan data hasil monitoring kedua sensor suhu tersebut. 

Setelah melakukan penelitian diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa jarak sangat berpengaruh terhadap peningkatan suhu pada 

phantom dimana semakin jauh jarak penyinaran maka peningkatan suhu pada phantom semakin kecil.  

Kata Kunci— Termoterapi, Phantom, Lm35, Delphi, Arduino

I.  PENDAHULUAN 

Termoterapi merupakan perawatan terapeutik berdasarkan 
transfer energi panas ke dalam tubuh. Tujuan utama pada 
bidang klinis terapi ini adalah untuk mencapai hasil pengobatan 
pada pasien tanpa merusak jaringan tubuh (Riadh 2006). 
Energi pemaparan panas dapat diberikan melalui media sumber 
cahaya lampu infra merah dikarenakan dapat memperbaiki 
sistem metabolisme ini terkait dengan peningkatan pengiriman 
oksigen dan nutrisi dalam sel darah sehingga dapat 
memperbaiki dan meregenerasi metabolisme jaraingan tubuh 
(Michael 2014). Penyinaran ini mengakibatkan peningkatan 
metabolisme dan ion-ion tubuh dari penyerapan energi cahaya 
(Ferraresi 2012),  karena radiasi inframerah dapat 
menyebabkan pergetaran molekul – molekul yang ada didalam 
tubuh. Dengan pelebaran pembuluh darah maka aliran darah 
menjadi lancar. Sebagai akibatnya oksigen dan nutrisi dapat 
disalurkan kejaringan yang membutuhkan, serta produk 
metabolisme yang sudah tidak dipakai bisa disalurkan ke darah 
untuk selanjutnya dibuang. Penggunaan lampu infra merah 
telah banyak digunakan dalam bidang medis, seperti terapi 
untuk kelelahan atau kerusakan otot yang disebabkan oleh 
radikal bebas seperti reactive oxygen species dan nitrogen 
species (Lamb 2011). 

Beberapa penelitian terkait dampak positif penggunaan 
pemaparan radiasi panas lampu infra merah telah banyak 
dilakukan. Penelitian Ferrari menunjukkan adanya pengaruh 

penyinaran laser inframerah 808 nm mampu meningkatkan 
performansi otot pada uji isokinetic dynamometry (Ferraresi 
2011). 

Selain memiliki dampak positif, terapi ini juga memiliki 
dampak negatif pada permukaan kulit yang dipapari lampu 
infra merah, pemberian dosis secara berlebihan bisa berdampak 
pada luka bakar pada tubuh, baik luka bakar ringan sedang 
maupun berat (Riadh 2006). Penelitian yang telah dilakukan 
oleh Soyun Cho et al pada tahun 2009 menjelaskan bahwa 
pemberian dosis panas menggunakan Near Infrared selama 90 
menit pada suhu 43 ºC pada kulit mengakibatkan luka bakar. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas bahwa keberhasilan 
terapi infra merah bergantung pada dosis energi panas yang 
diberikan, dan dosis panas yang diterima oleh tubuh. dapat 
dilakukan dengan pengaturan jarak pemaparan lampu infra 
merah pada permukaan kulit, lamanya waktu penyinaran dan 
kedalaman panas yang diterima jaringan tubuh yang  disinari 
akan menjadi penelitian yang perlu dikembangkan. Pemberian 
dosis panas terapi infra merah dikaitkan dengan parameter 
jarak dan waktu penyinaran, untuk menghasilkan dosis panas 
yang optimal terhadap permukaan kulit belum banyak 
diungkap secara detail. Peneliti yang akan kami lakukan 
berjudul “RANCANG BANGUN PHANTOM  SEBAGAI  

PENGGANTI JARINGAN TUBUH UNTUK 
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MENDETEKSI  POLA PERUBAHAN SUHU TERAPI 
INFRA MERAH”. 

Pada penelitian ini pengunaan phantom jaringan tubuh 
sebagai sarana perlakuan pengganti pengukuran pada pasien 
sebenarnya sehingga tidak perlu melakukan pembedahan atau 
secara invansif, dengan meletakkan sensor pada phantom 
jaringan tubuh dengan kedalaman berbeda diharapkan didapat 
hasil pengukuran perambatan souce infra merah pada tubuh 
pasien pada saat dilakukan terapi termal atau termoterapi. Data 
hasil perambatan panas yang diterima phanten dengan 
kedalaman sensor berbeda dapat dimonitor pada layar PC, 
sehingga dapat diketahui waktu dan pola dari aktifitas jaringan 
tubuh manusia pada saat dipapari sinar lampu infra merah 
tersebut, sehingga didapatkan  dosis aman bagi pasien pada 
jarak pemaparan dan waktu dengan mengunakan lampu infra 
merah pada saat dilakukan terapi. 

Hasil dari perubahan panas yang terdapat didalam phantom 
dapat dilihat pada monitor PC (Personal Computer) untuk 
mengetahui pola perambatan panas yang ada didalam phantom 
sebagai media pembelajaran mahasiswa dalam mengamati 
perubahan panas pada phantom. Dengan pendekatan ini akan 
dapat ditentukan skema terapi yang akan menghasilkan dosis 
aman bagi pasien, yang dapat menghindarkan pasien dari 
dampak negative pemberian terapi inframerah ini, sebagaimana 
telah disebutkan dalam penelitian yang dipublikasikan oleh 
(Riadh 2006). 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran akan paparan 
panas yang diterima oleh phantom, yang nantinya dapat 
digunakan sebagai pertimbangan penentuan dosis terkait 
keselamatan klinis apabila diaplikasikan pada tubuh pasien, 
selain itu dapat mengetahui pola perambatan panas pada 
phantom jaringan tubuh saat terapi menggunakan inframerah. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

A. Setting Percobaan 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengambilan 

data pada jarak 25 cm, 30 m, 35 cm, dan 40 cm dimana 

masing-masing jarak diambil sebanyak 5 kali. 

1) Bahan dan Alat 

Penelitian ini menggunakan bahan kimia untuk pembuatan 

phantom. 

Table 1 Komposisi Bahan Kimia 

Komposisi Bahan Gram 

Air deioisasi 3375 

Natrium Dehydroacetate 2 

Natrium Chloride (NaCl) 21.5 

Polyethylene powder 548.1 

TX-151 57.1 

Agar 104.6 

 

2) Eksperimen 

Dalam penelitian ini, setelah merancang design phantom 

dan melakukan perancangan rangkaian untuk sensor suhu, 

phantom ini dilakukan pengujian dengan mencari penyebaran 

suhu pada sensor 1 dan sensor 2 dengan melakukan penyinaran 

mengguakan infrared. 

 

B. Blok Diagram  

Pada penelitian ini, panas yang dihasilkan pada saat 

penyinaran oleh infrared akan dibaca oleh phantom,  

Lampu Infrared

Phantom 

Sensor 1

Sensor 2

Mikrokontroller

PC (Delphi)
Grafik Pola  

Perubahan Suhu
 

Gambar 2 Blok Diagram Phantom 

 

Gambar 3 Flowchart program Atmega 328 

C. Diagram Alir 

Setelah alat dinyalakan, mikrokontroller jenis arduino 
mulai menginisialisasi dari masing masing sensor, stelah itu 
arduino tersebut mulai membaca nilai tegangan yang 
dikeluarkan oleh kedua sensor suhu, selanjutnya nilai dari 
tegangan dari kedua sensor suhu tersebut dikonversi menjadi 
data digital lalu ditampilkan pada LCD karakter, untuk 
tampilan grafik dapat dilihat menggunakan program delphi 
yang yang nantinya ditampilkan pada layar komputer. 

D. Rangkaian Analog 

Rangkaian keseluruhan yang diginakan ditunjukkan oleh 
Gambar 4. Rangkaian ini terdiri dari 2 sensor dan output dari 
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sensor ini masing masing masuk ke kaki analog 0 dan kaki 
analog 1 dari Arduino nano. Hasil dari pembacaan sensor 1  
dan 2 akan diolah di Arduino dan nantinya ditampilkan pada 
LCD dan PC melalui delphi. 

 

 
Gambar 4 Rangkaian Keseluruhan 

III. HASIL 

Dalam penelitian ini, phantom ditest dengan melakukan 

penyinaran menggunakan alat infrared untuk mengetahui 

perubahan panas yang dihasilkan pada sensor yang ditanam 

atau dipasang dengan kedalaman yang berbeda.  

 

Gambar 5. Phantom Tangan 

1) Hasil Pengukuran pada Jarak 25 cm 

 

Gambar 6. Hasil Pengukuran pada Delphi 

Gambar 6 menunjukkan hasil tampilan delphi pada saat 
melakukan pengujian pada jarak 25 cm. 

Table 1. Hasil Pembacaan pada jarak 25 cm 

No Sensor 1 Sensor 2 

1 35,6 38,3 

2 35,1 38,3 

3 35,5 38,6 

4 35,5 38,9 

5 38,6 41,6 

Rata-rata 36,06 39,14 

2) Hasil Pengukuran pada Jarak 30 cm 

Table 2. Hasil Pembacaan pada jarak 30 cm 

No Sensor 1 Sensor 2 

1 33,4 35,1 

2 34,5 38,2 

3 35,1 38,2 

4 35,4 37,6 

5 34,1 37,7 

Rata-rata 34,5 37,36 

3) Hasil Pengukuran pada Jarak 35 cm 

Table 3. Hasil Pembacaan pada jarak 35 cm 

No Sensor 1 Sensor 2 

1 33,3 35,2 

2 33 35,7 

3 34,2 35,7 

4 34,4 35,4 

5 35 36 

Rata-rata 33,98 35,6 

4) Hasil Pengukuran pada Jarak 35 cm 

Table 4. Hasil Pembacaan pada jarak 40 cm 

No Sensor 1 Sensor 2 

1 33,3 34,2 

2 33,5 34,5 

3 32,9 33,7 

4 33,5 34,4 

5 32,6 34,4 

Rata-rata 33,98 35,6 
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5) Rata-rata Selisih Hasil Pengukuran  

 

Gambar 7. Hasil Selisih Pengukuran 

Dari data pada gambar 7 dapat diketahui bahwa sensor 1 
yang dipasang dengan kedalaman 2 cm memiliki suhu yang 
cenderung lebih kecil dari sensor 2 yang dipasang 1 cm dari 
permukaan phantom. Selain itu jarak dari terapi infrared ke 
phantom juga berpengaruh terhadap perubahan suhu yang 
terjadi pada phantom dimana dari gambar 7 diketahui semakin 
jauh jarak phantom dengan infrared suhu yang dicapai pada 
phantom pada saat waktu yang sama cenderung menurun. Dari 
gambar 7 juga dapat diketahui penyebaran atau kenaikan suhu 
yang terjadi pada masing-masing jarak mulai dari 25, 30, 35, 
dan 40 cm, sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan 
terapi infrared yang baik. 

IV. PEMBAHASAN 

Setelah melakukan penelitian dapat diketahui bahwa sensor 
1 yang dipasang dengan kedalaman 2 cm memiliki suhu yang 
cenderung lebih kecil dari sensor 2 yang dipasang 1 cm dari 
permukaan phantom. Selain itu jarak dari terapi infrared ke 
phantom juga berpengaruh terhadap perubahan suhu yang 
terjadi pada phantom, dimana semakin jauh jarak phantom 
dengan infrared, suhu yang dicapai pada phantom pada saat 
waktu yang sama cenderung menurun. Hasil penelitian juga 
diketahui penyebaran atau kenaikan suhu yang terjadi pada 
masing-masing jarak mulai dari 25, 30, 35, dan 40 cm, 
sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan terapi infrared 
yang baik. 

V. KESIMPULAN 

Setelah melakukan penelitian ini diperoleh beberapa 
kesimpulan yaitu berhasil dibuatnya phantom untuk 
mengetahui atau mendapatkan pola dari perubahan suhu tubuh 
pada saat dilakukanya terapi infrared. Perubahan suhu yang 
terjadi berbanding terbalik dengan jarak dilakukanya 
penyinaran, dimana semakin jauh jarak maka suhu akan 
semakin rendah setelah 20 menit. 

Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa yang perlu 
ditingkatkan atau dikembangkan seperti penambahan sensor 
untuk mengetahui penyebaran penyinaran infrared pada titik 
titik vital dari daerah yang disinari, dan melakukan Analisa 
berapa lama waktu yang baik untuk terapi infrared. 
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Abstrak— Tensimeter otomatis tidak invasive atau yang lebih dikenal dengan tensimeter digital adalah tensimeter yang 

menggunakan transduser tekanan elektro mekanik atau komponen yang mengubah sinyal tekanan menjadi sinyal elektronik lainnya 

untuk pengukuran tidak invasive tekanan pembuluh darah arteri dengan menggunakan manset yang mengembung. Tujuan dari 

penelitian ini adalah melakukan analisis pengaruh sensitifitas manset berdasarkan bahan manset yang mengandung bahan latex dan 

free latex  terhadap kebenaran pengukuran tekanan darah. Kerangka konsep penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengukuran 

tekanan darah terhadap 2 tipe tensimeter yaitu tensimeter air raksa sebagai alat ukur standart dan tensimeter digital. Penelitian ini 

menggunakan data primer yang diambil pada usia dewasa muda yaitu dimulai sekitar usia 18-22 tahun dengan indeks massa tubuh 

kurang, normal dan obesitas (overweight), sehat fisik dan mental dan tidak mengonsumsi obat-obatan, merokok serta alkohol. Sebelum 

dilakukan pengukuran, alat tensimeter dilakukan uji pengecekan dan kalibrasi. Pengukuran tekanan darah dilakukan pada masing-

masing tensimeter sebanyak 3 kali pengukuran dan dilakukan pada hari yang sama dengan total pengukuran tekanan darah pada 

subjek adalah 6 kali. Pengukuran tekanan darah dilakukan dengan posisi duduk dengan diberi jeda untuk istirahat selama 2-5 menit 

setiap kali pengukuran. Dari hasil penelitian ini diperoleh adanya perbedaan nilai ketidakpastian pengukuran karena pengaruh bahan 

manset terhadap kebenaran pengukuran tekanan darah. Setelah melakukan proses Analisis dan study literatur, percobaan, pengujian 

dan pendataan, dapat disimpulkan bahwa  untuk pengukuran systole, memiliki nilai UA terkecil yaitu sebesar 0,37. Untuk pengukuran 

nilai diastole memiliki nilai UA terkecil yaitu sebesar 0,37. 

Kata Kunci— Tensimeter; latex; free latex; systole; diastole 

 

I.  PENDAHULUAN 

Tensimeter otomatis tidak invasive atau yang lebih dikenal 
dengan tensimeter digital adalah tensimeter yang menggunakan 
transduser tekanan elektro mekanik atau komponen yang 
mengubah sinyal tekanan menjadi sinyal elektronik lainnya 
untuk pengukuran tidak invasive tekanan pembuluh darah 
arteri dengan menggunakan manset yang mengembung. 
(Keputusan Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 
No 135/SPK/KEP/10/2015). Dalam proses pengukuran darah 
tensimeter digital menggunakan system oscilometri 

[6]
. Dengan 

cara melilitkan handcuff atau yang lebih dikenal dengan 
manset ke lengan pasien yang kemudian di pompa sampai 
dengan tekanan tertentu yang kemudian di baca oleh sebuah 
sensor. Tekanan dari manset akan di terima oleh sensor untuk 
di terjemahkan menjadi tekanan sistolik dan diastolik.  

 Komponen utama dalam penentuan besaran tekanan 
sistolik dan diastolik adalah manset dan sensor tekanan. 
Manset adalah penerima perubahan tekanan akibat adanya laju 
tekanan darah sedangkan sensor tekanan adalah komponen 
yang bertugas mengubah besaran perubahan tekanan menjadi 
sinyal elektronik. 

[3]
 Namun saat ini di pasaran banyak sekali 

terdapat berbagai merk manset yang dengan variasi harga. 
Berdasarkan dari bahan yang saat ini berada di pasaran ada 2 

jenis bahan manset yaitu bahan latex dan free latex yang tentu 
memiliki elastisitas yang berbeda. Tingkat elastisitas ini akan 
juga mempengaruhi kepekaan pembacaan perubahan tekanan 
modulus young. Tegangan / Regangan  semakin kecil 
konstanta elastisitas semakin kecil perubahan panjang benda 
dengan nilai gaya yang sama. 

Dalam pelayanan kesehatan keakuratan pengukuran 
tekanan darah adalah elemen utama dalam diagnose, tindakan, 
terapi dan  pencegahan penyakit terutama penyakit yang 
berhubungan dengan sistem kardiovaskular. Pengabaian 
penyakit tekanan darah tinggi dapat menyebabkan komplikasi 
yang membahayakan yang dapat berujung pada kematian atau 
kecacatan (Perhimpunan Hipertensi Indonesia 2012). Dalam 
penggunaan tensimeter digital saat ini banyak tenaga kesehatan 
yang masih meragukan tingkat keakuratan tensimeter digital. . 
Hal ini didasari oleh laporan dan keluhan yang diterima oleh 
penulis (dimana hasil pengukuran sebagaian besar 
Sphygmomanometer otomatis non-invasif hasilnya cendurung 
lebih tinggi dibandingkan tensimeter manual air raksa pada 
pasien yang sama) serta hasil pengamatan sekilas yang 
dilakukan oleh penulis.

[1]
 

Berdasarkan Surat Edaran Pengendalian Dampak 
Kesehatan Akibat Penggunaan Merkuri dengan Nomor surat : 
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HK.02.02/B.III/2353/2017  oleh Kementrian kesehatan 
Republik Indonesia yang salah satu nya menyebutkan untuk 
melakukan pengurangan/eleminasi alat kesehatan mengandung 
merkuri pada Fasyankes secara bertahap, dengan cara tidak lagi 
melakukan pembelian peralatan kesehatan yang mengandung 
merkuri namun dengan alkes alternatifnya. Sehingga 
Penggunaan Sphygmomanometer otomatis non-invasif 
sejatinya harus terus dimaksimalkan. 

[2]
  

Kesalahan pemilihan accesoris alat dalam proses 
pengukuran yang tidak sesuai adalah hal yang paling mendasar 
dalam hasil keakurasian pengukuran Tensimeter otomatis tidak 
invasive. Apabila hal ini terus dilakukan maka akan berdampak 
negatif pada proses diagnosa, tindakan, terapi dan  pencegahan 
penyakit terutama penyakit yang berhubungan dengan sistem 
kardiovaskular pada pasien. Selain itu apabila hasil pengukuran 
yang di dapat diragukan oleh penggunanya maka alat tersebut 
tidak dapat dikatakan bermanfaat. Keraguan hasil  inilah yang 
membuat alat tersebut tidak efektif penggunaanya padahal 
disisi lain pembelian tensimeter otomatis tidak invasive terus 
dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Pengendalian Dampak 
Kesehatan Akibat Penggunaan Merkuri dengan Nomor surat : 
HK.02.02/B.III/2353/2017  oleh Kementrian kesehatan 
Republik Indonesia. 

[11]
 

Sehingga perlu dilakukan penelitian apakah kesalahan 
pembelian manset pada tensimeter otomatis tidak invasive juga 
menjadi penyebab terjadinya selisih dan simpangan 
pengukuran pada Sphygmomanometer otomatis non-invasif 
dibandingkan tensimeter manual air raksa pada pasien yang 
sama. Selain itu berdasarkan standart profesi elektromedis 
Nomor 371/MENKES/SK/III/2007 peneliti sebagai tenaga 
elektomedis mampu melaksanakan penyuluhan/ pengajaran/ 
penelitian alat kedokteran/kesehatan, sehingga penelitian yang 
dilakukan sesuai dengan peran sebagai elektromedis. Karena 
penelitian ini diharapakan dapat mengetahui penyebab 
terjadinya selisih dan simpangan pengukuran pada 
Sphygmomanometer otomatis non-invasif dibandingkan 
tensimeter manual air raksa pada pasien yang sama dan bisa 
dihasilkan suatu standar pengoperasian alat yang benar dan 
tepat dan standar dalam melakukan pengadaan accesoris alat. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

A. Setting Percobaan 

Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil pada 
usia dewasa muda yaitu dimulai sekitar usia 18-22 tahun 
dengan indeks massa tubuh kurang, normal dan obesitas 
(overweight), sehat fisik dan mental dan tidak mengonsumsi 
obat-obatan, merokok serta alkohol. 

Sebelum dilakukan pengukuran, alat tensimeter dilakukan 
uji pengecekan dan kalibrasi. Pengukuran tekanan darah 
dilakukan pada masing-masing tensimeter sebanyak 3 kali 
pengukuran dan dilakukan pada hari yang sama dengan total 
pengukuran tekanan darah pada subjek adalah 6 kali. 
Pengukuran tekanan darah dilakukan dengan posisi duduk 
dengan diberi jeda untuk istirahat selama 2-5 menit setiap kali 
pengukuran. 

[6]
 

1) Bahan dan Alat 
Pada penelitian menggunakan Tensimeter Air Raksa, 

Digital Pressure Meter, Tensimeter Digital Standard, Manset 
tensimeter Latex, Manset tensimeter Free Latex 

2) Eksperimen 
Kerangka konsep penelitian ini dilakukan dengan 

melakukan pengukuran tekanan darah terhadap 2 tipe 
tensimeter tensimeter yaitu tensimeter air raksa sebagai alat 
ukur standart dan tensimeter digital. Kemudian dilakukan 
pengukuran tekanan darah dengan tensimeter digital. Hasil 
pengukuran tekanan darah dilakukan analisis ditinjau dari sisi 
teknis elektromedis yaitu mengenai jenis bahan manset. 

B. Diagram Balok 

Tensimeter manual air raksa  sebagai kelompok control dan 
tensimeter otomatis non-invasif diberikan beberapa treatment 
yang sesuai dengan pengujian hipotesa. Dilakukan pengamatan 
dan pengukuran yang dibandingkan dengan  hasil pengukuran 
dengan menggunakan tensimeter manual non ivasive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Flowchart penelitian 

III. HASIL 

Pengambilan Data dan Analisis dalam penelitian ini 

dilakukan menggunakan tensimeter air raksa sebagai standart 

dan tensimeter digital untuk pengambilan data. Pengukuran 

Tekanan darah dilakukan terhadap 10 orang sebagai objek 

penelitian. Setiap objek mendapat perlakuan pengukuran 

tekanan darah dengan menggunakan 6 merk manset yang 

berbeda dengan 2 jenis bahan manset yaitu latex dan 4 jenis 

bahan free latex. Proses pengukuran tekanan darah 

menggunakan tensimeter otomatis non invasive yang sdh 

dikalibrasi pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan.  

Perbedaaan bahan kantong udara manset dapat dilihat 

pada gambar 2  
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Gambar 2. Manset latex dan free latex 

Selanjutnya untuk pengambilan data dilakukan hal sebagai 
berikut : 

• Manset 1 s.d. manset 4 adalah manset free latex 

• Manset 1 : Merk Asher 

• Manset 2 : No brand 

• Manset 3 : Merk Riester 

• Manset 4 : Merk ABN 

• Manset 5 : Latex 

• Manset 6 : Latex 

Responden 1 s.d. 3 adalah responden dengan IMT kurang 

• Responden 1  

o Usia = 20 Tahun 

o Tinggi badan = 157 cm 

o Berat badan = 44 kg 

o IMT = 17,85 

• Responden 2 

o Usia = 19 Tahun 

o Tinggi badan = 162 cm 

o Berat badan =   kg 

o IMT = 16,00 

• Responden 3 

o Usia = 19 Tahun 

o Tinggi badan =     cm 

o Berat badan =   kg 

o IMT = 17,71 

Responden 4 s.d. 6 adalah responden dengan IMT Normal 

Responden 4  

o Usia = 20 Tahun 

o Tinggi badan = 165cm 

o Berat badan = 58 kg 

o IMT = 21,30 

• Responden 5 

o Usia = 19 Tahun 

o Tinggi badan = 153 cm 

o Berat badan = 52 kg 

o IMT = 22,21 

• Responden 6 

o Usia = 20 tahun 

o Tinggi badan = 155 cm 

o Berat badan = 50 kg 

o IMT = 20,81 

Responden 7 s.d. 10 adalah responden dengan IMT BB 
berlebih (Cenderung Obesitas) 

• Responden 7 

o Usia = 22 Tahun 

o Tinggi badan = 163 cm 

o Berat badan = 75 kg 

o IMT = 28,23 

• Responden 8 

o Usia = 21 Tahun 

o Tinggi badan = 156 cm 

o Berat badan = 56 kg 

o IMT = 23 

• Responden 9 

o Usia = 20 Tahun 

o Tinggi badan = 148 cm 

o Berat badan = 64 kg 

o IMT = 29,22 

• Responden 10 

o Usia = 21 Tahun 

o Tinggi badan = 169 cm 

o Berat badan = 70 kg 

o IMT = 24,51 

 
Tempat pengambilan data dilakukan di Laboratorium 

Diagnostik Jurusan Teknik Elektromedik.  Penilaian bahan 
manset pada penelitian ini yang di lakukan oleh peneliti untuk 
membedakan 2 jenis bahan manset yaitu bahan latex dan free 
latex menggunakan penilaian secara fisik dan melihat 
spesifikasi manset yang tertera di manset. Pada pengujian ini 
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bahan latex di wakili oleh 2 merk yang berbeda dan bahan free 
latex diwakili oleh 4 merk yang berbeda. 

Spesifikasi Tensimeter air raksa yang dipakai dalam 
penelitian : 

Merk/Type  : ABN 

Serial Number : SN 625764 

Spesifikasi Digital Pressure Meter yang digunakan dalam 
penelitian : 

Merk/Type  : Fluke (DPM 2 Plus) 

Serial Number : 9647051 

Spesifikasi Tensimeter Digital (Automatic Blood Pressure 
Meter) yang digunakan dalam penelitian : 

Merk/Type  : Omron 

Serial Number : 20181011836VG 

Pada pengujian bahan manset di dapatkan hasil pengukuran 
tekanan darah dari 10 orang responden sebagai berikut : 

TABLE I.  THE ERROR OF MEASUREMENT FOR BPM PARAMETER 

BETWEEN THE DESIGN AND CALIBRATOR.  

 

IV. PEMBAHASAN 

Pengukuran nilai error hasil penelitian dilakukan dengan 
cara mengurangkan tekanan darah baik systole maupun 
diastole hasil pembacaan menggunakan tensimeter digital non 
invasive  dengan data tekanan darah responden menggunakan 
tensimeter raksa non invasive. 

[7][8]
 

Hasil perhitungan Mean, error, Standar Deviasa dan Nilai 
Ketidakpastian untuk masing masing manset seperti terlihat 
pada tabel berikut : 

TABLE II.  THE ERROR OF MEASUREMENT FOR BPM PARAMETER 

BETWEEN THE DESIGN AND CALIBRATOR.  

 

Jenis Manset Error Standard deviasi UA 

Manset free latex 3.55 4.17 1.86 

Manset latex 3.69 5.05 2.26 

 

 

 
 

Bahan manset yang ada dipasaran khususnya bahan bladder 
(kantung Udara) seperti yang di tulis oleh Paolo Palatini and 
Gerhard N. Frick seperti Latex, PVC, TPU adalah salah contoh 
bahan bladder yang ada dipasaran. Penilaian bahan manset 
pada penelitian ini yang di lakukan oleh peneliti untuk 
membedakan 2 jenis bahan manset yaitu bahan latex dan free 
latex menggunakan penilaian secara fisik dan melihat 
spesifikasi manset dimana bahan bladder manset latex 
berwarna hitam dengan letak selang di bawah bladder 
sedangkan bahan free latex dapat di lihat dari spesifikasi yang 
tertera di manset dengan ciri ciri warna bladder abu abu. 

Berdasarkan data yang di tampilkan di tabel III bahwa nilai 
UA, Mean dan SD dapat di jadikan sebagai acuan manset 
berbahan free latex lebih baik dalam melakukan pengukuran 
tekanan darah yang menggunakan metode oscilometri seperti 
yang diaplikasikan pada tensimeter otomatis non invasive.

[6]
 

V. KESIMPULAN 

Secara menyeluruh penelitian ini dapat menyimpulkan 
bahwa adanya perbedaan nilai ketidakpastian pengukuran 
karena pengaruh bahan manset terhadap kebenaran pengukuran 
tekanan darah. Setelah melakukan proses analisis dan studi 
literatur, percobaan, pengujian dan pendataan, penulis dapat 
menyimpulkan sebagai berikut : 

5.1.1. Berdasarkan tabel analisis statistik dengan 
menghitung nilai error, standard deviasi dan ketidakpastian 
pengukuran diperoleh bahwa manset bahan free latex 
mempunyai nilai ketidakpastian lebih kecil yaitu sebesar 0,37 
dan manset berbahan latex mempunyai nilai ketidakpastian 
pengukuran sebesar 0,83 latex. Dari 10 responden diperoleh 
nilai ketidakpastian pengukuran terkecil pada 9 responden dan 
pada bahan manset latex diperoleh pada 1 responden. Secara 
indikatif ini membuktikan bahwa manset berbahan free latex 
memiliki nilai ketidakpastian pengukuran lebih kecil 
dibandingkan dengan manset berbahan latex sehingga manset 
bahan free latex menghasilkan pengukuran lebih akurat di 
bandingkan manset bahan latex. 

5.1.2.  Dalam upaya  memenuhi kebutuhan accesoris alat 
tensimeter otomatis tidak invasive, penyusunan spesifikasi 
menyertakan bahan kantong udara (Bladder) yaitu berbahan 
free latex. 

5.1.3. Manset dengan free latex memiliki yang mempunyai 

karakteristik fisik lebih kaku menyebabkan lebih peka dalam 

menangkap detak suara aliran darah sehingga menghasilkan 

pengukuran yang lebih akurat. 
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Abstrak— Spektrofotometer digunakan untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel dengan panjang gelombang 

tertentu. Komponen penting dari Spektrofotometer adalah lampu sebagai sourcenya, monokromator/filter, kuvet dan detektor. Seiring 

dengan semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, terdapat beberapa jenis LED SMD yang sudah 

mempunyai nilai Panjang Gelombang sesuai yang diinginkan. Pada penelitian ini digunakan 5 macam LED SMD yaitu 730nm warna 

magenta, 620nm warna merah, 595nm warna kuning, 460nm warna biru, 385nm warna biru muda sebagai pengganti sumber cahaya 

dan filter dengan panjang gelombang yang bervariasi, sehingga tidak menggunakan monokromator lagi sebagai filter dikarenakan 

pada LED SMD sendiri telah memiliki panjang gelombang yang pasti pada spesifikasi LED tersebut. Selanjutnya hasil pengukuran 

absorbansi dari LED SMD ini akan dibandingkan dengan hasil pengukuran menggunakan Lampu Halogen. hasil penelitian adalah 

dari ke 5 cairan standart kimia yang digunakan, sesuai dengan warna komplemen yang diserap. Warna merah, panjang gelombang 

620nm komplemen terhadap warna biru dengan hasil 1,05 mV. LED SMD warna biru, panjang gelombang 460 nm dan 385 nm 

komplemen terhadap warna Kuning dengan tegangan 1,36 mV. Pada pengukuran dengan menggunakan Spektrofotometer dengan 

sumber cahaya adalah lampu halogen didapatkan hasil pengukuran absorbansi panjang gelombang 730 nm adalah 1,380. Pada 

panjang gelombang 620 nm, hasil absorbansi terbesar adalah pada warna biru dengan nilai 0,278. Pada panjang Gelombang 595 nm 

hasil absorbansi terbesar adalah pada warna biru dengan nilai absorbansi adalah 0,168. Pada panjang gelombang 460 nm, hasil 

absorbansi terbesar pada warna Kuning dengan nilai absorbansinya adalah 1,688. 

Kata Kunci—Spektrofotometer; LED SMD; Nilai Absorban

 PENDAHULUAN 

 Spektrofotometer sesuai dengan namanya adalah alat yang 
terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer 
menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang 
tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya 
yang ditransmisikan atau yang di absorpsi. (Laode Yazid, 
2013). Spektrofotometer digunakan untuk mengukur 
transmitan atau absorban suatu sampel dengan panjang 
gelombang tertentu (Cairns, 2008). Konsep dasar dari 
spektrofotometer adalah menggunakan Metode Fotometri. 
Hukum Beer Lambert menyatakan bahwa “ Energi yang 
diserap tergantung dari pada ketebalan materi yang dilewati 
cahaya “ serta “ Banyaknya cahaya yang diserap (di absorbsi) 
berbanding lurus dengan konsentrasi zat yang mengabsorbsi 
atau menyerapnya”.Dalam pengukuran konsentrasi larutannya, 
cahaya monokromatis di dapat dengan menggunakan 
monokromator yang menggunakan filter, yang tergantung pada 
panjang gelombang yang di inginkan. Komponen penting dari 
Spektrofotometer adalah lampu sebagai sourcenya, 
monokromator/filter, kuvet dan detektor. Pada Spektrofometer 
sendiri, jenis lampu yang digunakan adalah berdasar jenis atau 
macam spektrofometer itu sendiri. Misal Spektrofometer UV, 
berarti sumber cahaya menggunakan lampu UV. Dan 
sebagainya. Begitu juga Monokromator sebagai filter yang 
digunakan adalah berdasar panjang gelombang yang 
diinginkan. 

Seiring dengan semakin majunya perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi saat ini, terdapat beberapa jenis 
LED yang sudah mempunyai nilai Panjang Gelombang sesuai 
yang diinginkan. Sehingga pada pada penelitian ini akan 
digunakan 5 macam LED SMD sebagai pengganti sumber 
cahaya dan filter dengan panjang gelombang yang bervariasi, 
sehingga tidak menggunakan monokromator lagi sebagai filter 
dikarenakan pada LED SMD sendiri telah memiliki panjang 
gelombang yang pasti pada spesifikasi LED tersebut. 

 Pada tahun 2006, pernah dilakukan penelitian oleh Tai-
Sheng Yeh dengan menggunakan satu nilai LED SMD daja 
pada Spektrofotometer dengan menggunkan modul PIC 
Mikrokontroller. Dengan pilihan tujuh panjang gelombang, 
LED based Spectrofotometer dapat memberikan spektra 
penyerapan yang terlihat secara kualitatif yang mempredikisi 
penyerapan secara maksimal. Pada Tahun 2008, penelitian 
dilakukan oleh Martina O’Toole menggunakan LED sebagai 
sensor kimia pada pengukuran Absorptiometri. Dalam 
penelitiann ini LED diaplikasikan untuk analisis di daerah 
spektral yang membutuhkan penggunaan lampu deuterium [1]. 
Sehingga pengaplikasian LED karena harganya terjangkau bisa 
digunakan untuk pemantauanlingkungan, dll. Tahun 2014 
dilakukan penelitian oleh Hennes Gentil de Araujo, dkk 
menggunakan 3 buah LED SMD pada Spektrofometer. 
Penyinaran darah melalui terapi LED mampu untuk 
melemahkan membran sel dari sel darah merah. 
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Berdasarkan uraian diatas, ingin dilakukan sebuah 
penelitian “Analisis Kemampuan LED SMD Sebagai 
Pengganti Sumber Cahaya dan Filter pada Spektrofotometer” 
dengan menggunakan 5 buah LED SMD. 

 

BAHAN-BAHAN DAN METODE 

Setting Percobaan 

Untuk menguji kemampuan LED SMD Sebagai Pengganti 

Sumber Cahaya pada Spektrofometer, percobaan ini 

menggunakan 5 buah LED SMD sebagai sumber cahaya 

(730nm warna magenta, 620nm warna merah, 595nm warna 

kuning, 460nm warna biru, dan 385nm warna biru muda. 

Sumber cahaya akan melewati Kuvet yang telah diisi 

dengan cairan bahan kimia berwarna. 

. 

 

Bahan dan Alat 

 

 Percobaan ini menggunakan Spektrofotometer merk 

CECIL, PCB Plate 5x, PC (Laptop), 5 buah LED SMD 

sebagai sumber cahaya (730nm warna magenta, 620nm warna 

merah, 595nm warna kuning, 460nm warna biru, dan 385nm 

warna biru muda. 

Pengambilan data adalah menggunakan cairan kimia berwarna 

yaitu K2CrO4 , CuSO4 dan KMnO4. 

• Warna Kuning menggunakan larutan K2CrO4 

• Warna Merah menggunakan warna standart merah 

Rodamin 

• Warna Biru menggunakan larutan CuSO4 

• Warna Ungu menggunakan larutan KMnO4 pekat 

• Warna Merah Muda menggunakan larutan KMnO4 

encer. 

 

Eksperimen 

 

 Mengukur tegangan keluaran dari sensor panjang 

gelombang 730nm, 620nm, 595nm, 460nm, 385nm. 

Mengukur tegangan output sensor dengan cairan kimia 

(K2CrO4 , CuSO4 dan KMnO4). 

Mengukur Tegangan Output lampu halogen sebagai sumber 

cahaya pembanding pada cairan kimia. 

 

Diagram Balok 

Pada penelitian ini, sumber cahaya yang digunakan 

adalah LED SMD. Sumber cahaya akan melewati Kuvet yang 

telah diisi dengan cairan bahan kimia berwarna. Selanjutnya 

diukur nilai tegangan dari keluaran photo dioda sebagai sensor 

cahaya. Proses analisis data dilakukan dengan membandingkan 

nilai tegangan dari masing-masing nilai dan warna LED SMD.   

 

 

Sumber 

Cahaya
Kuvet

Sensor 

Photodioda

Nilai Tegangan Analisa

 

Gambar 1. Blok Diagram Sistem 

 

Diagram Alir 

Diagram Alir Analisis Kemampuan LED SMD Sebagai 

Pengganti Sumber Cahaya dan Filter Pada Spektrofotometer 

ditunjukkan pada gambar 2. Meletakkan 5 LED SMD pada 

PCB plate 5x. Selanjutnya dikenakan pada cairan kimia yang 

ditaruh di  kuvet secara gantian. Keluaran dari sensor 

photodiode diukur nilai tegangannya.  

 

Start

Meletakkan 5 LED SMD 

pada PCB

Kuvet

Sensor Photodioda

Pengukuran 

Tegangan

End

 
Gambar 2. Diagram Alir Sistem 
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Hasil eksperimental dengan penggantian jenis dan 

type LED SMD yang berbeda, selanjutnya diukur nilai 

tegangan hasil keluaran sensor photo dioda. Analisis 

dilakukan dengan membandingkan hasil tegangan 5 LED 

SMD (730nm warna magenta, 620nm warna merah, 595nm 

warna kuning, 460nm warna biru, 385nm warna biru muda). 

Menggunakan cairan K2CrO4 , CuSO4 dan KMnO4 

 

• Warna Kuning menggunakan larutan K2CrO4 

• Warna Merah menggunakan warna standart merah 

Rodamin 

• Warna Biru menggunakan larutan CuSO4 

• Warna Ungu menggunakan larutan KMnO4 pekat 

• Warna Merah Muda menggunakan larutan KMnO4 

encer. 

 

 

Gambar 3. Cairan Kimia Yang Digunakan 

 

Hasil Penelitian 

 

Sebelum dilakukan pengukuran Tegangan pada lampu, di ukur 

terlebih dahulu Tegangan Power Supply dari Alat. Hasil 

Pengukuran terlihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Pengukuran Tegangan Supply 

 

Langkah pertama adalah Pengukuran Tegangan pada Output 

sensor sebelum ada beban (sebelum diisi cairan kimia pada 

kuvet). Hasil tegangan pada Output sensor pada lampu dengan 

panjang gelombang 730 nm adalah pada tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2 Hasil Pengukuran Output Sensor dengan panjang 

gelombang 730 nm 

NO LED SMD Tegangan Output 

(mV) 

1 730 nm 5,3 

2 4,9 

3 5,0 

4 5,3 

5 5,2 

Rata-rata 5,14 

 

 

Hasil tegangan pada Output sensor pada lampu dengan 

panjang gelombang 620 nm adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3 Hasil Pengukuran Output Sensor dengan panjang 

gelombang 620 nm 

NO LED SMD Tegangan Output (mV) 

1 620 nm 1,1 

2 1,0 

3 1,0 

4 1,1 

5 1,1 

Rata-rata 1,06 

 

Hasil tegangan pada Output sensor pada lampu dengan 

panjang gelombang 595 nm adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4 Hasil Pengukuran Output Sensor dengan panjang 

gelombang 595 nm 

NO LED SMD Tegangan Output (mV) 

1 595 nm 4,3 

2 4,3 

3 4,5 

4 4,3 

5 4,4 

Rata-rata 4,36 

 

 

Hasil tegangan pada Output sensor pada lampu dengan 

panjang gelombang 460 nm adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5 Hasil Pengukuran Output Sensor dengan panjang 

gelombang 460 nm 

NO LED SMD Tegangan Output (mV) 

1 460 nm 1,7 

2 1,7 

3 1,8 

4 1,9 

5 1,7 

Rata-rata 1,76 

 

Hasil tegangan pada Output sensor pada lampu dengan 

panjang gelombang 385 nm adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 6 Hasil Pengukuran Output Sensor dengan panjang 

gelombang 385 nm 

NO LED SMD Tegangan Output (mV) 

1 385 nm 0,8 

Tegangan Pada Output 

Power Supply (Volt) 

Tegangan yang Terukur 

(Volt) 

5 5,05 



Prosiding Seminar Nasional Kesehatan             ISSN: 1234 5678 

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya 

Surabaya, 9 Nopember 2019 

Semnas.poltekkesdepkes-sby.ac.id    134 

           
 

2 0,8 

3 0,9 

4 0,9 

5 0,8 

Rata-rata 0,84 

 

Pengukuran Tegangan Sensor Saat Panjang Gelombang  730 

nm Dengan Cairan Kimia  

 

• Warna Kuning menggunakan larutan K2CrO4 

• Warna Merah menggunakan warna standart merah 

Rodamin 

• Warna Biru menggunakan larutan CuSO4 

• Warna Ungu menggunakan larutan KMnO4 pekat 

• Warna Merah Muda menggunakan larutan KMnO4 

encer. 

 

 

Hasil tegangan pada Output sensor pada lampu dengan 

panjang gelombang 730 nm adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 7 Hasil Pengukuran Output Sensor Panjang Gelombang 

730 nm dengan Cairan Kimia 

 

NO LED 

SMD 

Tegangan Output (mV) Dengan Cairan 

Kimia 

Merah 

Muda 

Merah Kuning Biru  Ungu 

1 730 

nm 

6,5 7,8 7,0 2,8 6,9 

2 6,6 7,8 6,9 2,7 6,9 

3 6,5 7,9 7,2 2,7 6,9 

 

 

Hasil tegangan pada Output sensor lampu halogen sebagai 

pembanding adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 8 Hasil Pengukuran Absorbansi dengan panjang 

gelombang 620 nm 

 

NO LED 

SMD 

Tegangan Output (mV) Dengan Cairan 

Kimia 

Merah 

Muda 

Merah Kuning Biru  Ungu 

1 620 

nm 

0,14 0,123 0,003 0,278 0,152 

2 0,14 0,123 0,003 0,278 0,152 

3 0,14 0,123 0,003 0,278 0,152 

 

Hasil tegangan pada Output sensor lampu halogen sebagai 

pembanding adalah sebagai berikut: 

Tabel 9 Hasil Pengukuran Absorbansi dengan panjang 

gelombang 595 nm 

 

NO LED 

SMD 

Tegangan Output (mV) Dengan Cairan 

Kimia 

Merah 

Muda 

Merah Kuning Biru  Ungu 

1 595 

nm 

0,015 0,119 0,003 0,168 0,126 

2 0,015 0,118 0,003 0,168 0,126 

3 0,015 0,119 0,00 0,168 0,126 

 

Hasil tegangan pada Output sensor lampu halogen sebagai 

pembanding adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 10  Hasil Pengukuran Absorbansi dengan 

panjang gelombang 460 nm 

 

NO LED 

SMD 

Tegangan Output (mV) Dengan Cairan 

Kimia 

Merah 

Muda 

Merah Kuning Biru  Ungu 

1 460 

nm 

0,032 1,265 1,688 0,044 0,287 

2 0,032 1,265 1,688 0,044 0,287 

3 0,031 1,265 1,688 0,044 0,287 

 

Hasil tegangan pada Output sensor lampu halogen sebagai 

pembanding adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 11 Hasil Pengukuran Absorbansi dengan panjang 

gelombang 385 nm 

 

NO LED 

SMD 

Tegangan Output (mV) Dengan Cairan 

Kimia 

Merah 

Muda 

Merah Kuning Biru  Ungu 

1 385 

nm 

0,093 1,270 1,644 0,054 0,343 

2 0,093 1,270 1,644 0,054 0,343 

3 0,093 1,270 1,644 0,054 0,343 
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PEMBAHASAN 

Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan pada tabel 2, pada 

saat lampu LED SMD dengan warna Magenta, panjang 

Gelombang 730nm dilakukan pengukuran tegangan output 

pada sensor, terlihat bahwa warna Biru memiliki nilai 

tegangan yang terkecil yaitu 2,73 mV 

Pada tabel 6, pada saat lampu LED SMD dengan warna 

Merah, panjang Gelombang 620nm dilakukan pengukuran 

tegangan output pada sensor, terlihat bahwa warna Biru 

memiliki nilai tegangan yang terkecil yaitu 1,05 mV 

Pada tabel 7 pada saat lampu LED SMD dengan warna 

Kuning, panjang Gelombang 595nm dilakukan pengukuran 

tegangan output pada sensor, terlihat bahwa warna Biru 

memiliki nilai tegangan yang terkecil yaitu 0,45 mV 

Pada tabel 8, pada saat lampu LED SMD dengan warna Biru, 

panjang Gelombang 460nm dilakukan pengukuran tegangan 

output pada sensor, terlihat bahwa warna Kuning memiliki 

nilai tegangan yang terkecil yaitu 5,9 mV. 

Pada tabel 9, pada saat lampu LED SMD dengan warna Biru 

Muda, panjang Gelombang 385nm dilakukan pengukuran 

tegangan output pada sensor, terlihat bahwa warna Kuning 

memiliki nilai tegangan yang terkecil yaitu 1,36 mV. 

Pada pengukuran dengan menggunakan Spektrofotometer 

dengan sumber cahaya adalah lampu halogen didapatkan hasil 

pengukuran absorbansi panjang gelombang 730 nm adalah 

1,380. Pada panjang gelombang 620 nm, hasil absorbansi 

terbesar adalah pada warna biru dengan nilai 0,278. Pada 

panjang Gelombang 595 nm hasil absorbansi terbesar adalah 

pada warna biru dengan nilai absorbansi adalah 0,168. Pada 

panjang gelombang 460 nm, hasil absorbansi terbesar pada 

warna Kuning dengan nilai absorbansinya adalah 1,688. Dan 

pada panjang gelombang 385 nm, hasil absorbansi terbesar 

adalah pada warna kuning. Dengan hasil absorbansinya adalah 

1,644. 

Dari kelima lampu LED SMD sesuai dengan teori bahwa 

warna dengan panjang gelombang tertentu sesuai dengan 

warna komplementer dengan didapatkan hasil pengukuran 

tegangan ouput adalah yang terkecil adalah sesuai dengan 

warna komplementer. Begitu juga pada saat pengukuran 

lampu halogen pada Spektrofotometer didapatkan hasil nilai 

absorbansi terbesar adalah sesuai dengan teori absorbansi 

warna komplementer yang terlihat adalah sesuai. 

KESIMPULAN 

1. Dari kelima lampu LED SMD sesuai dengan teori bahwa 

warna dengan panjang gelombang tertentu sesuai dengan 

warna komplementer dengan didapatkan hasil 

pengukuran tegangan ouput adalah yang terkecil adalah 

sesuai dengan warna komplementer. Begitu juga pada 

saat pengukuran lampu halogen pada Spektrofotometer 

didapatkan hasil nilai absorbansi terbesar adalah sesuai 

dengan teori absorbansi warna komplementer yang 

terlihat adalah sesuai. Tetapi berbanding terbalik pada 

nilai hasil pada masing-masing panjang gelombang. Jika 

pengukuran tegangan adalah nilai terkecil. Sedangkan 

pada nilai absorbansi adalah nilai yang terbesar. 

2. Pada penelitian ini LED SMD sudah memiliki nilai dan 

panjang gelombang yang sudah ditentukan. Sedangkan 

cahaya Lampu Halogen masih bersifat polikromatis. 
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Abstrak—Pemeliharaan adalah kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga sarana atau memperbaikinya 

sampai pada kondisi yang bisa diterima. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan system pemeliharaan alat elektromedis 

dalam hal ini pengelolaan perbaikan alat elektromedis dengan memanfaatkan media yang ada. Fasilitas yang dimaksud adalah 

fasilitas yang disediakan secara gratis pada Google drive, untuk menghilangkan batasan ruang dan waktu yang selama ini menjadi 

kendala dalam perbaikan alat elektomedik. Rancang bangun sistem ini dengan memanfaatkan Google form sebagai form pengumpul 

data, googlespreadsheet sebagai database yang akan diformulasikan dan dihasilkan model pelaporan secara realtime dan lembar 

kerja yang akan diterbitkan secara paperless (e-form). Proses keseluruhan ini akan divisualisasikan pada Google data studio berupa 

Dashboard Pemeliharaan. Dashboard ini bisa di akses oleh Manajemen, User dan Stake Holder lain dengan otorisasi tertentu yang 

dapat digunakan dalam mengambil keputusan terkait permasalah pada Alat Elektromedis. E-form berupa lembar kerja juga dapat 

dihasilkan pada system ini akan ditanda tangani secara digital melalui handphone teknisi yang ada, menggunakan aplikasi Adobe 

Acrobat Reader yang dapat diperoleh di Play Store secara gratis. Setelah membandingkan data capaian perbaikan harian dari data 

sensus permintaan perbaikan alat elektromedik yang dievaluasi selama periode pre intervensi bulan Februari, Maret dan intervensi 

pada bulan April dan Mei menggunakan uji statistic t-tes related samples didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.00 yang berarti 

terdapat perbedaan capaian sebelum dan sesudah penggunaan GOENDALA. Aplikasi ini dibuat dengan dengan biaya minimal, 

waktu yang singkat dan dapat direplikasi oleh semua kalangan tanpa memerlukan kompetensi khusus dimana pada tempat kerjanya 

belum terjangkau dengan SIMRS. 
 

Kata Kunci—Pemeliharaan; Google form;Google spreadsheet;Google datastudio . 
 

I.  PENDAHULUAN 

Pemeliharaan Korektif (CM) meruapakan kegiatan 
perbaikan terhadap peralatan dengan tujuan mengembalikan 
fungsi peralatan sesuai dengan kondisi awalnya. Ciri dari 
kegiatan CM adalah biasanya tidak terjadwal, berdasarkan 
permintaan dari pengguna peralatan atau dari personel yang 
melakukan kegiatan performing maintenance [1]. 

Kecepatan perbaikan sarana di rumah sakit diperlukan 
untuk mengembalikan sarana kepada fungsinya, proses 
perbaikan harus dilakukan dengan cepat, cermat terukur, dan 
terstruktur. Sarana yang tidak terpelihara dengan baik atau 
sarana yang mengalami kerusakan dan tidak cepat mendapat 

penanganan dapat menurunkan nilai kredibilitas suatu rumah 
sakit. 
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Pada zaman yang sudah modern ini, dan memasuki era 
industry 4.0, pemeliharaan sarana dituntut untuk mengikuti 
perkembangan teknologi informasi yang ada dalam hal ini 
penggunaan teknologi digital dan internet dimana akan 
mempengaruhi kecepatan dalam pengambilan keputusan yang 
tepat pada saat pemeliharaan sarana. 

Sistem pencatatan manual sudah tidak relevan lagi 
digununakan lagi mengingat jumlah sarana yang semakin 
banyak dan permasalahan yang semakin kompleks dan 
memerlukan pemecahan masalah dengan menggunakan 
analisa yang tajam. 

Menggunakan CMMS (Computerized Maintenance 
Management System) data penting dapat diakses, dimanipulasi 
dan dianalisis menggunakan antarmuka yang ramah pengguna. 
Laporan dapat dihasilkan dari sistem untuk membantu 
pembuat kebijakan mencapai keputusan mengenai teknologi 
kesehatan [2]. 

Idealnya, sebuah rumah sakit sudah harus terintegrasi 
dengan system informasi rumah sakit dimana didalamnya 
terdapat modul untuk pemeliharaan sarana.. dimana dengan 
simrs ini diharapkan informasi dapat diakses secara cepat tepat 
sehingga mampu dihasilkan keputusan yang tepat dan cepat 
pula dengan tujuan pelayanan tidak akan terganggu oleh 
adanya downtime yang diakibatkan sarana yang mengalami 
kerusakan, juga dari data yang ada dapat digunakan untuk 
memprediksi mengenai kondisi sarana. 

Namun seperti diketahui bahwa biaya untuk membangun 
software dan server SIMRS tidaklah murah, dan tidak dapat 
langsung dapat tersedia dengan cepat. Sehingga perlu dicari 
langkah pemecahan lain yang lebih efektif. 

Namun, jika suatu rumah sakit dimana system 
pemeliharaan sarananya belum menggunakan software 
maintenance yang terintegrasi dengan SIMRS, hal ini akan 
menimbulkan permasalahan karena akan sangat susah  dalam 
merumuskan suatu masalah. Hal ini juga akan menghambat 
proses akreditasi rumah sakit dimana semua penilaian berbasis 
data (evidence base). Dengan adanya permasalahan tersebut, 
maka semua yang terlibat dalam pemeliharaan dituntut untuk 
lebih kreatif dengan menggunakan segala sumber daya media 
yang ada (Medsos, Whatsap, Facebook,Email, Cloud) untuk 
mempermudah memperoleh informasi untuk memperoleh data 
dan informasi secara cepat, akurat dan mudah diakses untuk 
mendukung proses akreditasi rumah sakit. 

GOENDALA atau juga disebut Googleform untuk 
mengatasi kendala adalah suatu system manajemen 
pemeliharaan paperless dengan memanfaatkan fitur yang ada 
pada Googledrive dikombinasikan dengan media sosial yang 
ada dalam hal ini Whatsup terbukti mampu menjadi solusi dan 
diharapkan dapat merubah budaya kerja dan kinerja suatu 
organisasi pemeliharaan sarana di RSUD dr. Iskak 
Tulungagung menjadi kearah yang produktif. hal ini karena 
merubah budaya paper base menjadi paperless yang mampu 
memecahkan ruang dan waktu yang selama ini menjadi 
kendala pada saat perbaikan alat elektromedik. Aplikasi ini 

mengajak semua stakeholder dalam perbaikan alat 
Elektromedik bertindak berdasarkan data dan fakta yang 
akuratdan realtiume dilapangan. 

Alhasil, dengan menggunakan google drive dan media 

sosial ternyata dapat dibangun sebuah system peringatan dini 

dalam pemeliharaan sarana Berbasis Googledrive 

(GOENDALA) yang tidak kalah dengan SIM RS berbasis php 

atau web. dimana dalam melaksanakan pekerjaan, staff dapat 

bekerja dengan penuh semangat dan sukacita, sesuai dengan 

SOP yang ada, pada akhirnya akan didapatkan data - data unik 

yang selama ini tidak pernah didapatkan seperti tingkat 

kerusakan sarana, kegiatan perbaikan tertunda, capaian respon 

time, kecepatan dalam perbaikan sarana, insiden keselamatan 

pasien yang diakibatkan oleh sarana, penyebab keruskan 

sarana dll. 

 

II. METODE 

A. Desain Penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian 
Cross sectional , Penelitian dengan Crosssectional adalah 
penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa data 
pada saat pengambilan data berlangsung pada kurun waktu 
tertentu yang telah ditentukan 

B. Populasi, Sampel dan Sampling 

a) Populasi 
Total populasi pada penelitian ini adalah seluruh 

rekaman data pemeliharaan di IPSRS DR. Iskak 
Tulungagung selama bulan Februari sampai dengan 
mei 2019. 

b) Sampel 
Pada penelitian ini menggunakan teknik Total 

Sampling yaitu penggunaan data pemeliharaan yang 
masuk secara keseluruhan. 

c) Sampling 
Sampel yang diperoleh adalah sebesar 84 data 

C. Kerangka Kerja 
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D. Variabel Penelitian 

Variabel X1 :Data Capaian Penyelesaian Perbaikan 
Harian alat Elektromedik sebelum 
adanya GOENDALA 

E. Rencana Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

Pada teknik pengambilan sampel kali ini, peneliti 
mengumpulkan data sebanyak 118 data perbaikan alat 
elektromedik. Dimana datanya adalah tergolong pada 
jenis data sekunder. 

a) Bahan dan Instrumen Penelitian 
Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan data 

rekaman pemeliharaan pada googlespreadsheet yang 
diperoleh setelah petugas lapangan mengisikan 
googleform. 

b) Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada IPS RS. Dr. Iskak 

Tulungagung. pada bulan April– Mei 2019. 

c) Prosedur Rencana Pengumpulan Data 
Pengumpulan data langsung diambil dari data 

spreadsheet capaian hasil penyelesaian perbaikan harian 
sebelum perlakuan pada bulan februari, maret dan 
setelah perlakuan pada bulan April dan mei yang ada di 
IPS RS DR. Iskak Tulungagung. 

d) Rencana Analisa Data 
Analisa statistic menggunakan uji statistic t-tes 

related samples 

F. Rencana Intervensi 

a) Prototipe Goendala 

Untuk melaksanakan intervensi, dibuatlah form 
kegiatan pemelihatraan menggunakan Googleform, yang 
nantinya akan tersimpan pada Googledrive dengan 
fasilitas penyimpanan gratis 15Gb. Form ini akan 
dibagikan kepada semua teknisi medis yang akan 
digunakan untuk melaporkan proses perbaikan. Semua 
inputan dari Googleform akan terekapitlasi pada 
Googlespreadsheet yang akan diformulasi sesuai 
tampilan yang diinginkan, juga dibuat model Lembar 
Kerja yang nantinya akan dicetak secara digital. 

Rekapitulasi pada Googlespreadsheet ini juga akan 
ditampilkan pada dashboard menggunakan fasiliitas 
Google datastudio yang nantinya akan dibagikan kepada 
stakeholder sebagai suatu informasi yang digunakan 
untuk mengoptimalisasi kegiatan perbiakan alat 
elektromedik.. 

b) Media 

1. Akun Google drive dan Membuat Akun Gmail 

 Masuk ke alamat web 
https://accounts.google.com/signup lalu ikuti langka-
langkah dengan mengisi kolom yang ada seperti nama 
depan, nama belakangtentukan username dan 
password yang akan digunakan lalu ikuti langkah-
langkahnya sampai selesai tercipta satu alamat email.. 

c. Sign In Ke Googledrive 
  Mengunjungi https://drive.google.com/ melalui 

halaman pencari 

2) Googleform 

a. Masuk ke Googleform 

b. Membuat form 

c. Membagikan Form 
3) Googlespreadsheet 

a. Membuat spreadsheet 

4) Google data studio 

a. Login 
  Kunjungi halaman Google Data Studio di 

https://datastudio.google.com/ 

b. Membuat dashboard 

c. Customisasi 

 

G. Eksperimen 

Setelah semua format dibuat dan disesuaikan maka 
dilakukan langkah ujicoba dengan mengintervensi 
proses perbaikan menggunakan GOENDALA kemudian 
dilakukan pengamatan sistem yang dilaksanakan pada 
bulan April dan Mei. 

a) Diagram Balok 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1 Diagram Blok prototype GOENDALA 
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1) Diagram Alir 
GOENDALA dijalankan berdasarkan flowchart 

pada gambar 1 setelah permintaan perbaikan lewat 
grup whatssap disampaikan oleh ruangan maka katim 
akan memberikan nomor SPK yang unik yang 
selanjutnya memerintahkan teknisi yang berada 
dilokasi terdekat untuk melaksanakan perbaikan, jika 
proses perbaikan selesai maka teknisi menginputkan 
data perbaikan pada Googleform yang telah dibuat. 

 

III. HASIL 

Pada penelitian ini, dihasilkan langkah intervensi berupa 
dashboard yang menginformasikan seluruh kegiatan 
pemeliharaan saranan termasuk perbaikan. Yang menarik 
adalah adanya fitur tampilan perbaikan tertunda, dimana 
dengan fitur ini, ketua tim akan mengendalikan staff untuk 

dapat mendorong peningkatan capaian perbaikan alat 
elektromedik harian. 

Gambar  Dashboard Manajemen 

 

1) Desain Googleform 
Pada Googleform juga berisi variable-variabel yang mudah 
untuk diakses teknisi melalui media handphone yang ada. 

2) Desain Googlespreadsheet 
Pada Googlespreadseet yang berisi rekapitulasi data 

hasil pemeliharaan juga didesain semudah mungkin 
dengan menggunakan fungsi formula excel Highlight 
maka jiak terdapat perbaikan tertunda, otomatis cell akan 
berubah warna, ini yang harus dilakukan penelaahan 
lebih lanjut mengenai kegiatan perbaikan. 

 

3) Desain Google datastudio 
Googledatastudio berupa visualisasi kegiatan 

pemeliharaan, dari mulai total capaian sampai dengan 
kegiatan perbaikan tertunda. Stakeholder diajak untuk turut 
serta dalam diskusi dan pemecahan masalah perbaikan. 
Mampu merumuskan akar masalah perbaikan sehingga 
didapatkan solusi yang tepat untuk menangani proses 
perbaikan. 

 

4) Hasil Statistik 

 
VARIABEL 

 
ñ 

Paired samples test 

sig(2 tailed) 
Pair Samples Correlation 

Sig Correlation 

SEBELUM 68.07 
0.00 0.75 -0,41 

SESUDAH 86.26 

Tabel 1 Hasil Uji Statistik 
 

Dari uji statistik menggunakan Paired Samples Test 
didapatkan hasil Terjadi perbedaan capaian penyelesaian 
perbaikan harian setelah penggunaan GOENDALA. Pengaruh 
GOENDALA terhadap capaian perbaikan harian adalah 56%, 
dan sisanya disebabkan faktor lain. 

Nilai rata-rata capaian sebelum menggunakan 
GOENDALA adalah 68.07% dan nilai rata-rata setelah 
penggunaan GOENDALA adalah 86.26%. 

 

IV. PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan ujicoba dengan menggunakan 
GOENDALA, akhirnya didapatkan suatu system informasi 
pemeliharaan yang efektif membantu proses pencapaian 
penyelesaian perbaikan harian. Pengaruh GOENDALA 
terhadap capaian penyelesaian perbaikan harian adalah 56%. 
Dan sisanya disebabkan oleh faktor lain. 

Faktor-faktor ini dapat berupa : 

1. Ketersediaan Sparepart alat elektromedis berupa 

sparepart reusable di gudang sparepart IPS. 

2. Tingkat pengetahuan dan ketrampilan teknisi dalam 

menyelesaikan perbaikan. 
Kebutuhan akan barang habis pakai seharusnya telah 

ditentukan selama proses pengadaan, sehingga persediaan 
yang diperlukan tersedia sejak awal penggunaan peralatan. 
Jadwal restocking perlu dikembangkan, sehingga tidak pernah 
ada kesenjangan dalam layanan. Ketersediaan suku cadang 
akan mengurangi waktu henti medis[3]. 

Pada faktor yang pertama, mengenai ketersediaan 
sparepart digudang sangatlah beralasan, karena pada kurun 
waktu bulan april dan mei 2019, peralatan elektromedik yang 
banyak mengalami kerusakan adalah Pasien Monitor. Dan 
kerusakannya adalah pada kabel lead, SPO2 Sensor dan 
Manset. Dimana sparepart tersebut memang tidak tersedia 
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secara jumlah dan jenis di gudang sparepart. Ketidak 
tersedianya ini dikarenakan adanya kebijakan baru dari 
aturan bagian pembelian tidak boleh adanya persediaan 
sparepart, sehingga hal ini sangat mempengaruhi terhadap 
capaian penyelesaian harian perbaikan alat elektromedik. 
Karena jika sparepart tersebut tersedia, tentunya capaian 
akan lebih meningkat lagi. 

Pada faktor yang kedua, mengenai tingkat pengetahuan 
dan ketrampilan teknisi dalam penyelesaian perbaikan. 
Mayoritas masalah relatif sederhana dan dapat diperbaiki 
oleh manajer perawatan in-house yang terlatih dalam 
pemeliharaan garis depan[3]. Karena hal sederhana akan 
menjadi rumit jika teknisi tidak mengetahui cara untuk 
memecahkan masalah yang terjadi pada alat elektromedik. 

 

V. KESIMPULAN 

1. Penerapan GOENDALA terbukti secara signifikan 

berpengaruh terhadap capaian perbaikan harian. 

2. Tingkat pengaruh GOENDALA terhadap kecepatan 

penyelesaian perbaikan harian adalah 56% 
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Abstrak—Pencahayaan tempat operasi/bedah tergantung dari kualitas pencahayaan dari sumber sinar lampu operasi/bedah. 

Pengukuran intensitas cahaya pada meja operasi sangat diperlukan karena dengan membangkitkan cahaya intensif yang disinarkan 

ke luka pemotongan tanpa permukaan pemotongan menjadi silau sehingga kondisi patologis bisa dikenal dan harus memberikan 

kontras terhadap kedalaman dan hubungan struktur anatomis.  Untuk mengukur intensitas cahaya dari lampu operasi diperlukan 

alat luxmeter. Oleh karena itu, penulis membuat alat untuk mengukur intensitas lampu operasi yang disertai dengan pengukuran 

jarak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengukuran intensitas penyinaran lampu operasi disertai 

pengukuran jarak yang efektif dan efisien. Dilengkapi dengan sensor jarak sebagai alat pendukung pengukuran jarak dari sensor 

cahaya terhadap sumber cahaya lampu operasi adalah 1 meter. Pada alat ini menggunakan sensor cahaya MAX44009 tipe GY-49 

untuk mengukur intensitas cahaya maksimum pada lampu operasi dan sensor ultrasonic HC-SR04 untuk mengukur jarak 1 meter 

antara sumber cahaya dan bidang cahaya pada lampu operasi. Sensor ultrasonic akan bekerja dengan memancarkan gelombang 

ultrasonic melalui pin trigger dan hasil pantulan obyek diterima oleh pin echo, sehingga jarak antara sensor dengan obyek 

terdeteksi. Sensor cahaya MAX44009 terdiri dari photodiode, ADC, DSP,dan I2C. Data output dari sensor diolah menggunakan 

Arduino Nano dan kemudian hasilnya ditampilkan dalam LCD karakter 16x2. Berdasarkan dari hasil pengujian modul terhadap 6 

buah lampu operasi dengan pembanding luxmeter dan roll meter standard, pada pengukuran jarak 100 cm didapatkan hasil error 

modul terendah sebesar 0,17% dan error modul tertinggi sebesar 0,67%. Pada pengukuran intensitas cahaya maksimum didapatkan 

hasil error modul terendah sebesar 2,04% dan error modul tertinggi sebesar 5,66%. Untuk perhitungan ketidakpastian (U95) pada 

pengukuran jarak 100 cm didapatkan hasil KTP lampu terendah sebesar ± 0,42cm dan KTP lampu tertinggi sebesar ± 0,84cm. Pada 

pengukuran intensitas cahaya maksimum didapatkan hasil KTP lampu terendah sebesar ± 1401lux dan KTP lampu tertinggi sebesar 

± 5605lux. Desain Luxmeter yang efektif dan efisien ini akan membantu elektromedis dalam melakukan pengujian lampu operasi di 

Rumah Sakit. 

 

Kata Kunci — Luxmeter; Intensitas cahaya; Sensor Max44009; Sensor Jarak HC-SR04 

I. PENDAHULUAN 

Pencahayaan tempat operasi/bedah tergantung dari 

kualitas pencahayaan dari sumber  sinar lampu 

operasi/bedah yang menggantung. Pengukuran intensitas 

cahaya pada meja operasi sangat diperlukan karena dengan 

membangkitkan cahaya intensif yang disinarkan ke luka 

pemotongan tanpa permukaan pemotongan menjadi silau 

sehingga kondisi patologis bisa dikenal dan harus 

memberikan kontras terhadap kedalaman dan hubungan 

struktur anatomis[1]. Luminer bedah seharusnya 

memberikan penerangan warna yang berkualitas tinggi, 

cerah, nyaman, dan baik, bahkan dalam situasi sulit seperti 

rongga dalam, dan dengan kepala dan tangan ahli bedah 

terletak di antara sumber cahaya dan lokasi bedah. 

Peningkatan ukuran dan beban panas lampu operasi telah 

dikaitkan dengan dikenalkannya efek berlebih yang tidak 

diinginkan pada aliran udara laminar dibandingkan dengan 

ukuran yang lebih kecil dan beban panas. Meskipun bukti 

klinis masih kurang, efek ini dapat membahayakan 

sterilitas luka dengan membawa lebih banyak partikel 

udara yang terkontaminasi ke lokasi bedah[2]. Pengujian 

adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan 

fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang 

diukur dengan standar, atau untuk menentukan besaran 

atau kesalahan pengukuran. Salah satu tujuan pengujian 

dan kalibrasi yaitu menjamin tersedianya alat kesehatan 

yang sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, 

keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Salah satu alat medis yang 

harus dilakukan pengujian dan atau/ kalibrasi adalah lampu 

operasi[3]. Menurut standard IEC 60601-2-41, intensitas 

pencahayaan maksimum untuk pengujian lampu operasi 

antara 40.000 lux – 160.000 lux.  Jarak dari area 

penyinaran cahaya ke pusat bidang cahaya adalah 1 

meter[4]. 

Sebelumnya pernah dibuat alat luxmeter oleh Ehab 

dan Razzaq di tahun 2013 tentang Design and 

Implementation of Digital Light Meter. Pada penelitiannya 

menggunakan sensor LDR dan hanya digunakan dibawah 

720 lux[5]. Selanjutnya penelitian oleh Jawaaz  pada tahun 

2016 dengan judul Light Dependent Resistor (LDR) Based 

LowCost Light Intensity Measurement Circuit Design 

(LUX Meter). Sensor yang digunakan adalah LDR dan 

hasil simulasinya hanya sampai 60.000 lux[6].  Kemudian 

dibuat alat luxmeter oleh Verna A. Suoth yaitu Rancang 

bangun alat pendeteksi intensitas cahaya berbasis Sensor 

Light Dependent Resistance (LDR) tahun 2018, tetapi 

masih memiliki kelemahan pada sensor cahaya LDR yang 

pada saat pengukuran memiliki sensitivitas rendah[7]. 
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Made Satriya membuat Perancangan dan Pembuatan Lux 

Meter Digital Berbasis Sensor Cahaya El7900 tahun 2018, 

menggunakan sensor cahaya El7900 yang memiliki 

kelemahan karena pengukuran intensitas cahaya filter  

warna  biru memiliki error yang tinggi[8]. Ainul Fitroh dan 

Adib Maulana tahun 2015 membuat Luxmeter berbasis 

Mikrokontroler dan masih memiliki kelemahan yaitu 

pembacaan sensor cahaya TEMT6000 yang tidak linier, 

sehingga pengukuran memiliki nilai error yang tinggi. 

Range intensitas cahaya hanya sampai 10.000 lux sehinga 

tidak bisa digunakan untuk pengkalibrasian lampu 

operasi[9]. Abdul Kadir membuat alat Lux Meter berbasis 

ATmega 328 tahun 2017, akan tetapi masih memiliki 

kelemahan pada sensor cahaya DFR0026 yang pada saat 

pengukuran memiliki presentasi  error  tinggi pada jarak 

tertentu[10]. Herlia  Agni membuat alat Luxmeter Berbasis 

Arduino Dilengkapi dengan Pengukur Jarak pada tahun 

2017, menggunakan sensor cahaya BH1750FVI tipe GY-

302 yang memiliki kelemahan karena pengukuran 

intensitas cahaya hanya sampai 31562 lux di penelitiannya. 

sehingga masih memerlukan pengembangan dari sisi 

sensor cahayanya[11]. 

Dari pengembangan luxmeter telah dikerjakan oleh 

penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana yang telah 

diuraikan pada paragraf diatas. Maka objek penelitian ini 

adalah mengembangkan luxmeter dilengkapi sensor jarak 

untuk pengujian lampu operasi sesuai dengan standard 

yang efektif dan efisien, sehingga membantu elektromedis 

dalam melakukan pengujian lampu operasi di fasilitas 

pelayanan kesehatan. 

 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

A. Setting Percobaan 

Penelitian ini menggunakan lampu operasi sebanyak 6 
unit dimana pengukuran untuk masing-masing lampu 
operasi dilakukan sebanyak 6 kali

 
. 

1) Bahan dan Alat 
Penelitian ini menggunakan sensor cahaya MAX44009 

tipe GY-49 dan sensor jarak ultrasonic HC-SR04, 
sedangkan diolah menggunakan mikrokontroller arduino 
nano dan ditampilkan melalui LCD karakter 16x2. Alat 
ukur standard yang digunakan milik BPFK Makassar 
adalah luxmeter untuk mengukur intensitas cahaya 
(Krisbow, KW06-288) dan roll meter untuk mengukur jarak 
(Toho) keduanya sudah terkalibrasi. 

2) Eksperimen 
Dalam penelitian ini, setelah desain pcb untuk 

menghubungkan antara sensor cahaya, sensor jarak, tombol 
start, dan hold ke mikrokontroller kemudian ditampilkan ke 
LCD karakter 16x2. Kemudian dilakukan pembuatan 
casing alat tersebut. Serta pengujian terhadap fungsi sensor 
cahaya MAX44009 dan sensor jarak HC-SR04. Pada tahap 
pengujian ini dilakukan dengan melakukan pengujian 
lampu operasi sebanyak 6 unit. Parameter yang diukur 
adalah jarak 1 m antara sumber cahaya dan bidang cahaya 
kemudian intensitas cahaya maksimumnya sesuai standard 
IEC 60601-2-41. Nilai pembacaan sensor dibandingakan  
dengan hasil dari alat ukur standard). 

Setelah dilakukan pengujian dengan alat pembanding 
selanjutnya data yang didapatkan akan diolah sehingga 
didapatkan rata-rata, error, dan ketidakpastian pengukuran. 

B. Diagram Blok 

Dalam penelitian ini, Mikrokontroler Arduino nano 

sebagai pusat pengendali data input dan output. IC ini akan 

bekerja berdasarkan kode program yang di masukkan 

kedalam IC mikrokontroler ini. Data input yang masuk 

pada mikrokontroler yaitu sensor cahaya MAX44009, 

sensor jarak ultrasonic HC-SR04, dan tombol start, hold. 

Tombol  ini digunakan untuk mengatur operasional alat. 

Sensor jarak dan cahaya akan mengirim data digital ke 

Arduino nano untuk diolah menjadi nilai dalam satuan cm 

dan lux. Setelah melakukan pembacaan mikrokontroler 

tersebut akan menampilkan pembacaan data ke display 

LCD. Luxmeter tersebut dapat digunakan secara portable 

karena menggunakan daya baterai dan untuk ukuran 

dimensi tidak besar. Berikut ini adalah blok diagram dan 

diagram alir luxmeter  dilengkapi sensor jarak : 

 
Gambar 1. Blok Diagram Luxmeter Dilengkapi Dengan Sensor Jarak 
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Gambar 2. Diagram Alir Luxmeter Dilengkapi Dengan Sensor Jarak 

C. Diagram Alir 

Saat modul dinyalakan, mikrokontroler akan melakukan 

inisialisasi LCD. Kemudian pembacaan data dari sensor 

jarak tampil pada LCD. Jika jarak sudah 1 meter, tombol 

START dapat ditekan dan dilanjutkan ke proses pembacaan 

data dari sensor cahaya yang ditampilkan pada LCD. 

Kemudian tekan tombol HOLD untuk menahan nilai 

pembacaan saat pengambilan data. 

D. Rangkaian Modul 
Rangkaian Modul ini terdiri dari Sensor  Cahaya 

Max44009, Sensor Jarak HC-SR04, Arduino Nano, LCD 
16x2, Baterai, Modul charger, Tombol Start dan Hold. 
Untuk koneksi sensor cahaya Max44009 ke arduino pin 
adalah pin VIN dihubungkan ke 3v3, GND ke GND, SCL 
ke pin A5, dan SDA ke pin A4. Sedangkan untuk koneksi 
sensor jarak HC-SR04 ke arduino pin adalah Vcc 
dihubungkan ke 5V, Trig ke pin D9, Echo ke pin D10, dan 
GND ke GND. Baterai dengan tegangan 3,8 V 
dihubungkan ke modul charger dan step up, kemudian 
outputnya dihubungkan ke pin VIN pada arduino nano. 
Tombol Start dihubungkan ke pin D11 dan tombol Hold ke 
pin D12 arduino nano. Kemudian pin arduino nano yang 
digunakan pada LCD 16x2 adalah pin D2-D7. Seperti yang 
ditunjukkan pada gambar rangkaian di bawah ini : 

 

Gambar 3. Rangkaian Modul Luxmeter Dilengkapi Sensor Jarak  

 

III. HASIL 
Pada penelitian ini, modul luxmeter dilengkapi sensor 

jarak diuji menggunakan alat ukur standard yang dimiliki 
BPFK Makassar, dimana luxmeter untuk mengukur 
intensitas cahaya (Krisbow, KW06-288, Indonesia) dan roll 
meter untuk mengukur jarak (Toho, Jepang) keduanya 
sudah terkalibrasi. Pengujian ini dilakukan di RS UNHAS 
Makassar, dengan melakukan pengujian lampu operasi 6 
unit dengan pengambilan data sebanyak 6 kali setiap lampu 
operasi. 

1) Rancang Bangun Luxmeter Dilengkapi Sensor Jarak 

Foto yang ditunjukkan pada Gambar 3. merupakan 

rangkaian keseluruhan modul. Terdiri dari Sensor cahaya 

Max44009 tipe GY-49 untuk membaca intensitas cahaya, 

Sensor Jarak HC-SR04 untuk membaca jarak, 

mikrokontroller arduino nano yang merupakan pengolah 

data dari program arduino. Terdapat juga LCD 2x16 yang 

digunakan untuk menampilkan nilai pembacaan jarak dan 

intensitas cahaya yang terbaca oleh sensor, tombol Start 

untuk memulai pembacaan sensor cahaya dan tombol hold 

untuk menahan nilai pembacaan terakhir. Serta terdapat 

baterai dan modul charger. 

 
Gambar 4. Desain Luxmeter dilengkapi Sensor Jarak 

2) Listing Program untuk Luxmeter Dilengkapi Sensor 

Jarak 
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Dalam tulisan ini, program arduino dibagi menjadi dua 

bagian penjelasan yaitu program pembacaan sensor cahaya  

dan program pembacaan sensor jarak. 

Listing program 1. Program pembacaan sensor Cahaya 

 

 

 

 

 

 

 

Data serial yang diterima, akan dimasukkan pada 
variable data [0] dan data [1]. Kemudian tipe data interger 
eksponen yang melakukan operasi AND (&) pada setiap bit 
kedua operand yaitu pembacaan variable data [0] dan 0xF0 
serta melakukan penggeseran bit ke kanan 4 kali. Kemudian 
tipe data interger mantissa melakukan operasi OR (|) pada 
setiap bit kedua operand yaitu operasi AND (&)  
pembacaan variable data [0] dan 0x0F serta melakukan 
penggeseran bit ke kiri 4 kali dan pembacaan variable data 
[1] dan 0x0F. Kemudian tipe data float luminance yang 
melakukan operasi pow untuk mencari bilangan 
berpangkat. Jadi, hasil dari 2 pangkat niai eksponen 
dikalikan nilai  mantissa dikalikan 0,045. Dari perhitungan 
tersebut dapat dihasilkan  hasil pembacaan sensor cahaya. 

Listing program 2. Program pembacaan sensor jarak 

 

 

 

Duration melakukan operasi membaca pulsa HIGH pada 
echoPin, pulsein menunggu pin menjadi HIGH dan 
memulai perhitungan waktu. Kemudian distance melakukan 
operasi pengukur an jarak benda, dimana rumus jarak benda 
adalah selisih waktu yang dipancarkan dan diterima 
dikalikan kecepatan suara dibagi 2 karena gelombang suara 
bergerak maju dan memantul ke belakang.  Kecepatan 
rambat suara adalah 340 m/s, jika dikonversi menjadi 
centimeter adalah 0,034 cm/µs. 

 

Gambar 3. Instalasi Pengujian Lampu Operasi 

Tabel 1. Hasil Pengujian Lampu Operasi Parameter Jarak 
100 cm 

Pengujian Lampu 
Operasi 

Rata- 
rata 
(cm) 

Error 
(%) 

Ketidak- 
pastian 
(U95) ± 

Lampu I Modul 99 
0,67 

0,42 

Standard 100 0,083 

Lampu II Modul 101 
0,50 

0,45 

Standard 100 0,083 

Lampu III Modul 100 
0,17 

0,61 

Standard 100 0,083 

Lampu IV Modul 101 
0,50 

0,73 

Standard 100 0,083 

Lampu V Modul 100 
0,17 

0,84 

Standard 100 0,083 

Lampu VI Modul 101 
0,50 

0,73 

Standard 100 0,083 

 

Tabel 2. Hasil Pengujian Lampu Operasi Parameter 
Intensitas Cahaya Maksimum 

Pengujian Lampu 
Operasi 

Rata- rata 
(lux) 

Error 
(%) 

Ketidak- 
pastian 
(U95) ± 

Lampu 
I 

Modul 61624,32 
3,02 

2089 

Standard 59817 813 

Lampu 
II 

Modul 108625,85 
2,04 

5285 

Standard 106450 1704 

Lampu 
III 

Modul 106536,90 
2,21 

5605 

Standard 104233 2313 

Lampu 
IV 

Modul 48568,31 
4,19 

1401 

Standard 46617 1726 

Lampu 
V 

Modul 104447,94 
3,14 

5285 

Standard 101267 1887 

Lampu 
VI 

Modul 57446,60 
5,66 

2089 

Standard 54367 1684 

 Berikut adalah hasil dokumentasi proses pengambilan 
data pengujian lampu operasi menggunakan alat standard 
dan modul: 

 

Gambar 6. Pengujian Lampu Operasi Parameter Pengukuran jarak 100 cm 

{ 

data[0] = Wire.read(); 

data[1] = Wire.read(); 

} 

int exponent = (data[0] & 0xF0) >> 4; 

int mantissa = ((data[0] & 0x0F) << 4) | (data[1] & 

0x0F); 

float luminance = pow(2, exponent) * mantissa * 0.045; 

 

duration = pulseIn(echoPin, HIGH); 

distance = duration*0.034/2;  
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Gambar 7. Pengujian Lampu Operasi Parameter Pengukuran Intensitas  
Cahaya Maksimum 

 

IV. PEMBAHASAN 
Desain alat telah diperiksa dan diuji dalam penelitian 

ini. Berdasarkan hasil pengujian lampu operasi pada 

pengukuran jarak 100 cm dan intensitas cahaya maksimum 

pada modul yang dibandingkan dengan alat standard, 

untuk pengukuran pada parameter jarak 100 cm 

menghasilkan error dan ketidakpastian rendah. Sedangkan 

untuk pengukuran pada parameter intensitas cahaya 

maksimum menghasilkan error dan ketidakpastian yang 

cukup tinggi. 

Dengan membandingkan modul dengan alat standard, 

pengukuran intensitas cahaya maksimum menghasilkan 

error dan ketidakpastian yang cukup tinggi,  hal tersebut 

dikarenakan adanya perbedaan hasil pengukuran yang 

mencakup sumber ketidakpastian daya ulang pembacaan 

yang merupakan ketidakpastian tipe A. Salah satu 

faktornya adalah rendahnya akurasi dari sensor yang 

dipakai untuk mengukur intensitas cahaya. 

 Dalam penelitian ini juga dibandingkan dengan 

penelitian lain. Made satriya dalam penelitiannya Lux 

meter EL7900 mempunyai sensitivitas yang mendekati 

sama dengan lux meter standar[8]. Kemudian Jawaaz 

Ahmad mengklaim bahwa desain sirkuit pengukuran 

intensitas cahaya (lux meter) berbahan dasar sensor LDR 

yang merupakan pengganti yang lebih baik untuk meter 

intensitas cahaya biaya tinggi saat ini[6]. 

 

V. KESIMPULAN 
Penelitian ini menunjukkan perkembangan alat 

luxmeter yang digunakan untuk pengujian lampu operasi 

yang dikembangkan dari peneliti sebelumnya. Penelitian 

ini dibangun dari sensor cahaya Max44009 tipe GY-49, 

sensor jarak ultrasonik HC-SR04, mikrokontroller arduino 

nano, dan LCD untuk menampilkan hasil pengukuran jarak 

dan intensitas cahaya. Penelitian ini telah membuktikan 

bahwa untuk pengukuran jarak dan intensitas cahaya dapat 

digunakan untuk pengujian lampu operasi. Desain 

luxmeter yang dilengkapi sensor jarak ini sangat efektif 

dan efisien yang akan membantu teknisi elektromedis 

dalam melakukan pengujian lampu operasi di Rumah 

Sakit. 
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Abstract - pH atau derajat keasaman digunakan untuk menyatakan tingkat keasaaman atau basa yang dimiliki oleh suatu zat, 

larutan atau benda. pH normal memiliki nilai 7 sementara bila nilai pH > 7 menunjukkan zat tersebut memiliki sifat basa sedangkan 

nilai pH< 7 menunjukkan keasaman. pH 0 menunjukkan derajat keasaman yang tinggi, dan pH 14 menunjukkan derajat kebasaan 

tertinggi. Komponen utama dari alat ini terdiri dari elektroda pH SEN0161, DS18B20, LCD karakter. Modul ini dilengkapi 

dengan kalibrasi otomatis yang digunakan untuk mengatur modul agar membaca nilai pH dengan benar, pengambilan 

data ini dilakukan dengan membandingkan antara modul dan alat pembanding yaitu pH meter digital dan thermometer 

digital,  larutam kalibrasi yang digunakan adalah larutan buffer pH standart yaitu pH 4 dan pH 10, modul ini dilengkapi 

dengan penyimpanan internal dan menggunakan baterai agar efesien. Berdasarkan pengukuran pH pada modul didapat 

nilai kesalahan dalam pengukuran buffer 4 sebesar 2.52%, buffer 7 sebesar 0.39%, dan buffer 10 sebesar 4.72%. Nilai 

kesalahan tertinggi pada sampel sebesar 3.26% dan kesalahan terendah pada sampel sebesar 0.5%.  

Kata Kunci— pH meter; SEN0161; Electrode; DS18B20 

I.  PENDAHULUAN 

pH adalah suatu satuan ukur yang menguraikan derajat 
tingkat kadar keasaman atau kadar alkali dari satuan larutan, 
Unit pH diukur pada skala 0 sampai 14. Pada prinsipnya 
pengukuran suatu pH adalah didasarkan pada potensial elektro 
kimia yang terjadi antara larutan yang terdapat didalam 
elektroda gelas (membrane gelas) yang telah diketahui dengan 
larutan yang terdapat diluar elektroda gelas yang tidak 
diketahui [1].  

Kalibrasi adalah kegiatan penerapan untuk menentukan 
kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur. Tujuan 
kalibrasi yaitu salah satunya menjamin tersedianya alat 
kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan, persyaratan 
mutu, keamanaan, manfaat, keselamatan dan laik pakai di 
fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu alat medis yang harus 
dikalibrasi adalah pH meter [2]. Alat pH meter harus 
dikalibrasi terlebih dahulu sebelum mengukur sampel 
menggunakan larutan buffer agar alat terkalibrasi dan 
pengukuran pada pH akurat. 

Pada tahun 2014 melakukan penelitian yang berjudul 
“Rancang Bangun Sistem Pengukuran pH Meter dengan 
Menggunakan Mikrokontroller Arduino Uno” di Universitas 
Marcu Buana Jakarta Barat Jurusan Teknik Elektro. Penelitian 
ini di rancang untuk mengukur kadar pH dengan menggunakan 
Arduino Uno sebagai pengolah data akan tetapi penelitian ini 
belum di lengkapi dengan kompensasi suhu [3]. Sedangkan pH 
meter dengan kompensasi suhu telah dibuat dengan judul 

Rancang Bangun Alat Ukur pH dan Suhu Berbasis Short 
Message Service (SMS) Gateway, di Universitas Tadulako 
Sulawesi Tengah Jurusan Teknik Elektro. Pada penelitian 
tersebut rentang untuk pengukuran suhu sampel adalah -10oC 
hingga 100oC [4]. Pada tahun 2015 melakukan penelitian yang 
berjudul “pH Meter Berbasis Mikrokontroller ATmega 8535” 
di Poltekkes Kemenkes Surabaya Jurusan Teknik 
Elektromedik. Penelitian ini di rancang untuk mengukur kadar 
pH dengan menggunakan Mikrokontroller ATmega 8535 
sebagai pengolah data dan penyimpanan internal, akan tetapi 
alat ini belum bisa mengkompensasi hasil pengukuran dengan 
suhu sampel [5]. Pada tahun 2016 telah dilakukan penelitian 
yang berjudul “Sistem Penghitung pH Air pada Tambak Ikan 
Berbasis Mikrokontroller” di STMIK Triguna Dharma 
Program Studi Sistem Komputer. Penelitian ini di rancang 
untuk menghitung pH air tambak dengan menggunakan 
Mikrokontroller ATmega 16 sebagai pengolah data, akan tetapi 
alat ini belum di lengkapi dengan kalibrasi otomatis [6]. Pada 
tahun 2018 telah dilakukan penelitian yang berjudul “Rancang 
Bangun PH Meter Berbasis Arduino Uno” di Poltekkes 
Kemenkes Surabaya Jurusan Teknik Elektromedik. Penelitian 
ini di rancang untuk mengukur kadar pH dengan menggunakan 
Arduino Uno sebagai pengolah data, akan tetapi alat ini belum 
menggunakan baterai dan penyimpanan [7]. 

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, penulis 
akan membuat “Rancang Bangun Alat pH Meter Dilengkapi 
Dengan Kalibrasi Otomatis” yang dapat mengukur kadar asam-
basa suatu sampel dengan mudah dan otomatis akan langsung 
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mengkalibrasi alat sebelum penggunaan pemakaian dari larutan 
standart yang sudah diketahui nilainya. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

A. Setting Percobaan 

Penelitian ini menggunakan 5 sampel sebanyak 6 kali 
pengukuran. 

1) Bahan dan Alat 
Penelitian ini menggunakan sensor SEN0161 dan 

DS18B20. Selain itu komponen yang digunakan adalah 
Arduino Uno sebagai mikrokontroller, LCD karakter untuk 
tampilan nilai pH, menggunakan baterai sebagai catu daya alat, 
dan Arduino EEPROM dengan memori 1 kb digunakan untuk 
penyimpanan data.  

 

2) Eksperimen 
Dalam penelitian ini, modul dikalibrasi terlebih dahulu 

menggunakan larutan buffer. Larutan buffer yang digunakan 
adalah buffer 4, buffer 7, buffer 10. Kemudian modul diuji 
pada berbagai sampel. Sampel yang digunakan adalah air 
mineral aqua, larutan HCL, larutan HCN, larutan FEOH2 dan 
larutan NaOH. Selanjutnya, digital ph meter dan termometer 
digital digunakan sebagai perbandingan. 

 

B. Diagram Balok 

 

 

Sampel Eletroda

DS18B20 Arduino UNO LCD

Penyimpanan

Baterai

 

Fig. 1. The diagram block of the pH Meter 

Cara kerja dari blok diagram ini adalah pada saat sampel 

dimasukkan kedalam wadah untuk melakukan pengukuran pH 

dan suhu, saat alat di ON kan maka tegangan akan mensuplay 

seluruh rangkaian. selanjutnya elektroda ph dan sensor suhu 

dimasukkan kedalam wadah yang berisi sampel, rangkaian ph 

meter dan sensor suhu membaca hasil pengukuran tersebut. 

Data pengukuran ph dan suhu di olah pada Arduino dan hasil 

akan di tampilkan pada LCD. 

 

 

Fig. 2. The Flowchart of the Arduino Program 

C. Diagram Alir 

Flowchart di Fig 2 merupakan program Arduino sebagai mikrokontroller. 

Setelah inisialisasi Arduino, program akan menampilkan hasil kalibrasi atau 
pengukuran yaitu suhu dan pH setelah itu data disimpan pada penyimpanan 

internal Arduino. 

D. Rangkaian Analog 

1) pH Modul SKU SEN0161 
Dalam pengukuran pH digunakan modul sensor pH. Modul 

sensor pH ini terdiri dari 2 bagian, yaitu elektroda pH dan 
sirkuit pengkondisi sinyal untuk elektroda pH. Pengkondisian 
sinyal elektroda pH menggunakan kit pH meter analog dari 
Dfrobot. Karena output dari elektroda terlalu kecil (mV) dan 
ada juga tegangan minus (-) yang tidak dapat diproses oleh 
Arduino, maka perlu diamplifikasi dengan rangkaian modul ph 
sku sen0161. 
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Fig. 3. pH Modul SKU SEN0161 

2) DS18B20 temperature sensor 

Sensor suhu DS18B20 adalah sensor suhu dengan output 

digital, sehingga output dapat langsung dihubungkan ke pin 

digital Arduino tanpa perlu sirkuit penguat. Komunikasi antara 

DS18B20 dan Arduino menggunakan komunikasi 1-kawat, 

yaitu jenis komunikasi yang membutuhkan 1 pin dari salah satu 

port mikrokontroler. Fungsi sensor suhu ini adalah untuk 

mengukur suhu sampel, suhu yang dihasilkan dalam satuan ° C 

 
 

Fig. 4. DS18B20 Temperature Sensors 

 

III. HASIL 

Dalam penelitian ini, meter ph dikalibrasi menggunakan 
larutan buffer dan hasilnya menunjukkan bahwa layak untuk 
melakukan pengukuran pada sampel yang akan dipelajari. 

1) Rancang Bangun Equipment Vital Signs (Blood 

Pressure and Temperature ) 

 

 
Fig. 5. Desain Alat Tampak Depan 

 

Fig. 6. Desain Alat Tampak Samping 

 

 

Fig. 7. Results circuit design Vital Sign 

 

2) Listing Program untuk Hasil Konverting ph dan 

temperature. 
Agar alat dapat menampilkan hasil pengukuran suhu dan 

pH, Program Pencatatan ditampilkan sebagai Daftar Program 
1. 

Daftar program 1. program untuk mengubah nilai dan suhu 
pH. 

void loop()  

{ 

if(waktu <60) 

{ 

  celsius = (float)raw / 16.0; 

  int adcph = analogRead(A0); 

  ph = (adcph - 1026) / -38.83;  

  } 

 lcd.setCursor(0,0); 

 lcd.print("SUHU= "); 

 lcd.print(celsius); 

 lcd.print(" C     "); 

 lcd.setCursor(0,1); 

 lcd.print("PH= "); 

 lcd.print(ph); 

J2

Pin Arduino

1

J1

DS18B20

1

2

3

R1

4K7

VCC

Port 

DS18B2

Port Elektroda PH 
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lcd.print(“      “); 

 

3) Penyimpanan Hasil dari temperature dan pH ke 

Internal Memory 
Sehingga alat tersebut dapat menyimpan hasil pengukuran 

penyimpanan internal yang digunakan untuk menyimpan hasil 
pengukuran. Daftar Program ditampilkan sebagai Daftar 
Program 2. 

Daftar Program 2. Program untuk menyimpan hasil suhu 
dan pH ke Memori Internal 

 

void simpan() 

{ 

 if(cacah == 1) 

 { 

 lcd.setCursor(0,0); 

 lcd.print("SIMPAN 1");   

 EEPROM.put(addr1, celsius); 

 EEPROM.put(addr2, ph); 

 } 

 

waktu = 0; 

delay(3000); 

lcd.clear(); 

} 

 

void baca() 

{ 

simpan1 = EEPROM.get(addr1, celsius); 

simpan2 = EEPROM.get(addr2, ph); 

 

btbacax = digitalRead(btbaca); 

btukurx = digitalRead(btukur); 

btkalx = digitalRead(btkal); 

 

if(btukurx == 1) 

{ 

delay(200); 

lcd.clear(); 

waktu = 0; 

return; 

} 

 

if(btkalx == 1) 

{ 

delay(200); 

lcd.clear(); 

waktu = 0; 

return; 

} 

 

if(btbacax == 1) 

{ 

delay(200);   

mark++; 

 

if(mark > 10) 

{ 

mark = 1; 

} 

} 

 

if(mark == 1) 

{ 

suhu = (simpan1); 

phx = (simpan2); 

} 

 

 lcd.setCursor(0,0); 

 lcd.print("SUHU= "); 

 lcd.print(suhu); 

 lcd.print(" C     "); 

 

 lcd.setCursor(0,1); 

 lcd.print("PH= "); 

 lcd.print(phx); 

 lcd.print("      "); 

 

 lcd.setCursor(13,1); 

 lcd.print(mark); 

 lcd.print("  "); 

 

baca(); 

} 

 

4) Hasil Pengukuran untuk pH Meters 
Penulis mengambil pengukuran pada 5 sampel sebanyak 6 

kali pengukuran. Hasil pengukuran adalah sebagai berikut: 

TABLE I.  KESALAHAN ERROR BUFFER 4, BUFFER 7, DAN BUFFER 10 

No Larutan Error 

(%) 

1 Buffer 4 2.52 

2 Buffer 7 0.39 

3 Buffer 

10 
4.72 

   

TABLE II.  KESALAHAN ERROR SAMPEL ANTARA MODUL DAN 

ALAT BANDING 

No Larutan 
Error 

(%) 

1 HCL 0.50 
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2 HCN 2.53 

3 Aqua 1.21 

4 FEOH2 2.00 

5 NaOH 3.26 

 

5) Pengukuran Suhu dengan Alat Pembanding Menggunakan 

Digital Termometer 

 

TABLE III.  KESALAHAN ERROR ANTARA MODUL DAN ALAT 

BANDING 

No Larutan 
Error 

(%) 

1 HCL 1.1 

2 HCN 0.2 

3 Aqua 0.1 

4 FEOH2 1.3 

5 NaOH 0.0 

 

IV. PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, pengukuran nilai error pH pada modul 
dalam kalibrasi buffer 4 sebesar 2.52%, buffer 7 sebesar 
0.39%, dan buffer 10 sebesar 4.72%. Kesalahan tertinggi dalam 
sampel pengukuran error sebesar 3.26% dan error terendah 
sebesar 0.50%.  

Sedangkan untuk hasil pengukuran suhu dengan alat digital 
thermometer sebagai alat pembanding menghasilkan nilai error 
tertinggi sebesar 1.3% dan error terendah sebesar 0%. 

 

V. KESIMPULAN 

Studi ini menunjukkan pengembangan ph meter untuk 
mengukur kadar asam dan basa dalam sampel atau larutan dan 
dilengkapi dengan sensor suhu. Penelitian ini dirancang 
menggunakan modul pH dan sensor suhu dan menggunakan 
mikrokontroler Arduino uno sebagai pengolah data. Penelitian 
ini telah membuktikan bahwa akurasi dapat digunakan untuk 
mengukur pH dan suhu dan data dapat disimpan dan dibaca 
pada penyimpanan data EEPROM. Di masa depan, penelitian 
ini dapat dilakukan dengan biaya rendah dan memiliki nilai 
jual ekonomis 

DAFTAR PUSTAKA 
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Abstrak— Chemistry Analyzer merupakan salah satu alat laboratorium canggih yang dilengkapi dengan sistem sequensial multiple 

analysis chemistry yang canggih. Apabila pengukuran yang dihasilkan oleh mesin ini salah tentu akan berakibat buruk bagi pasien 

atau pun dari Pihak Rumah Sakit yang tentunya kejadian itu tidak diharapkan. Untuk meminimalkan adhesi dan / atau sisa, probe 

sampel umumnya dibersihkan dengan mencuci sebelum operasi selanjutnya. Kualitas air untuk pencucian probe harus diperhatikan 

oleh operator karena akan mengakibatkan dampak terjadinya kesalahan hasil pengukuran. Terdapat beberapa parameter kualitas air, 

diantaranya adalah Konduktivitas Total Disolved Solid (TDS), Total Suspended Solid (TSS) dan kadar besi dalam air. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem TDS METER yang sesuai dengan standart TDS pada air. Rancang bangun utama 

terdiri dari Arduino nano, Sensor B218128 dan probe sensor. Hal ini dilakukan untuk membuat hasil rancang bangun adalah sesuai 

dengan standar alat kalibrator. Setelah melakukan perbandingan dengan alat standart mendapatkan nilai error dengan titik 50 ppm : 

0,58%, titik 100 ppm : 3,15%, titik 150 ppm : 4,37%, titik 200 ppm : 0,84%, titik 250 ppm : 1,53%, titik 300 ppm : 0,20%, titik 350 ppm 

: 0,37%, titik 400 ppm : 0,20%, titik 450 ppm : 0,28%, dan titik 500 ppm : 0,21.  Desain TDS meter dapat membantu pihak Analis pada 

Laboratorium untuk menjaga keakuratan hasil pada alat Chemistry Analyzer. 

Kata Kunci— Chemistry Analyzer; TDS Meter; Arduino nano; Kalibrasi

I. PENDAHULUAN 

Chemistry Analyzer merupakan salah satu alat 
laboratorium canggih yang dilengkapi dengan sistem 
sequensial multiple analysis chemistry yang canggih. Alat ini 
mempunyai kemampuan pemeriksaan yang lebih banyak 
berfungsi untuk analisa kimia ( misalnya untuk menentukan 
tingkat albumin, alkali fosfatase, ureum , asam urat dan lain – 
lain ) secara otomatis dan cepat. Chemistry Analyzer 
merupakan sebuah alat yang bertanggung jawab terhadap hasil 
– hasil pengukuran sample darah (serum) yang dihasilkan. 
Keberhasilan pemeriksaan pasien benar – benar bergantung 
dari keakuratan dan kestabilan mesin Chemistry Analyzer ini 
yang harus totalitas dalam bekerja. Apabila pengukuran yang 
dihasilkan oleh mesin ini salah tentu akan berakibat buruk bagi 
pasien atau pun dari Pihak Rumah Sakit yang tentunya 
kejadian itu tidak diharapkan [1]. Untuk meminimalkan adhesi 
dan / atau sisa, probe sampel umumnya dibersihkan dengan 
mencuci sebelum operasi selanjutnya [2]. Kualitas air untuk 
pencucian probe harus diperhatikan oleh operator karena akan 
mengakibatkan dampak terjadinya kesalahan hasil pengukuran. 
Terdapat beberapa parameter kualitas air, diantaranya adalah 
Konduktivitas Total Disolved Solid (TDS), Total Suspended 
Solid (TSS) dan kadar besi dalam air [2].  Air yang 
mengandung banyak besi menyebabkan bekas karat pada 
pakaian, porselin dan alat-alat lainnya. Besi dalam air bisa 
berupa ion-ion atau endapan. Konduktivitas, TDS dan TSS 
diduga memiliki hubungan dengan kadar besi di dalam air [3]. 

Untuk menjamin mutu hasil pemeriksaan kimia klinis harus 
melakukan quality control setiap hari. Dalam melakukan 
quality control harus memperhatikan kualitas air, karena jika 
air pencucian probe tidak sesuai dengan standart ( resisivity ≥ 
10MΩcm referenced to 25°C , Particle free ≥0.22µm , TOC < 
500 ppb , Mikro organisme < 10 CFU / mL, TDS 0 - 0.2 ppm ), 
maka hasil kontrol kimia klinik tidak valid dan pembacaan 
hasil pemeriksaan kimia klinis kurang dipercayai sebagai acuan 
oleh klinisi sebagai dasar untuk memutuskan diagnostik / terapi 
[2]. 

Akhmad Hidayat, dan beberapa peneliti lainnya 
mengembangkan alat ukur TDS dengan menggunakan sensor 
konduktivitas [4] [5] [6] , Asa Mulia Pratiwi dkk total 
dissolved solid (tds) meter of solution using atmega16 
microcontroller [7]  menggunakan sensor elektroda stainless 
steel akan tetapi sensor tersebut tidak dapat digunakan untuk 
segala jenis air. Selanjutnya Zulfiah Ayu Kurnia Sari dkk 
meneliti tentang Karakterisasi sensor photodioda, Ds18b20, 
dan konduktivitas pada Rancang bangun sistem deteksi 
kekeruhan dan jumlah zat padat terlarut dalam air yaitu 
membandingkan keluaran sensor dengan alat uji laboratorium. 
Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa masing-masing sensor 
pengukuran memiliki variasi error yaitu sensor photodioda 
dengan kesalahan relatif sebesar 3.13%, sensor ds18b20 
1.77%, dan sensor konduktivitas 2.42% [8]. 
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Berdasarkan hasil idendifikasi masalah diatas, penulis 
mencoba untuk mengembangkan alat ukur TDS  menggunakan 
sensor B21818 Gravity Analog TDS Sensor Meter for Arduino 
dikarenakan sensor tersebut memiliki nilai pembacaan hingga 
1000 ppm. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

A. Setting Percobaan 

Penelitian ini menggunakan sampel cairan calibrator yang 
mempunyai nilai bervariasi sebanyak 10 buah dimana 
pengukuran dilakukan sebanyak 6 kali setiap variasi sampelnya

 
 

1) Bahan dan Alat 
Penelitian ini menggunakan mikrokontroller arduino nano 

sedangkan sensor  yang digunakan yaitu tipe B21818. Alat 
pembanding yang digunakan yaitu TDS meter merk Thermo 
Scientific type Eutech TDS 6+ S/N 2746659. Untuk display 
tampilan digunakan LCD karakter 16 x 2 type 1602. Adapun 
larutan kalibrator yang digunakan memiliki nilai TDS 50 PPM, 
100 PPM, 150 PPM, 200 PPM, 250 PPM, 300 PPM, 350 PPM, 
400 PPM, 450 PPM dan 500 PPM. 

2) Eksperimen 
Dalam penelitian ini, setelah desain mekanik berupa Alat 

ukur TDS yang dikemas dalam sebuah box berbahan acrylic, 
maka  kemudian dilakukan pengujian terhadap fungsi sensor 
B21818. Tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian 
dengan menggunakan larutan kalibrator standard. Hasil 
pembacaan pada alat dibandingkan dengan alat ukur standart 
merk Thermo Scientific type Eutech TDS 6+ S/N 2746659. 
Pengambilan data pengukuran dilakukan di Balai Besar Teknik 
Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya 
yang berlamat di Jl. Sidoluhur No.12, Kemayoran, Kec. 
Krembangan, Kota SBY, Jawa Timur 60175 

B. Diagram Blok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan blok diagram diatas, penggunaan alat ukur 
TDS dilakukan dengan cara menekan tombol start kemudian 
celupkan ujung probe sensor B21818 kedalam larutan standard 
yang kemudian hasil pengukuran akan diolah dengan 
menggunakan mikrokontroler Arduino nano. Setelah itu hasil 
pengukuran akan ditampilkan pada display lcd karakter 1602. 

 

 

C. Diagram Alir 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada proses awal, alat TDS dinyalakan akan melakukan 
proses inisialisasi. Nilai TDS pada air akan diterima oleh 
sensor B21818 dan akan diteruskan ke arduino nano untuk 
memproses. Nilai tds pada air akan ditampilkan oleh LCD 
2x16 

D. Rangkaian Analog 

 
Gambar. 1. Rangkaian skematik Alat Ukur TDS 

Spesifikasi : 

Rangkaian ini menggunakan supply +5v dan GND 

Menggunakan modul I2C untuk LCD 

Menggunakan sensor TDS-meter dari dfrobot 

Menggunakan Arduino nano sebagai mikrokontroller 
Pada listing program diatas, output dari sensor B21818 

masuk ke pin A0 Arduino. Kemudian diolah oleh 
mikrokontroler untuk mengkoversi data adc menjadi data 
digital untuk kemudian ditampilkan pada display LCD 1602. 

Cara Kerja Rangkaian 
Ketika alat dinyalakan maka supply +5V akan terhubung ke 

Arduino sehingga membuat Arduino menyala dan membuat 

Program 

A 

R 

D 

U 

I 

N 

O 

Start 

Probe 

sensor 

Modul 

sensor 

LCD  

2 x 16 

Start 

Membaca Sensor 

B21818 

Tampilkan data di LCD 

2 x 16 

Selesai  

Mengelola data dari 

sensor ke arduino 
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LCD hidup. Output sensor masuk ke kaki Analog 0 pada 
Arduino dan hasil pembacaan ini akan diolah oleh arduino dan 
selanjutnya ditampilkan pada LCD character 

III. PEMBAHASAN 

1) Rancang Bangun Pembuatan Alat Ukur TDS 

 

 
Foto yang ditunjukkan pada gambar  merupakan rangkaian 

keseluruhan modul.. 

2) Tabel rata-rata hasil pengukuran 

LARUTAN 
STANDAR

T 

( PPM ) 

PEMBACAAN KADAR TDS  DENGAN MODUL ( PPM ) 

JAM KE 
1 

JAM KE 
2 

JAM KE 
3 

JAM KE 
4 

JAM KE 
5 

JAM KE 
6 

50 50.95 50.95 50.95 48.97 48.97 50.95 

100 102.49 102.49 100.51 104.47 104.47 104.47 

150 142.14 142.14 144.12 144.12 144.12 144.12 

200 197.65 197.65 199.63 197.65 199.63 197.65 

250 255.14 251.17 257.12 255.14 255.14 249.19 

300 296.76 298.75 300.73 300.73 300.73 298.75 

350 350.29 354.25 352.27 350.29 348.31 352.27 

400 395.88 399.85 397.87 407.78 393.9 399.85 

450 447.43 499.41 449.41 447.43 449.41 449.41 

500 495 495 506.9 500.95 496.99 498.97 

 
Hasil pengukuran dengan menggunakan modul 

dibandingkan dengan nilai TDS larutan kalibrasi  diperoleh 
nilai error sebagai berikut 

 

 

 

 

 

No Error (%) 

1 0.58 

2 3.15 

3 -4.36 

4 -0.84 

5 1.53 

6 -0.20 

7 0.37 

8 -0.20 

9 -0.28 

10 -0.21 

 

Nilai error terendah diperoleh pada saat pengukuran pada 

larutan kalibrator 300 PPM dan 400 PPM yakni 0.20% 

sedangkan eror tertinggi diperoleh pada pengukuran larutan 

kalibrator 150 PPM sebesar 4.36%. dari semua pengukuran 

yang dilakukan, didapatkan eror rata-rata sebesar 0.5%. 

3) Grafik regresi linear 

 

 
 

IV. PEMBAHASAN 

Modul alat ukur TDS yang menggunakan sensor B21818 
telah diperiksa dan diuji sepenuhnya dalam penelitian ini. 
Berdasarkan hasil pengukuran TDS pada cairan kalibrator 
dengan nilai 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 dan 
500 diperoleh nilai kesalahan rata-rata sebesar 1.17%  setelah 
melalukan pengukuran sebanyak 6 kali pada tiap parameter.  

Dengan membandingkan output modul dan alat 
pembanding ditemukan pula bahwa kesalahan pada alat sebesar 
0,58% pada parameter 50 PPM, 3,15% pada parameter 100 
PPM, -4,36% pada parameter 150 PPM, -0,84% pada 
parameter 200 PPM, 1,53% pada parameter 250 PPM, -0,20% 
pada parameter 300 PPM, 0,37% pada parameter 350 PPM, -
0,20% pada parameter 400 PPM, -0,28% pada parameter 450 
PPM dan -0,21% pada parameter 500 PPM Nilai kesalahan ini 
menunjukkan bahwa modul Alat Ukur TDS menggunakan 
sensor B21818 layak untuk digunakan untuk mengukur TDS 
suatu cairan. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dan tujuan pembuatan 
modul dapat disimpulkan bahwa modul ini dapat menampilkan 
nilai TDS yang telah diolah dengan program arduino yang 
hasilnya ditampilkan pada LCD 2 x 16. Untuk kedepannya 
diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan alat ini 
dengan menggunakan teknologi yang lebih tinggi sehingga 
diperoleh hasil yang mendekati nilai standard .  
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Abstrak— Suhu tubuh salah satu tanda vital yang dapat diartikan sebagai indikasi adanya kegiatan organ-organ di dalam tubuh. 

pengecekan suhu tubuh menggunakan termometer merupakan salah satu tindakan yang bisa dilakukan untuk menangani hipertermia, 

apabila tidak ditangani dengan baik maka hipertermia bisa berkembang menjadi kondisi yang membahayakan. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk melakukan perancangan media kalibrasi termometer suhu badan yang berfungsi untuk pengecekan termometer secara 

rutin sebelum digunakan atau setelah digunakan pada selang periode tertentu. Perancangan media kalibrasi termometer terdiri dari 

rangkaian kontrol suhu DS18B20 berbasis arduino atmega 328, rangkaian modul driver heater SSR DA-40 yang terhubung dengan 

arduino yang menghasilkan output pwm, rangkaian modul relay 2 channel terhubung ke sistem arduino yang berfungsi sebagai kontrol 

kipas, serta menggunakan media pemanas berupa heater kering yang dililitkan pada sebuah bahan penghantar batang aluminium. 

Kalibrasi dilakukan dengan menggunakan temperature calibrator. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil perancangan 

memenuhi ambang batas toleransi sesuai standard. Setelah dilakukan evaluasi, nilai koreksi terkecil pembacaan modul terhadap 

standar termometer terkalibrasi pada set suhu 37oC dengan nilai 0,04oC pada kondisi lingkungan dengan suhu ruangan 27,6oC 

kelembaban 60%RH. Sedangkan nilai koreksi terbesar pada set suhu 40oC dengan nilai koreksi sebesar 0,40oC pada kondisi 

lingkungan dengan suhu ruangan 26,9oC kelembaban 60%RH. Desain media kalibrasi termometer ini sangat mudah dioperasikan oleh 

siapapun sehingga memungkinkan setiap fasilitas layanan kesehatan untuk memilikinya sebagai media kalibrasi internal ataupun 

pengecekan antara termometer suhu badan digital.  

Kata Kunci—Media Kalibrasi Termometer; Termometer Suhu Badan; Sensor DS18B20 

 

I. PENDAHULUAN 

Suhu adalah pengukuran keseimbangan antara panas 

yang dihasilkan oleh tubuh dan panas yang hilang dari tubuh. 

Suhu tubuh mencerminkan keseimbangan antara produksi dan 

pengeluaran panas dari tubuh yang diukur dalam unit panas 

yang disebut derajat [1]. Suhu tubuh salah satu tanda vital 

yang dapat diartikan sebagai indikasi adanya kegiatan organ-

organ di dalam tubuh. Dalam suatu layanan kesehatan 

misalnya di Puskesmas, pemeriksaan  tanda vital digunakan 

untuk memantau kondisi pasien dan sebagai penyokong dalam 

membantu menentukan diagnosa, salah satunya hipertermia. 

Terjadinya hipertermia ditandai oleh suhu tubuh yang tinggi, 

biasanya melampaui 40
o
C. Pengecekan suhu tubuh 

menggunakan termometer, merupakan salah satu tindakan 

yang bisa dilakukan untuk menangani hipertermia, apabila 

tidak ditangani dengan baik maka hipertermia bisa 

berkembang menjadi kondisi yang mematikan [2]. 

Termometer yang paling umum digunakan dalam 

dunia kesehatan adalah termometer air raksa dan termometer 

digital. Termometer suhu badan merupakan salah satu 

instrumen alat ukur yang harus dilakukan tindakan 

pengukuran, pengecekan antara secara rutin, serta dikalibrasi 

sesuai standar sebelum digunakan atau setelah digunakan pada 

selang periode tertentu. Saat melakukan pengecekan antara 

maupun kalibrasi, tidak dapat memakai metode perbandingan 

langsung dengan instrument standar saja, dibutuhkan suatu 

media untuk mensimulasikan kondisi suhu tertentu. Media 

yang dapat didinginkan atau dipanasi tergantung dimana titik 

kalibrasi kita [3]. Kalibrasi perbandingan termometer kontak 

maupun sensor suhu sering dilakukan dengan menggunakan 

media kalibrator blok kering[4][5]. Media kalibrasi 

termometer dan atau sensor suhu telah direalisasikan dengan 

menggunakan sensor suhu LM35 yang bersifat analog, 

sehingga masih dibutuhkan ADC (Analog Digital Converter) 

pada mikrokontroler agar data tegangan dari sensor suhu 

LM35 dapat dikonversi (Hery, 2010;Dian, 2013;Fita, 2018). 

Sensor suhu LM35 memiliki akurasi 0,5ºC pada rentang yang 

terbatas, yaitu pada suhu 25ºC [8]. 

Media kalibrasi suhu sudah pernah dibuat oleh Hery 

Widyanto yaitu perancangan dry block skin simulator berbasis 

Mikrokontroler AT 89S51 [6]. Dalam perancangan tersebut 

menggunakan sensor suhu LM35 dengan 3 seting suhu (30
o
C, 

37
o
C dan 40

o
C) dan skin sensor pada baby inkubator untuk 

pengambilan datanya. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya 

terbatas pada 3 setting suhu. Dian Zainal Abidin, melakukan 

penelitian perbandingan sistem kontrol On/Off dan sistem 

kontrol proporsional pada media kalibrasi termometer [7]. 

Pada penelitian ini sistem ON/OFF mempunyai kelebihan 

pada waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu yang 

diinginkan relatif lebih cepat dibandingkan dengan sistem 

proporsional, tetapi  memiliki kelemahan yaitu menghasilkan 

overshoot dan tingkat error yang lebih. Fita Anisa Rolanda 

melakukan perancangan dry block dalam kalibrator 

termometer badan berbasis arduino [3]. Dalam 

perancangannya alat tersebut menggunakan sensor suhu 
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menggunakan LM35 dengan range pengukuran suhu 35
o
C–

42
o
C dengan hasil pembacaan display dan termometer yang 

terkalibrasi adalah 1% pada titik 37,2
o
C pada suhu ruang 

30,8
o
C dan terkecil adalah 0,2% pada titik 39,1

o
C pada suhu 

ruang 30
o
C. Akan tetapi daya heater masih terlalu besar, 

sehingga pencapaian suhu setting kurang terpenuhi dengan 

baik. Hanna Septiyani  membuat kalibrator thermohigrometer 

[9]. Dalam penelitiannya menggunakan sensor DHT22, 

dengan hasil pengukuran suhu diperoleh hasil error terbesar  

dengan nilai 1% dan terkecil adalah 0,5%, sedangkan error 

pada pengukuran kelembaban terbesar adalah 1,5% dan 

terkecil adalah 0,1%. Yoga Alif Kurnia Utama melakukan 

penelitian perbandingan kualitas antar sensor suhu dengan 

menggunakan arduino pro mini [10]. Hasil penelitiannya 

didapatkan bahwa sensor DS18B20 merupakan sensor suhu 

udara yang memiliki ketelitian yang paling tinggi 

dibandingkan dengan LM35, DHT11, DHT22 dengan rata-rata 

eror pengukuran sebesar 1.6%. 

Pengembangan media kalibrasi termometer dengan 

menggunakan sensor suhu LM35 telah banyak dikerjakan  

oleh penelitian-penelitian terdahulu [6][7][3]. Akan tetapi 

pengembangan media kalibrasi termometer dengan 

menggunakan sensor suhu DS18B20 masih sedikit dilakukan. 

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan 

sebuah media kalibrasi termometer menggunakan sensor suhu 

DS18B20, setting suhu 32
o
C–40

o
C berbasis arduino. Sehingga 

diharapkan dapat membantu dalam melakukan pengukuran 

maupun pengecekan antara secara rutin pada termometer suhu 

badan sesuai standar sebelum digunakan atau setelah 

digunakan pada selang periode tertentu. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

A. Setting Percobaan 

Penelitian ini menggunakan termometer digital merk 

ThermoOne type Alpha 1 sebagai termometer pembanding 

yang sudah terkalibrasi di LPFK Surakarta dan modul yang 

telah penulis rancang serta telah dilakukan pengujian/kalibrasi 

di laboratorium kalibrasi PT. Sinergi Indocal Sejahtera 

Semarang. Pengambilan data akan dilakukan sebanyak 5 kali 

pengukuran pada periode waktu yang berbeda. Pengukuran 

akan membandingkan suhu yang terbaca pada modul /display 

LCD dengan termometer pembanding pada rentang titik ukur 

35
o
C-40

o
C, masing-masing titik ukur dilakukan pengulangan 

pengukuran sebanyak 6 kali. 

1) Bahan dan Alat 

Penelitian ini menggunakan sensor suhu DS18B20 yang 

dirangkai menjadi rangkaian kontrol suhu menggunakan 

mikrokontroller Arduino Atmega 328 sebagai pemogramnya. 

Modul Relay 2 Channel Arduino sebagai driver kipas, modul 

driver solid state relay (SSR) DA-40 sebagai driver heater, 

pemanas menggunakan heater kering yang dililitkan pada 

sebuat batang logam aluminium sebagai media penghantar 

panas. Alat pembanding berupa termometer digital merk 

ThermoOne type Alpha 1. Sedangakan alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur tegangan yaitu multimeter digital 

(Sanwa, CD800A, Jepang). 

2) Eksperimen 

Dalam penelitian ini, desain mekanik terlihat seperti pada 

gambar 1, berbahan dasar akrilik 5mm sebagai rangka dan 

casing modul media kalibrasi. Terdapat 4 tombol pushbutton 

pada tampilan muka dengan display LCD 16x2 serta indikator 

heater. Pada bagian samping terdapat tombol on/off, fuse 

sebagai pengaman dan konektor catu daya listrik. Sedangkan 

pada bagian atas terdapat chamber berupa penghantar panas 

berupa aluminium pejal ukuran diameter 9 cm dan tinggi 8 cm 

sebagai tempat uji termometer yang terdiri dari 2 lubang uji 

termometer dan 1 lubang sensor suhu DS18B20 dengan 

kedalaman masing-masing 4 cm serta tertutup dengan akrilik 

transparan. Sensor suhu DS18B20 akan memberikan informasi 

suhu didalam chamber serta mengirimnya ke dalam rangkaian 

minimum sistem arduino. 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Desain Mekanik 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan termometer 
pembanding merk ThermoOne type Alpha 1 yang sudah 
terkalibrasi. Pengujian dilakukan dengan membandingkan suhu 
yang terbaca oleh termometer pembanding dengan suhu yang 
tertampil pada display LCD. Pengujian dilakukan pada set 
point suhu 35

o
C, 36

 o
C, 37

 o
C, 38

 o
C, 39

 o
C dan 40

 o
C masing-

masing set point pengujian dilakukan pengulangan sebanyak 6 
kali dengan pengambilan data pengukuran dilakukan 5 kali 
pada rentang waktu yang berbeda. 

B. Diagram Blok 

Penjelasan diagram blok sistem pada gambar 2 dapat 
dijelasakan sebagai berikut; Langkah awal hidupkan modul 
dengan menekan tombol switch power suplly sehingga 
tegangan akan mensuplai keseluruh rangkaian. Masukan 
setting suhu melalui tombol setting up, down pada rentang 
suhu 32

o
C – 40

o
C untuk suhu chamber yang dikehendaki. 

Selanjutnya tekan tombol start untuk memulai sistem pada 
arduino bekerja. Sensor suhu bekerja untuk mendeteksi suhu 
chamber yang berasal dari pemanas heater, sehingga suhu 
chamber stabil sesuai suhu yang dipilih. Ketika driver  heater 
ON maka heater bekerja, sebaliknya fan non aktif. Sedangkan 
ketika driver heater OFF maka heater tidak bekerja dan 
sebaliknya fan akan aktif. Kemudian LCD menampilkan suhu 
setting disertai suhu real yang akan dicapai. 

 

 

a b 
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Gambar 2. Blok diagram sistem 

C. Diagram Alir 

Program Arduino dibangun berdasarkan diagram alir 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Tekan tombol ON 

untuk memulai inisialisasi LCD, kemudian pilih setting suhu 

melalui tombol setting up, down pada rentang suhu 32
o
C – 

40
o
C untuk suhu chamber yang dikehendaki. Selanjutnya 

tekan start untuk menjalankan sistem. Ketika heater ON maka 

fan non aktif. Sedangkan ketika heater OFF maka fan akan 

aktif. Kemudian hasil dari pembacaan sensor suhu beserta 

setting suhu akan di tampilkan di LCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Alir 

 

D. Rangkaian Analog 

1) Rangkaian Sensor 

Menggunakan Sensor suhu DS18B20 dengan tegangan 

supply +5 VDC terhubung pada pin 3, ground terhubung pada 

pin 1 sedangkan pin 2 terhubung dengan D3 sebagai input 

Arduino. Berdasarkan hasil pengujian tegangan keluaran 

sensor diketahui bahwa pada saat terjadi perubahan nilai suhu, 

output tegangan sensor DS18B20 selalu konstan dengan nilai 

sebesar 5,09 volt sehingga dikatakan sensor bekerja secara 

stabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. a) sensor suhu DS18B20 b) Koneksi Ke arduino 

2) Rangkaian Modul Media Kalibrasi Arduino Atmega 

328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Rangkaian Modul Media Kalibrasi  
 

Modul media kalibrasi ini menggunakan Arduino Atmega 

328 dengan tegangan operasi sebesar 5 volt, dengan tegangan 

input yang disarankan sebesar 7 volt sampai dengan 12 volt. 

Dalam modul ini menggunakan tegangan inputan diperoleh 

dari rangkaian power supply switching yang mempunyai 

tegangan outputan 5 volt. Modul ini mempunyai 4 buat tombol 

input berupa pushbutton ON, antara lain menghubungkan 

pushbutton UP pada pin D8, pushbutton DOWN pada pin D9, 

pushbutton START pada pin D10 dan pushbutton RESET 

pada pin reset. 

Modul rangkaian driver kipas yang penulis gunakan adalah 

Modul Relay 2 Channel Arduino. Relay arduino mempunyai 3 

buah input yang masing masing berfungsi sebagai kontrol 

untuk menghidupkan relay. Pin tersebut adalah pin GND, 

VCC, Dan IN. GND untuk ground atau tegangan 0 volt (-), 

VCC Untuk tegangan positif  +5v , Sedangkan IN Untuk 

masukkan yang berfungsi untuk menggerakan sebuah sensor 

relay tersebut, pada modul ini port IN terhubung dengan pin 

D6 pada arduino. 

Dalam modul yang penulis buat, penulis menggunakan  

kontrol heather berupa modul driver solid state relay (SSR) 

DA-40 yang terhubung pada pin D5 arduino sebagai Input. 

SSR DA-40 ini memungkinkan untuk mengontrol beban arus 

AC tinggi dari sirkuit kontrol DC tegangan rendah. Modul 

SSR DA-40 ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 

relai mekanis. Salah satu keuntungannya adalah dapat 

diaktifkan oleh tegangan yang jauh lebih rendah dan pada arus 

yang jauh lebih rendah daripada kebanyakan relai mekanis. 

Selain itu, karena tidak ada kontak yang bergerak, relay solid 

state dapat beralih jauh lebih cepat dan untuk periode yang 

lebih lama tanpa aus. Modul SSR DA-40 ini dapat 

mengalihkan beban saat ini hingga 40A dengan input DC 3-

32V. 

Penulis menggunakan Sensor suhu DS18B20 dengan 

tegangan supply +5 VDC terhubung pada pin 3, ground 

terhubung pada pin 1 sedangkan pin 2 terhubung dengan D3 

sebagai input Arduino. Berdasarkan hasil pengujian tegangan 

keluaran sensor dalam bab IV pada tabel 4.1, bahwa pada saat 

terjadi perubahan nilai suhu, output tegangan sensor DS18B20 
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30,82 
34,76 

35,76 
36,74 

37,74 
38,78 

Grafik Pencapaian Suhu Set Point (SP) Pada 

Penampang Heater (dalam satuan menit) 

Suhu satuan derajat celcius

selalu konstan dengan nilai sebesar 5,09 volt sehingga 

dikatakan sensor bekerja secara stabil 
 

III. HASIL 

1) Hasil pengukuran waktu pencapaian suhu set point (SP) 

pada penampang heather (dalam satuan menit) 

Berdasarkan hasil pengukuran, dapat dilihat bahwa pada set 

suhu 35
o
C dengan rata-rata suhu awal pemanasan 30,82

o
C 

maka dibutuhkan waktu rata-rata 32,4 menit untuk mencapai 

suhu stabil 35
o
C±0,2

o
C. Sedangkan pada set suhu tertinggi 

40
o
C dengan rata-rata suhu awal pemanasan  38,78

o
C maka 

dibutuhkan waktu rata-rata 6,4 menit untuk mencapai suhu 

stabil 40
o
C±0,2

o
C. Dalam satu siklus pengukuran dari setting 

suhu 35
o
C sampai dengan setting suhu 40

o
C didapatkan hasil 

bahwa pada saat pertama kali  modul media kalibrasi bekerja 

pada rata-rata suhu 30,82
o
C dibutuhkan waktu yang relatif 

lama untuk mecapai suhu set point dengan stabil, akan tetapi 

pada penentuan suhu set point berikutnya dibutuhkan waktu 

yang relatif lebih singkat seperti grafik yang di tunjukan pada 

gambar 6. Semakin tinggi intensitas suhu semakin singkat 

waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu stabil, hal ini 

dipengaruhi oleh suhu pada penampang heater yang semakin 

meningkat dan kondisi suhu awal saat akan dimulai 

pemanasan. 

 

Gambar 6. Grafik Pencapaian suhu 

 

2) Hasil Pengukuran Pembacaan Suhu Real (T) Pada Display 

LCD Dibandingkan Dengan Termometer Terkalibrasi 

Merk Thermoone / Alpha 1 

 
Pada setting suhu atau set point 35,0

o
C nilai mean pada 

termometer terkalibrasi merk ThermoOne type Alpha 1 sebesar 
34,64

 o
C dan mean  pada suhu real yang terbaca oleh sensor 

suhu DS18B20 sebesar 34,92 
o
C. Dengan demikian secara 

deskriptif dapat disimpulkan bahwa ada nilai koreksi sebesar -
0,28

 o
C dengan nilai toleransi pengukuran berada pada nilai 

0,28
 o

C. Kondisi lingkungan tempat pengukuran berada pada 
suhu 27,9

 o
C  dengan kelembaban sebesar 60%RH. 

Pada setting suhu atau set point 36,0
o
C nilai mean pada 

termometer terkalibrasi merk ThermoOne type Alpha 1 sebesar 
35,82

 o
C dan mean  pada suhu real yang terbaca oleh sensor 

suhu DS18B20 sebesar 35,91 
o
C. Dengan demikian secara 

deskriptif dapat disimpulkan bahwa ada nilai koreksi sebesar -

0,09
 o

C dengan nilai toleransi pengukuran berada pada nilai 
0,09

 o
C. Kondisi lingkungan tempat pengukuran berada pada 

suhu 28,0
 o
C  dengan kelembaban sebesar 56%RH. 

Pada setting suhu atau set point 37,0
o
C nilai mean pada 

termometer terkalibrasi merk ThermoOne type Alpha 1 sebesar 
36,95

 o
C dan mean  pada suhu real yang terbaca oleh sensor 

suhu DS18B20 sebesar 36,91 
o
C. Dengan demikian secara 

deskriptif dapat disimpulkan bahwa ada nilai koreksi sebesar 
0,04

 o
C dengan nilai toleransi pengukuran berada pada nilai 

0,04
 o

C. Kondisi lingkungan tempat pengukuran berada pada 
suhu 27,6

 o
C  dengan kelembaban sebesar 60%RH. 

Tabel 1. Pembacaan Suhu Real (T) Pada Display LCD 
Dibandingkan Dengan Termometer Terkalibrasi Merk 
Thermoone / Alpha 1 

 

Pada setting suhu atau set point 38,0
o
C nilai mean pada 

termometer terkalibrasi merk ThermoOne type Alpha 1 sebesar 
38,07

 o
C dan mean  pada suhu real yang terbaca oleh sensor 

suhu DS18B20 sebesar 37,90 
o
C. Dengan demikian secara 

deskriptif dapat disimpulkan bahwa ada nilai koreksi sebesar 
0,17

 o
C dengan nilai toleransi pengukuran berada pada nilai 

0,17
 o

C. Kondisi lingkungan tempat pengukuran berada pada 
suhu 28,5

 o
C  dengan kelembaban sebesar 55%RH. 

Pada setting suhu atau set point 39,0
o
C nilai mean pada 

termometer terkalibrasi merk ThermoOne type Alpha 1 sebesar 
39,19

 o
C dan mean  pada suhu real yang terbaca oleh sensor 

suhu DS18B20 sebesar 38,91 
o
C. Dengan demikian secara 

deskriptif dapat disimpulkan bahwa ada nilai koreksi sebesar 
0,28

 o
C dengan nilai toleransi pengukuran berada pada nilai 

0,28
 o

C. Kondisi lingkungan tempat pengukuran berada pada 
suhu 28,0

 o
C  dengan kelembaban sebesar 54%RH. 

Pada setting suhu atau set point 40,0
o
C nilai mean pada 

termometer terkalibrasi merk ThermoOne type Alpha 1 sebesar 
40,26

 o
C dan mean  pada suhu real yang terbaca oleh sensor 

suhu DS18B20 sebesar 39,86 
o
C. Dengan demikian secara 

deskriptif dapat disimpulkan bahwa ada nilai koreksi sebesar 
0,40

 o
C dengan nilai toleransi pengukuran berada pada nilai 

0,40
 o

C. Kondisi lingkungan tempat pengukuran berada pada 
suhu 26,9

 o
C  dengan kelembaban sebesar 60%RH. 

3) Hasil Pembacaan Suhu Real (T) Pada Display LCD 

Terhadap Set Poin (SP) Modul  

 
Pengukuran pembacaan suhu real pada display LCD 

terhadap Set poin modul diharapkan dapat mengetahui 

  Set 

Point 

(◦ C) 

  Mean 

Pemba

nding 

(◦ C) 

Mean 

Modul  

(◦ C)  

Kor

eksi 

(°C) 

Toler

ansi 

(°C) 

Suhu 

(◦ C) 
% 

RH 

35 34.64 34.92 -0.28 0.28 27.9 60 

36 35.82 35.91 -0.09 0.09 28.0 56 

37 36.95 36.91 0.04 0.04 27.6 60 

38 38.07 37.90 0.17 0.17 28.5 55 

39 39.19 38.91 0.28 0.28 28 54 

40 40.26 39.86 0.40 0.40 26.9 60 
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seberapa besar kesalahan pengukuran yang terjadi, oleh karena 
itu dilakukan pengukuran sebanyak 5 kali pengukuran pada 
periode waktu yang berbeda. Adapun pengukuran pada 
masing-masing titik Set Point (SP) suhu dilakukan sebanyak 6 
kali pengukuran dengan selang waktu ± 60 detik tiap 
pengukuran. 

 
Tabel 2. Pembacaan Suhu Real (T) Pada Display LCD 
Terhadap Set Poin (SP) Modul 

 
Pada setting suhu atau set point 35,0

o
C nilai mean pada 

modul sebesar 34,92 oC dan standar deviasi modul 0,03 maka 
didapatkan nilai Ua modul 0,01. Dengan demikian secara 

deskriptif dapat disimpulkan bahwa ada nilai koreksi modul 
sebesar -0,08

o
C dengan prosentase koreksi modul sebesar 

0,24%. 

Pada setting suhu atau set point 36,0
o
C nilai mean pada 

modul sebesar 35,91 
o
C dan standar deviasi modul 0,02 maka 

didapatkan nilai Ua modul 0,01. Dengan demikian secara 
deskriptif dapat disimpulkan bahwa ada nilai koreksi modul 
sebesar -0,09 

o
C dengan prosentase koreksi modul sebesar 

0,26%. 

Pada setting suhu atau set point 37,0
o
C nilai mean pada 

modul sebesar 36,91 
o
C dan standar deviasi modul 0,02 maka 

didapatkan nilai Ua modul 0,01. Dengan demikian secara 
deskriptif dapat disimpulkan bahwa ada nilai koreksi modul 
sebesar -0,09

 o
C dengan prosentase koreksi modul sebesar 

0,25%. 

Pada setting suhu atau set point 38,0
o
C nilai mean pada 

modul sebesar 37,90 
o
C dan standar deviasi modul 0,02 maka 

didapatkan nilai Ua modul 0,01. Dengan demikian secara 
deskriptif dapat disimpulkan bahwa ada nilai koreksi modul 
sebesar -0,10

 o
C dengan prosentase koreksi modul sebesar 

0,25%. 

Pada setting suhu atau set point 39,0
o
C nilai mean pada 

modul sebesar 38,91 
o
C dan standar deviasi modul 0,07 maka 

didapatkan nilai Ua modul 0,03. Dengan demikian secara 
deskriptif dapat disimpulkan bahwa ada nilai koreksi modul 
sebesar -0,09

 o
C dengan prosentase koreksi modul sebesar 

0,23%. 

Pada setting suhu atau set point 40,0
o
C nilai mean pada 

modul sebesar 39,86 
o
C dan standar deviasi modul 0,06 maka 

didapatkan nilai Ua modul 0,03. Dengan demikian secara 
deskriptif dapat disimpulkan bahwa ada nilai koreksi modul 

sebesar -0,14
 o

C dengan prosentase koreksi modul sebesar 
0,35%. 

 

Tabel 3. Nilai Ketidakpastian (U95) Modul Pada Set point 

35
o
C, 37 

o
C dan 40

 o
C 

 

Sedangkan untuk mengetahui nilai ketidakpastian (U95) 

pada modul, penulis menggunakan data pengukuran pada 

modul dan melakukan perhitungan ketidakpastian yang 

bersumber dari repeatability, resolusi, sertifikat standard dan 

drift standar yang mengacu ke JIS Z 8710. Dikarenakan 

keterbatasan, modul yang penulis kalibrasi hanya pada 3 set 

point, yaitu 35
 o
C, 37

 o
C dan 40

 o
C. 

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa pada setting suhu 
atau set point 35,0

o
C nilai mean  pada modul sebesar 34,92 

o
C 

dan standar deviasi modul 0,03 didapatkan nilai U95 modul 
pada set point 35,0

o
C sebesar 0,090. Dengan nilai koreksi 

modul sebesar -0,08
o
C dan prosentase koreksi modul sebesar 

0,24%. 
Pada setting suhu atau set point 37,0

o
C nilai mean  pada 

modul sebesar 36,91 
o
C dan standar deviasi modul 0,02 

didapatkan nilai U95 modul pada set point 35,0
o
C sebesar 

0,063. Dengan nilai koreksi modul sebesar -0,09
o
C dan 

prosentase koreksi modul sebesar 0,25%. 
Sedangkan pada setting suhu atau set point 40,0

o
C nilai 

mean  pada modul sebesar 39,86 
o
C dan standar deviasi modul 

0,06 didapatkan nilai U95 modul pada set point 35,0
o
C sebesar 

0,089. Dengan nilai koreksi modul sebesar -0,14
o
C dan 

prosentase koreksi modul sebesar 0,35%. 
 

IV. PEMBAHASAN 

Berdasarkan pada tabel 1 nilai koreksi terkecil pembacaan 
modul terhadap standar termometer terkalibrasi pada set suhu 
37

o
C dengan nilai 0,04

o
C pada kondisi lingkungan dengan 

suhu ruangan 27,6
o
C kelembaban 60%RH. Sedangkan nilai 

koreksi terbesar pada set suhu 40
o
C dengan nilai koreksi 

sebesar 0,40
o
C pada kondisi lingkungan dengan suhu ruangan 

26,9
o
C kelembaban 60%RH. Secara keseluruhan nilai koreksi 

yang ditunjukan dalam tabel 1, berdasarkan tinjauan dasar-
dasar metrologi, serta batas toleransi yang diberikan dalam IEC 
60584 bahwa nilai tersebut diatas masih dalam batas toleransi 
yang diperbolehkan yaitu maksimum toleransi ±1

o
C untuk 

kategori Clas 2. Adapun suhu lingkungan setempat sangat 
berpengaruh didalam menentukan hasil akhir suatu 

Set 

Point 

(◦ C) 

Mean 

Modul 

(◦ C) 

Standar  

Deviasi 

Koreksi 

Modul (◦ 

C) 

Ua 

Mod

ul 

Koreksi 

Modul 

(%) 

35 34.92 0.03 -0.08 0.01 0.24 

36 35.91 0.02 -0.09 0.01 0.26 

37 36.91 0.02 -0.09 0.01 0.25 

38 37.90 0.02 -0.10 0.01 0.25 

39 38.91 0.07 -0.09 0.03 0.23 

40 39.86 0.06 -0.14 0.03 0.35 

Set 

point 

(◦ C) 

Mean  
 

Term

omet

er 

Terk

alibr

asi (◦ 

C) 

Mean  
 

Mod

ul (◦ 

C) 

Stan

dar  

Devia

si 

Kore

ksi 

Mod

ul (◦ 

C) 

Kore

ksi 

Mod

ul 

(%)  

U95 

Modul 

(◦ C) 

35 34.64 34.92 0.03 -0.08 0.24 0.090 

37 36.95 36.91 0.02 -0.09 0.25 0.063 

40 40.26 39.86 0.06 -0.14 0.35 0.089 
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pengukuran, sehingga diharapkan suhu lingkungan dapat di 
kondisikan pada suhu ruangan 23

o
C±5

o
C dengan kelembaban 

relative 50RH±20%RH sesuai dengan metode kerja pengujian 
thermometer klinik. 

Hasil Pengukuran pembacaan suhu real pada display LCD 
terhadap Set poin modul diharapkan dapat mengetahui 
seberapa besar kesalahan pengukuran yang terjadi sebagai 
bahan nilai koreksi modul dan seberapa besar nilai 
ketidakpastian  modul tersebut.  Berdasarkan hasil pengukuran 
pada tabel 3 didalam penelitian ini penulis membatasi 
perhitungan ketidakpastian pada setting suhu atau set point 
35

o
C, 37

o
C dan 40

o
C.  Ketidakpastian pengukuran ini 

mengaitkan sesuatu angka secara empirik dan objektif pada 
sifat-sifat objek sedemikian rupa sehingga angka tadi dapat 
memberikan gambaran yang jelas mengenai objek tersebut. 
Penulis melakukan Evaluasi ketidakpastian dengan 
menggunakan sumber-sumber yang paling berpengaruh dalam 
pengukuran, antara lain repeatability, resolusi, sertifikat 
standard dan drift standar. 

Dari hasil perhitungan didapatkan pada set point 35
o
C 

dengan rata-rata nilai mean 34,92
o
C, nilai koreksi modul 

sebesar -0,08
o
C, prosentase koreksi modul 0,24% dengan nilai 

ketidakpastian (U95) 0,090
o
C. Pada set point 37

o
C dengan rata-

rata nilai mean 36,91
o
C, nilai koreksi modul sebesar -0,09

o
C, 

prosentase koreksi modul 0,25% dengan nilai ketidakpastian 
(U95) 0,063

o
C. Sedangkan Pada set point 40

o
C dengan rata-

rata nilai mean 39,86
o
C, nilai koreksi modul sebesar -0,14

o
C, 

prosentase koreksi modul 0,35% dengan nilai ketidakpastian 
(U95) 0,089

o
C. 

Penyajian nilai ketidakpastian dalam penelitian ini  
diharapkan dapat memberikan informasi nilai hasil ukur secara 
nyata, hanya saja dalam menyajikan suatu hasil ukur, nilai 
tersebut berupa nilai taksiran saja. Berdasarkan tabel  3 
diketahui nilai rata-rata hasil ukur modul pada set point 35

o
C 

adalah 34,92
o
C dengan nilai ketidakpastian (U95) 0,090

o
C, 

nilai rata-rata hasil ukur modul pada set point 37
o
C adalah 

36,91
o
C dengan nilai ketidakpastian (U95) 0,063

o
C dan nilai 

rata-rata hasil ukur modul pada set point 40
o
C adalah 39,86

o
C 

dengan nilai ketidakpastian (U95) 0,089
o
C. Dalam menyajikan 

suatu laporan maka penulisan nilai hasil pengukuran dan 
ketidakpastiannya harus mengikuti aturan angka penting. 
Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut: 

1) Pada set point 35
o
C = (34,92±0,090)

o
C 

Setelah dilakukan pengukuran sebanyak N kali didapatkan 
nilai rata-rata 34,92

o
C lebih sedikit atau antara 34,83

o
C sampai 

35,01
o
C. Secara statistik ini berarti ada jaminan 100% bahwa 

suhu modul yang sebenarnya berada pada nilai 34,83
o
C sampai 

35,01
o
C  atau (34,83≤ x ≤ 35,01)

 o
C. 

2) Pada set point 37
o
C = (36,91±0,063)

o
C 

Setelah dilakukan pengukuran sebanyak N kali didapatkan 
nilai rata-rata 36,91

o
C lebih sedikit atau antara 36,85

o
C sampai 

36,97
o
C. Secara statistik ini berarti ada jaminan 100% bahwa 

suhu modul yang sebenarnya berada pada nilai 36,85
o
C sampai 

36,97
o
C atau (36,85≤ x ≤ 36,97)

 o
C. 

3) Pada set point 40
o
C = (39,86±0,089)

o
C 

Setelah dilakukan pengukuran sebanyak N kali didapatkan 
nilai rata-rata 39,86

o
C lebih sedikit atau antara 39,77

o
C sampai 

39,95
o
C. Secara statistik ini berarti ada jaminan 100% bahwa 

suhu modul yang sebenarnya berada pada nilai 39,77
o
C sampai 

39,95
o
C atau (39,77≤ x ≤ 39,95)

 o
C. 

 

V. KESIMPULAN 

Dari hasil analisa, pengujian dan literatur penelitian dalam 

pembuatan media kalibrasi  termometer suhu badan dengan 

sensor DS18B20 berbasis arduino ini penulis berkesimpulan 

bahwa: 

a. Dapat dibuat alat media kalibrasi  termometer suhu badan 

dengan sensor DS18B20 berbasis arduino, menggunakan 

sistem pemanas heater kering dengan rentang ukur antara 

32
o
C sampai dengan 40

o
C resolusi satu angka di belakang 

koma. 

b. Sebelum melakukan pengambilan data, telah dilakukan 

pengujian modul media kalibrasi di laboratorium kalibrasi 

PT. Sinergi Indocal Sejahtera  Semarang, dengan hasil 

modul laik pakai untuk pengambilan data pengukuran. 

c. Nilai koreksi terkecil pembacaan modul terhadap standar 

termometer terkalibrasi pada set suhu 37
o
C dengan nilai 

0,04
o
C pada kondisi lingkungan dengan suhu ruangan 

27,6
o
C kelembaban 60%RH. Sedangkan nilai koreksi 

terbesar pada set suhu 40
o
C dengan nilai koreksi sebesar 

0,40
o
C pada kondisi lingkungan dengan suhu ruangan 

26,9
o
C kelembaban 60%RH 
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Abstrak — Code emergency di rumah sakit dibuat untuk menyampaikan informasi penting kepada personil rumah sakit bahwa ada 

kejadian kegawatdaruratan yang harus direspon dengan cepat, terkoordinasi dan terencana dengan baik. Beberapa rumah sakit 

menggunakan code emergency dengan warna dan kata atau kode yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

sistem penyampaian kejadian emergency code blue dan code red di tiga titik atau lokasi rumah sakit. Rancang bangun utama alat 

terdiri dari mikrokontroller ESP32 build in wi-fi, DF Player mini, display led dot matrix, rangkaian speaker dan tombol emergency. 

Tiga  microcontroller ESP32 sebagai client untuk tiga titik/lokasi rumah sakit dan satu lagi ESP32 sebagai rangkaian server dengan 

menggunakan wi-fi untuk mengendalikan semua perlakuan tombol untuk menghasilkan informasi pada speaker dan display. 

Rangkaian DF player mini untuk merekam informasi kejadian emergency, display led dot matrix untuk menampilkan tulisan berupa 

informasi emergency dan speker untuk membunyikan rekaman suara sesuai tombol emergency yang diaktifkan. Hasil yang didapat 

adalah alat mampu memberikan informasi emergency code blue dan code red melalui suara speaker dan ditampilkan juga pada tiga 

display dot matrix sesuai titik lokasi yang membutuhkan bantuan kegawatdaruratan. Pada penelitian ini dilakukan uji coba jarak 

maksimal perancangan jarak antara server dengan ketiga client maksimal sejauh 10 meter dengan respon output alat tanpa hambatan 

6,4 detik dan dengan hambatan 7,7 detik.  

Kata kunci : Code Emergency di Rumah Sakit, microcontroller ESP32, DF Player Mini, Display Led Dot Matrix 

 

I. PENDAHULUAN 

Kegawatdaruratan  merupakan suatu kejadian yang dapat 
menimbulkan kematian atau luka serius bagi pekerja, 
pengunjung atau masyarakat atau dapat menutupi kegiatan 
usaha, menggangu operasi, menyebabkan kerusakan fisik, 
lingkungan ataupun mengancam finansial dan citra rumah 
sakit. Rumah sakit mutlak memerlukan system tanggap darurat 
sebagai bagian dari manajemen K3 RS. [1]  Berpedoman pada 
respon cepat, terkoordinasi dan terencana dengan baik rumah 
sakit wajib memiliki program penanggulangan kegawatdarutan 
baik di dalam rumah sakit maupun diluar rumah sakit. [2]  
Menurut hasil Survei Sample Regristration System (SRS) dari 
Pustatin Kementerian Kesehatan di Indonesia menunjukkan, 
Penyakit Jantung Koroner (PJK) menjadi penyebab kematian 
tertinggi pada semua umur setelah stroke, yakni sebesar 12,9%. 
Data World Health Organization (WHO) menunjukkan 17,5 
juta orang di dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskuler 
atau 31% dari 56,5 juta kematian di seluruh dunia. [3] Kejadian 
kebakaran di rumah sakit sering diberitakan di media, tak 
jarang pihak rumah sakit kewalahan dalam penanggulangan 
kebakaran. [4] [5].  

Code emergency di rumah sakit dibuat untuk 
menyampaikan informasi penting kepada personel rumah sakit 

bahwa ada kejadian emergency.[6] Beberapa rumah sakit 
menggunakan kode warna dan kode kunci yang berbeda beda 
untuk penanganan kegawatdarutan, hal ini berdampak buruk 
pada tanggap darurat yang efisien dan efektif. [7] . Pelayanan 
kedaruratan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang 
membutuhkan sistem komunikasi dengan bantuan operator 
untuk memanggil tim kedaruratan. [2] 

Fina Supegina pernah membuat Rancang Bangun Sistem 
Code Blue di Rumah Sakit. Code Blue dirancang dengan 
menempalkan RFID dan menekan nomor ruangan maka akan 
secara otomatis terkoneksi  ke bagian IGD, ICU dan treadmill. 
Alat ini dilengkapi dengan RFID yang berfungsi untuk 
membuka kuncian Keypad dan dilengkapi dengan 2 LCD 
Karakter, GPRS Shield berfungsi sebagai kabel yang 
berserakan, jika rangkaian RFID error dapat menggunakan 
handpone sebagai pemberi inputan [8].   

Sistem komunikasi pelayanan kedaruratan harus terkoneksi 
dengan semua tim diberbagai lokasi rumah sakit. Perancangan 
sebelumnya berhasil dengan pembuatan output pada LCD 
Karakter. Tampilan LCD karakter yang minim mungkin akan 
membatasi petugas rumah sakit untuk mengetahui secara lelusa 
kejadian code blue. Berdasarkan permasalahan dan data diatas 
maka perlu dikembangkan sistem komunikasi penyampaian 
informasi code emergency di rumah sakit untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan rumah sakit.  
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Perancangan alat dibuat untuk membantu petugas rumah 
sakit untuk merespon dengan cepat setiap kejadian emergency. 
Rancang bangun emergency code blue dan code red dibuat 
dengan menggunakan ESP 32 yang dilengkapi dengan jaringan 
internal wifi sebagai perantara untuk dapat mengkoneksikan 
setiap tombol di masing masing titik/lokasi rumah sakit. 
Dengan output pertama alat adalah speaker yang berisikan 
rekaman suara kejadian emergency dari DF Mini Player dan 
output kedua adalah data emergency yang tampil di ketiga 
display led do matrix.   

 

II. BAHAN BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

A. Settingan Pencobaan 

Penelitian ini disimulasikan untuk dapat dirancang di rumah 

sakit dengan mengatur jarak antar clien dan server.   

1. Bahan dan alat 
Rancang bangun utama alat terdiri dari mikrokontroller 

ESP32 build in wi-fi sebanyak 4 buah (1 buah sebagai server 
dan 3 buah sebagai client), DF Player mini sebanyak 1 buah, 
display led dot matrix sebanyak 3 buah, rangkaian speaker dan 
6 buah tombol emergency dibagi di 3 titik lokasi rumah sakit 
(ICU, ICCU, NICU). ESP32 sebagai rangkaian clien dan server 
dikendalikan menggunakan wi-fi untuk mengaktifkan semua 
perlakuan tombol untuk menghasilkan informasi emergency 
berupa suara  pada speaker dan tulisan pada display dot matrix. 
Rangkaian DF player mini berisikan rekaman suara untuk 
informasi emergency. 

2. Eksperimen 
Dalam penelitian ini setelah didesain perangkat lunak dan 

mekanik maka akan diuji coba kemampuan komunikasi server 
dan client untuk menjalankan serangkaian perintah yang sudah 
disetting untuk menyampaikan informasi dengan keluaran 
speaker dan tulisan di display dot matrik.   

B. Diagram Blok Sistem 

 
Gambar 1. Diagram Blok Sistem 

Perancangan alat ini disetting dengan 3 client yang 
disimulasikan sebagai 3 ruangan di rumah sakit yaitu ruang 
ICU, ICCU dan NICU. Untuk mempercepat pemberian 
informasi emergency maka petugas rumah sakit cukup 
menekan salah satu tombol emergency di salah satu ruangan 
client maka akan terkoneksi secara langsung ke 3 ruangan 
dengan output speaker yang berbunyi rekaman informasi 
emergency sesuai lokasi yang sudah disetting dan tampilan 
display dot matrik muncul informasi berupa tulisan.  

 

C. Blok Alir Proses 

Diagram alir rancang bangun : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Blok Alir Proses 
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Program ESP 32 dibuat berdasarkan blok diagram sistem 
dan diagram alir. Program yang dirancang akan diupload 
dengan ardiuno uno. Alat ready dijalankan, ESP 32 server 
melakukan pembacaan data berdasarkan tombol yang 
diaktifkan. Data dikirim untuk diaktifkan berupa rekaman suara 
melalui speaker dan berupa tulisan melalui display dot matrix.  
Pembacaan data server selesai jika tombol dinonaktifkan.  

D. Skema Rangkaian Keseluruhan 

1) Rangkaian Minimum Client Sistem 

 
Gambar 3. Rangkaian Client 

 

Rangkaian minimum sistem client dirancang sebanyak 3 buah 

(ICU, ICCU dan NICU). Masing masing client dilengkapi 

dengan 2 buah tombol emergency, ESP 32 dan Display Led 

Dot Matrix. Tombol code red dan code blue terhubung ke ESP 

32 dengan mendapat tengan 5 Volt. ESP 32 sebagai client 

berfungsi untuk mengirim data informasi emergency yang 

sudah disetting berdasarkan kebutuhan  ke rangkaian server 

dengan menggunakan jaringan internal wifi. Selama tombol 

emergency dalam posisi ON/hidup maka client akan terus 

memberi data kepada rangkaian server. 

2) Rangkaian Minimum Server Sistem 

 
Gambar 4. Rangkaian Server 

 

Rangkaian minimum server dilengkapi dengan 1 buah ESP 32 

sebagai server, DF Player mini, dan speaker. ESP 32 

diprogram untuk menerima data dari masing masing tombol 

emergency yg ada di 3 client dan mengatur output speaker dan 

tulisan display dot matrix.  DF Player Mini sebagai modul 

pemutar file berupa mp3 yang berisikan rekaman suara yang 

disetting dengan kebutuhan informasi emergenci dan lokasi. 

Rekaman suara akan dibunyikan melalui speaker dan ESP 32 

juga akan mengirim data berupa tulisan yang ditampilkan di 

ketiga display dot matrik. 

 

III. HASIL DAN ANALISA 

A. Rancang Bangun Emergency Code Blue dan Code Red di 

Rumah Sakit 

Perancangan alat berhasil dengan 3 unit client dan 1 

speaker yang bekerja secara terkoneksi dengan jaringan wifi 

dari microkontroles ESP 32  

 

 
Gambar 4. Hasil Rancang Bangun 

 

Hasil rancang bangun alat ini dibuat untuk dapat 

digunakan di rumah sakit, client dari alat ini adalah ruang 

ICU, ICCU dan NICU. Ketiga client akan ditempatkan pada 

lokasi yang berbeda untuk itu alat ini diuji coba pengaturan 

jarak antara server dan client. 
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B. Rancang Bangun Client  

 

 
Gambar 5. Rangkaian Client 

 

Perancangan ketiga client pada alat ini terdiri dari 2 buah 

tombol emergency, mikrocontroler ESP32, display led Dot 

Matrix. Tiap tombol emergency disetting sesuai dengan code 

emergency dan lokasi client, ESP 32 akan mengirim data ke 

server ketika salah satu dari tombol diaktifkan.  

 

 

 

 
Tampilan Display Awal 

 
Tampilan Display aktif 

Gambar 6. Tampilan Display 
 

Gambar 6 kiri merupakan tampilan pertama untuk ketiga 

display dot matrix yang memberitahu lokasi client. Gambar 6 

kanan merupakan tampilan pada ketiga client jika tombol code 

blue ICU aktif maka ketiga tampilan client disamakan berubah 

dengan tulisan “C.BLUE ICU” secara bergantian 

menampilkan lokasi client. Jika tombol sudah dinonaktifkan 

maka ketika client akan menampilkan lokasi client. Demikian 

seterusnya jika tombol yang lain diaktifkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Rancang bangun Server dan Speaker 

 
Gambar 6. Rangkaian Server dan Speaker 

Perancangan alat rangkaian server terhubung dengan ketiga 

rangkaian client melalui jaringan internal wifi ESP32. ESP 32 

dirangkai terhubung langsung dengan DF Mini Player dan 

speaker.  Output speaker adalah rekaman suara dari DF Mini 

Player yang berisikan informasi emergency dan lokasi. ESP 32 

server juga akan mengirim data informasi emergency dan 

lokasi ke 3 display dot matrix. 

Tabel 1. Hasil Output Alat : 
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D. Hasil Uji Coba Alat 

Tabel 2. Hasil uji coba output dengan jarak yang berbeda beda 

: 

 
Penelitian ini menguji coba seberapa jauh pengaturan 

jarak antara server dan client. Jarak efektif untuk peletakan 

alat ini dapat digunakan di rumah sakit dengan jarak 10 meter. 

Pada jarak lebih dari 10 meter alat tidak merespon. 

 
E. Hasil Analisa Uji Coba Pengaturan Jarak Server dan 

Output Alat 
Uji coba alat ini dilakukan dengan dua tahap, pertama uji 

coba jarak server dengan client tanpa hambatan dilakukan di 
ruang terbuka dan uji coba jarak server dengan client dengan 
hambatan dilakukan di ruangan yang memiliki penghalang 
dinding. Penelitian dilakukan sebanyak 10 kali pengukuran 
pada tiap jarak 2 meter, 5 meter, 8 meter dan 10 meter dengan 
menghitung respon time server terhadap speaker dan client. 

Pengujian statistic yang dialkukan untuk menilai akurasi 
data antara jarak yang berbeda dengan respon time output alat 
dilakukan dengan metode Non Parametrik. Uji beda data tanpa 
hambatan dan dengan hambatan dilakukan uji statistic metode 
Man-Ehitney Test dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 3. Keseluruahan Respon Time 

 
Hasil respon time keseluruhan output tanpa hambatan dan 

dengan habatan terdapat nilai “p” lebih kecil dari 0,05 artinya 
ada perbedaan signifikan secara statistik pada respon time 
keseluruhan alat.  

 
Nilai mean keseluruhan respon alat tanpa hambatan sebesar 

6,4 detik lebih cepat merespon dibading alat dengan hambatan.  

Tabel 4. Tabel Stasistik Perbandingan Rspon Time 

Berdasarkan Jarak 

 
 

Grafik 2. Grafik Mean Respon Time Berdasarkan Jarak 

 
Berdasarkan data uji beda dari table 4 ada perbedaan 

signifikan secara statistik waktu respon alat pada jarak 2 meter, 
5 meter 8 meter dan 10 meter. Tanpa hambatan dan dengan 
hambatan memiliki mean yang berbeda beda. Tanpa hambatan 
selalu lebih cepat dibanding dengan tanpa hambatan. 
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Table 5. Respon Time Berdasarkan Output Alat 

 
 

Grafik 3. Grafik Mean Respon Time Output Alat 

 
 

Data uji beda dari table 5 terdapat respon time yang berbeda 

beda antara server/speaker dan ketiga display. Server/speker 

selalu terlebuh dahulu merespon dari ketiga display yakni 

dengan nilai mean 5, 7 detik. Ketiga display merspon dengan 

mean yang berdekatan yaitu 7,4 detik, 7,6 detik dan 7,8 detik.  

IV. PEMBAHASAN 

Rancang bangun alat ini telah diuji coba jarak pengaturan 

antara server dan client baik tanpa hambatan dan dengan 

hambatan. Hambatan yang dimaksud adalah dinding atau 

bahan yang lainnya sesuai lokasi bangunan. Untuk dapat 

mengaktifkan seluruh kinerja alat jarak maksimal antara server 

dan client adalah 10 meter. Ketiga client  dengan tampilan 

display dot matrix disimulasikan pada tempat dan jarak yang 

berbeda. Secara statistic terdapat perbedaan signifikan respon 

time output alat yakni respon time speker alat selalu lebih 

cepat dengan ketiga display. Dengan tulisan data emergency 

yang jelas ditampilkan di display dot matrix dan rekaman 

suara melalui bunyi speaker akan sangat membantu tim 

emergency di rumah sakit untuk segera mungkin merespon. 

Fina [8] yang berhasil membuat output buzzer, led dan LCD 

karakter menampilkan nomor ruangan yang memerlukan 

bantuan. 

V. KESIMPULAN 

Rancang bangun utama alat ini terdiri dari microkontroler 
ESP32 build in wifi, DF Player Mini, display led dot matrix, 
rangkaian speaker dan tombol emergency. Pengujian alat ini 
berhasil dilakukan dengan waktu respon yang sangat singkat 
untuk mendapatkan informasi emergency. Nilai mean respon 
keseluruhan alat untuk posisi tanpa hambatan ada pada waktu 
6,4 detik sedangkan untuk posisi dengan hambatan adalah 7,7 
detik. Alat ini  dapat dikembangkan di rumah sakit untuk 
mempercepat penanganan kejadian emergency.   

Keseluruhan kinerja alat  bekerja dengan baik, namun 
untuk pada saat uji coba server dan client tidak mampu saling 
berkomunikasi untuk itu perlu sewaktu waktu untuk merestart 
keseluhan alat.  

Saran pengembangan selanjutnya alat ini bisa ditambahkan 
dengan code emergency lainnya dengan pengembangan 
program ESP32 untuk jarak yang lebih jauh. 
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Abstrak—Computed Radiography (CR) merupakan sistem radiografi yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dengan 

pengolahan citra untuk menangani ketidaktetapan kualitas citra. Citra adalah representasi optis dari sebuah obyek yang disinari oleh 

sumber radiasi. Keluaran citra yang buruk dapat mengakibatkan informasi yang hilang atau tidak tampak dan memberikan dosis 

radiasi tambahan bagi pihak yang terkait di dalam pemeriksaan. Kualitas citra dapat dijaga dengan melakukan kontrol kualitas (QC), 

dan salah satu aspek kontrol kualitas (QC) adalah uji image uniformity pada citra computed radiography (CR). Image uniformity 

merupakan tingkat keseragaman yang diperoleh pada citra computed radiography (CR). Image uniformity menentukan kualitas citra 

pada pemeriksaan radiologi untuk memperoleh informasi diagnostik yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

nilai penyimpangan dari duah image plate yang diuji dan mengetahui laik atau tidak image plate yang digunakan sebagai diagnosa. 

Pada penelitian ini menggunakan dua buah image plate ukuran 35 x 43 dengan nomor ID 9104509211 dan 9104509214. Dua buah image 

plate dieksposi dengan variasi tegangan tabung 50, 53, 60, 70 kV serta kuat arus dan waktu 10, 22, 28, 40 mAs. Data dari citra yang 

diuji diambil berupa format file DICOM yang kemudian diolah dan dianalisa dengan perangkat lunak Matlab. Setelah dianalisa, nilai 

penyimpangan yang diperoleh pada image plate ID 9104509211 berkisar antara 0,02% - 1,88% dan image plate ID 9104509214 berkisar 

antara 0,01% - 1,81% pada minggu ke 7. Hasil analisa menunjukkan image plate yang digunakan laik pakai karena masih dalam batas 

toleransi sebesar 10% yang ditetapkan AAPM. 

Kata Kunci—Computed Radiography; Citra; Image Plate; Image Uniformity; Matlab

I.  PENDAHULUAN 

 
 Computed Radiography (CR) merupakan salah satu teknik 

Digital Radiography menggunakan detektor photostimulable 
storage phosphor (PSP) yang dapat mengakuisisi data dan 
menampilkan citra pada monitor. Berbeda dengan radiografi 
konvensional yang menggunakan film screen sebagai media 
penampil citra, pada CR proses pengumpulan, pengolahan, 
penampilan dan penyimpanan citra radiografi menggunakan 
image plate yang terbuat dari bahan fosfor. Bentuk format citra 
yang dihasilkan oleh CR adalah dalam bentuk DICOM (Digital 
Imaging and Communication in Medicine). Format citra 
DICOM memiliki keunggulan yaitu bila dilakukan pembesaran 
citra maka tidak akan mengalami perubahan nilai piksel dan 
resolusinya tetap. Citra adalah representasi optis dari sebuah 
obyek yang disinari oleh sumber radiasi. Citra yang dihasilkan 
oleh CR termasuk dalam tipe citra digital. Citra digital 
merupakan citra yang dihasilkan dari pengolahan 
menggunakan komputer, dengan cara merepresentasikan citra 
secara numerik. Citra ditampilan dalam bentuk matrik (kolom 
dan baris). Satu elemen matrik disebut picture element (pixel) 
yang menunjukkan nilai tingkat keabuan (grey level) dari 
elemen citra. Keluaran citra yang buruk oleh perangkat CR 
dapat mengakibatkan penyinaran ulang dan memberikan dosis 
radiasi tambahan yang akan merugikan pihak terkait dalam 
pemeriksaan. Kualitas citra yang baik akan memberikan 
diagnosa yang tepat, karena tidak ada informasi yang hilang 
atau tidak tampak [1]. Kualitas citra dapat dijaga dengan 

melakukan Quality Control (QC). Salah satu aspek QC yang 
dilakukan pada perangkat CR adalah menguji image uniformity 
pada citra CR. Uji image uniformity pada perangkat CR dapat 
dilakukan dengan metode pengolahan citra digital.  

D. R. Ningtias [2] melakukan penelitian pembuatan dan 
penghitungan kualitas citra digital menggunakan program 
Modulation Transfer Function (MTF) pada sistem CR untuk 
kegiatan Quality Control (QC). MTF digunakan untuk 
menganalisis resolusi spasial citra digital. Pada penelitian ini 
menggunakan phantom tembaga ukuran 15 x 15 cm dengan 
tebal 1 mm, phantom dieksposi dengan variasi tegangan tabung 
50, 60, 70 dan 81 kV serta variasi arus tabung 1.6, 2, 4, 8, 16 
dan 32 mAs. Dari hasil penelitian didapat semakin tinggi 
tegangan yang digunakan, maka kualitas citra semakin baik 
dengan arus optimal pada rentang 4 – 8 mAs dengan rata – rata 
nilai reolusi spasial 7,26 lp/mm. Arnefia Mei Yusnida [3] 
melakukan penelitian uji image uniformity pada CR dengan 
pengolahan citra digital. Pada penelitian ini menggunakan 
image plate ukuran 35 x 35 dengan plate ID 9103073519, 
image plate dieksposi dengan kondisi tegangan tabung 80 kV 
dan variasi kuat arus dan waktu 40, 50, 60 mAs. Pengolahan 
citra menggunakan perangkat lunak Matlab dan menentukan 
Region of Interest (ROI) sebagai titik pengukuran. Dari hasil 
penelitian diperoleh deviasi rata – rata piksel tiap ROI yang 
dihasilkan oleh citra uji berkisar antara 0,17% - 1,03% dari rata 
rata keseluruhan. Nilai tersebut masih dalam batas toleransi 
yang ditetapkan oleh American Association of Physicists in 
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Medicine (AAPM) sebesar 10%, sehingga image plate yang 
diuji dikatakan laik untuk digunakan.  

Didasari permasalahan diatas, maka objek penelitian ini 
adalah mengembangkan uji image unifomirty pada perangkat 
CR dengan pengolahan citra digital dengan penambahan 
tercatatnya banyak penggunaan image plate yang diuji. 
Sehingga pada penelitian ini diharapkan dapat mengetahui 
pengaruh banyak jumlah penggunaan image plate terhadap 
nilai deviasi rata – rata piksel dari citra image plate yang diuji. 
Studi ini menyiratkan bahwa uji image uniformity perangkat 
CR yang merupakan salah satu aspek Quality Control (QC) 
untuk memastikan kualitas citra yang dihasilkan perangkat CR 
baik dapat dilakukan oleh user (radiografer) maupun teknisi 
penanggung jawab alat kesehatan di Rumah Sakit 
(elektromedis)  tanpa biaya dan hanya menggunakan perangkat 
lunak sebagai pengolah citra digital. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

A. Setting Percobaan 

Penelitian ini menggunakan satu unit perangkat CR dan 
pesawat rontgen konvensional dimana pengambilan data 
dilakukan selama ± 12 minggu

 
. 

1) Bahan dan Alat 
Penelitian ini menggunakan pesawat rontgen konvensional 

pabrikan Hitachi Radnext 50, perangkat CR pabrikan 
Carestream dengan image plate ukuran 35 x 43 dan perangkat 
lunak Matlab. 

2) Eksperimen 
Dalam penelitian ini, eksposi pada IP dilakukan tanpa 

obyek. Eksposi dilakukan pada tegangan tabung 50, 53, 60, 70 
kV dan kuat arus dan waktu 10, 22, 28, 40 mAs. Jarak antara 
sumber – image plate (FFD) adalah 100 cm. Pada setiap 
variasi tegangan tabung serta kuat arus dan waktu yang 
digunakan akan diperoleh citra digital. 

Selanjutnya, citra digital yang dihasilkan akan diolah dan 
dianalisa nilai image uniformitynya oleh perangkat lunak 
Matlab. Pada perangkat lunak Matlab, ditentukan posisi ROI 
dan menghitung nilai rata – rata. Daerah yang digunakan 
sebagai ROI meliputi empat kuadran dan di pusat berkas 
eksposi. 

B. Diagram Blok 

Dalam penelitian ini, pesawat rontgen (x – ray) digunakan 
sebagai sumber radiasi. Menggunakan tiga buah kaset ukuran 
35 x 43 yang menghasilkan ukuran piksel 2048 x 2500. Kaset 
CR baru digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui 
kondisi awal uniformity pada image plate yang belum pernah 
digunakan untuk pemeriksaan (diagnosa). Kaset CR lama A 
dan B ini sebagai fokus penelitian, yang di setiap minggu nya 
diambil data (citra) untuk diolah dan dianalisa. Kolimasi untuk 
pengambilan citra sama dengan luas ukuran kaset. Hasil 
eksposi pada kaset kemudian diproses oleh reader CR dan 
ditampilkan citra pada layar monitor perangkat CR. 
Selanjutnya, file citra yang diperoleh berupa format file 
DICOM dikirim ke flashdisk. File yang diperoleh kemudian 
diolah dan dianalisa menggunakan perangkat lunak Matlab 
untuk mengetahui nilai image uniformitynya. 

 

Gambar. 1. Diagram blok penelitian 

C. Diagram Alir 

Tahap penelitian seperti yang ditunjukkan pada Gambar. 2. 

Untuk setiap kaset CR yang digunakan, baik itu kaset CR baru 

maupun kaset CR lama A dan B sebelum dilakukan 

pengambilan data (citra) diatur luas penyinaran (kolimasi) 

seukuran luas ukuran kaset CR yang digunakan. Jika luas 

kolimasi yang diatur sudah sesuai, selanjutnya atur tegangan 

tabung serta kuat arus dan waktu yang digunakan. Pada 

penelitian ini menggunakan 4 variasi faktor eksposi, yaitu 53 

kv 10 mAs, 50 kV 40 mAs, 60 kV 28 mAs, 70 kV 22 mAs 

dengan FFD 100 cm. Kaset CR yang telah dieksposi 

selanjutnya diproses oleh reader CR dan ditampilkan berupa 

citra pada layar monitor CR. Setiap faktor eksposi diambil 

data (citra) sebanyak 5 kali. Masing – masing dari citra yang 

diperoleh kemudian diambil data berupa format file DICOM 

yang selanjutnya diolah dan dianalisa dengan perangkat lunak 

Matlab. 

Sedangkan pada Gambar 3, menjelaskan diagram alir 

mengenai proses penelitian kaset CR lama A dan B. Sebelum 

pengambilan data pertama, kaset CR lama A dan B dicatat 

jumlah total penggunaannya. Selanjutnya, diambil data (citra) 

dengan variasi faktor eksposi yang digunakan. Masing – 

masing faktor eksposi yang digunakan diambil data (citra) 

sebanyak 5 kali. Perlakuan berlanjut hingga minggu ke 12, 

yang mana di setiap minggunya sebelum melakukan 

pengambilan data tetap mencatat jumlah total penggunaan 

kaset yang diuji. Sehingga setiap pengambilan data dapat 

diketahui kaset yang diuji tersebut di penggunaan yang ke 

berapa kali. 

 

Gambar.2. Diagram alir penelitian 
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Gambar.3. Diagram alir penelitian kaset CR lama A dan B 

 

III. HASIL 

 
Pada penelitian ini, pengolahan dan analisa dari citra yang 

diuji menggunakan perangkat lunak Matlab. Dari perintah 
program yang dijalankan akan menampilkan hasil seperti 
Gambar 4. 

 

Gambar.4. Hasil running program Matlab 

Pada Gambar 4. merupakan citra yang diuji serta hasil crop 

pada 5 ROI yang sudah ditentukan. Daerah yang digunakan 

sebagai ROI meliputi kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan 

bawah dan tengah dari gambar (citra) sesuai perintah yang 

ditulis pada program. Kaset CR yang digunakan pada 

penelitian menghasilkan ukuran piksel 2048 x 2500. ROI 

sebagai sampel pengujian diambil dengan luasan 400 x 400. 

Nilai grey level yang diperoleh pada masing – masing piksel 

gambar (citra) menggambarkan respon IP terhadap radiasi 

sinar X. Data yang diperoleh dari citra yang diuji ditampilkan 

pada Tabel 1. – 8. 

 
Tabel 1. Data citra kaset A dengan faktor eksposi 53 kV, 10 mAs 

Minggu 
Deviasi 

ROI A ROI B ROI C ROI D ROI E 

2 

0.88 0.09 1.38 1.01 0.42 

0.86 0.18 1.42 1.11 0.38 

0.89 0.13 1.42 1.07 0.40 

0.88 0.15 1.42 1.09 0.40 

0.91 0.17 1.43 1.11 0.41 

5 

1.06 0.10 1.79 0.98 0.35 

1.07 0.13 1.80 0.96 0.36 

1.09 0.13 1.80 0.96 0.38 

1.08 0.12 1.78 0.96 0.37 

1.05 0.13 1.81 0.97 0.35 

7 

1.14 0.17 1.80 0.95 0.46 

1.12 0.16 1.81 0.95 0.44 

1.13 0.13 1.80 0.98 0.44 

1.10 0.15 1.79 0.97 0.43 

1.10 0.12 1.79 0.98 0.42 

 
Tabel 2. Data citra kaset A dengan faktor eksposi 50 kV, 40 mAs 

Minggu 
Deviasi 

ROI A ROI B ROI C ROI D ROI E 

2 

0.75 0.09 1.30 0.93 0.28 

0.75 0.11 1.30 0.95 0.30 

0.73 0.09 1.30 0.92 0.26 

     

     

5 

0.91 0.15 1.55 0.80 0.30 

0.95 0.11 1.56 0.83 0.32 

0.96 0.13 1.56 0.81 0.33 

0.95 0.07 1.56 0.86 0.31 

0.97 0.12 1.56 0.82 0.35 

7 

0.96 0.08 1.54 0.86 0.36 

0.99 0.07 1.55 0.86 0.38 

0.99 0.06 1.54 0.88 0.38 

1.01 0.05 1.55 0.89 0.40 

1.01 0.04 1.54 0.89 0.40 

 
Tabel 3. Data citra kaset A dengan faktor eksposi 60 kV, 28 mAs 

Minggu 
Deviasi 

ROI A ROI B ROI C ROI D ROI E 

2 

0.68 0.04 1.31 0.87 0.21 

0.71 0.01 1.30 0.83 0.23 

0.69 0.00 1.31 0.83 0.21 

     

     

5 

0.80 0.18 1.53 0.75 0.20 

0.84 0.18 1.54 0.74 0.23 

0.82 0.18 1.53 0.74 0.21 

0.82 0.18 1.53 0.74 0.21 

0.83 0.16 1.53 0.75 0.21 

7 

0.86 0.15 1.54 0.79 0.26 

0.87 0.15 1.54 0.79 0.27 

0.89 0.15 1.54 0.78 0.28 

0.88 0.13 1.54 0.80 0.27 

0.90 0.14 1.54 0.79 0.29 
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Tabel 4. Data citra kaset A dengan faktor eksposi 70 kV, 22 mAs 

Minggu 
Deviasi 

ROI A ROI B ROI C ROI D ROI E 

2 

0.71 0.11 1.35 0.72 0.20 

0.71 0.12 1.35 0.72 0.20 

0.70 0.10 1.35 0.74 0.19 

     

     

5 

0.84 0.32 1.55 0.61 0.22 

0.88 0.29 1.55 0.62 0.25 

0.90 0.28 1.54 0.63 0.27 

0.90 0.28 1.55 0.64 0.28 

0.85 0.31 1.54 0.61 0.23 

7 

0.87 0.25 1.55 0.69 0.25 

0.90 0.20 1.55 0.74 0.29 

0.86 0.25 1.55 0.68 0.24 

0.87 0.28 1.53 0.65 0.26 

0.91 0.25 1.53 0.67 0.29 

 
Tabel 5. Data citra kaset B dengan faktor eksposi 53 kV, 10 mAs 

Minggu 
Deviasi 

ROI A ROI B ROI C ROI D ROI E 

2 

1.53 0.60 0.29 0.73 1.36 

1.52 0.58 0.30 0.73 1.37 

1.53 0.60 0.30 0.74 1.36 

1.54 0.58 0.29 0.71 1.37 

1.50 0.61 0.34 0.77 1.32 

5 

1.74 0.58 0.12 0.53 1.56 

1.78 0.56 0.13 0.51 1.61 

1.87 0.58 0.11 0.48 1.66 

1.86 0.57 0.11 0.48 1.66 

1.83 0.57 0.11 0.47 1.63 

7 

1.89 0.59 0.03 0.44 1.77 

1.89 0.60 0.03 0.45 1.77 

1.88 0.53 0.02 0.39 1.76 

1.87 0.57 0.03 0.42 1.75 

1.88 0.55 0.03 0.41 1.77 

 

Tabel 6. Data citra kaset B dengan faktor eksposi 50 kV, 40 mAs 

Minggu 
Deviasi 

ROI A ROI B ROI C ROI D ROI E 

2 

1.27 0.50 0.37 0.66 1.06 

1.23 0.49 0.37 0.67 1.03 

1.24 0.49 0.36 0.68 1.06 

     

     

5 

1.46 0.43 0.17 0.40 1.26 

1.48 0.46 0.18 0.42 1.26 

1.50 0.48 0.17 0.44 1.28 

1.48 0.48 0.16 0.44 1.27 

1.49 0.47 0.17 0.43 1.28 

7 

1.57 0.48 0.05 0.40 1.44 

1.58 0.51 0.06 0.42 1.44 

1.61 0.51 0.05 0.42 1.46 

1.58 0.51 0.05 0.42 1.45 

1.58 0.41 0.05 0.33 1.44 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Tabel 7. Data citra kaset B dengan faktor eksposi 60 kV, 28 mAs 

Minggu 
Deviasi 

ROI A ROI B ROI C ROI D ROI E 

2 

1.17 0.37 0.38 0.56 0.97 

1.19 0.43 0.37 0.60 0.98 

1.19 0.42 0.37 0.59 0.99 

     

     

5 

1.39 0.36 0.19 0.34 1.18 

1.38 0.38 0.18 0.36 1.17 

1.38 0.36 0.18 0.34 1.17 

1.39 0.36 0.17 0.33 1.19 

1.39 0.35 0.16 0.32 1.19 

7 

1.45 0.41 0.08 0.36 1.31 

1.48 0.41 0.08 0.34 1.34 

1.49 0.44 0.08 0.38 1.34 

1.49 0.43 0.08 0.36 1.34 

1.50 0.43 0.08 0.36 1.34 

 

Tabel 8. Data citra kaset B dengan faktor eksposi 70 kV, 22 mAs 

Minggu 
Deviasi 

ROI A ROI B ROI C ROI D ROI E 

2 

1.14 0.27 0.43 0.49 0.93 

1.14 0.27 0.43 0.49 0.92 

1.16 0.27 0.43 0.47 0.93 

     

     

5 

1.81 2.35 0.42 2.47 2.11 

1.38 0.27 0.21 0.25 1.16 

1.39 0.24 0.20 0.23 1.18 

1.39 0.29 0.20 0.28 1.18 

1.41 0.28 0.20 0.27 1.21 

7 

1.45 0.29 0.10 0.23 1.30 

1.48 0.31 0.09 0.25 1.32 

1.48 0.32 0.09 0.25 1.33 

1.49 0.34 0.09 0.27 1.34 

1.49 0.33 0.09 0.26 1.33 

 

IV. PEMBAHASAN 

 
Dari hasil pengolahan citra yang diuji menggunakan 

perangkat lunak Matlab, diperoleh hasil pada kaset CR A 
dengan faktor eksposi 53 kV, 20 mAs deviasi rata – rata 
berkisar antara 0,01% - 1,81%, pada faktor eksposi 50 kV, 40 
mAs deviasi rata – rata berkisar antara 0,01% - 1,56%, pada 
faktor eksposi 60 kV, 28 mAs deviasi rata – rata berkisar antara 
0,01% - 1,54%, pada faktor eksposi 70 kV, 22 mAs deviasi rata 
– rata berkisar antara 0,1% - 1,53%. Sementara pada kaset B 
dengan faktor eksposi 53 kV, 10 mAs deviasi rata – rata 
berkisar antara 0,02% - 1,88%, pada faktor eksposi 50 kV, 40 
mAs deviasi rata – rata berkisar antara 0,05% - 1,61%, pada 
faktor eksposi 60 kV, 28 mAs deviasi rata – rata berkisar antara 
0,08% - 1,5%, pada faktor eksposi 70 kV, 22 mAs deviasi rata 
– rata berkisar antara 0,09% - 1,49%. Nilai deviasi yang 
diperoleh dari berbagai faktor eksposi yang digunakan masih 
dalam batas toleransi untuk pengujian image uniformity dari 
AAPM No 93 Tahun 2006 sebesar 10%.  

Dari hasil yang telah diolah, terlihat adanya kenaikan nilai 
deviasi rata – rata pada setiap faktor eksposi yang digunakan di 
setiap minggunya. Tetapi kenaikan dari nilai deviasi rata – rata 
itu tidak selalu cenderung naik, ada di beberapa pengambilan 
data nilai deviasi rata – rata lebih rendah dari pengambilan data 
(citra) yang sebelumnya di minggu yang sama. Selisih 
perbedaan nilai deviasi rata – rata di setiap minggu juga tidak 
lebih dari 0,1%. 
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Di beberapa titik ROI juga didapatkan hasil nilai deviasi 
rata – rata di setiap minggunya mengalami penurunan. 
Terutama pada kaset CR B. Nilai deviasi rata – rata semakin 
mendekati 0,0%, sehingga dapat dikatakan pada titik ROI 
tersebut sebaran data homogen. Sehingga dapat dikatakan 
uniformitynya sangat baik. 

Penelitian ini mencoba untuk menunjukkan adanya 
pengaruh banyak penggunaan kaset terhadap uniformity kaset 
CR, akan tetapi pengaruh dari banyaknya penggunaan kaset 
CR tidak terlalu signifikan. Pada variasi faktor eksposi yang 
digunakan dalam penelitian ini juga didapatkan nilai deviasi 
rata – rata tidak berbeda jauh. Adanya penurunan nilai deviasi 
rata – rata di beberapa titik ROI terutama pada kaset CR B bisa 
disebabkan oleh faktor eksternal. Salah satunya yaitu kesalahan 
perlakuan peneliti dalam pengambilan data (citra) atau bisa 
disebabkan faktor lain. 

 

V. KESIMPULAN 

 
Dari hasil pengujian dengan menggunakan perangkat lunak 

Matlab dengan beberapa faktor eksposi yang digunakan pada 
kaset CR A didapatkan nilai deviasi rata – rata antara 0,01% - 
1,81% dan kaset CR B nilai deviasi rata – rata antara 0,02% - 
1,88% yang berarti kaset CR yang diuji dapat dikatakan laik 
digunakan untuk pemeriksaan radiologi karena masih dalam 
batas toleransi yang ditetapkan AAPM sebesar 10%. 
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Abstrak—Oksigen merupakan komponen utama bagi kehidupan manusia. Penggunaan gas oksigen di rumah sakit merupakan 

bagian yang menjadi penunjang dan akan sangat menentukan dalam proses pemulihan kondisi kesehatan pasien. Dokter dalam 

memberikan jumlah oksigen pada pasien (liter/menit) disesuaikan dengan hasil pengukuran saturasi oksigen pada pasien dan kondisi 

pasien [1]. Karena itu keakuratan sistem pengiriman aliran oksigen penting[4]. Tujuan dari penelitian ini, alat kalibrasi gas flowmeter 

bisa dimanfaatkan pada instansi rumah sakit sebagai penunjang pemeliharaan gas flowmeter. Alat ini menggunakan sensor aliran gas 

MCS100A120, kemudian ditampilkan pada LCD karakter 16 x 2. Penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimental dengan jenis 

penelitian yaitu After Only Design. Berdasarkan pengukuran pada flowmeter di rumah sakit maka di peroleh tingkat rata-rata 

kesalahan (error (%)) adalah -8,326%. 

Kata Kunci—Flowmeter; Oksigen; laju  aliran  oksigen; Arduino Uno; Kalibrasi 

I.  PENDAHULUAN 

Oksigen merupakan komponen utama bagi kehidupan 
manusia.Penggunaan gas oksigen di rumah sakit merupakan 
bagian yang menjadi penunjang dan akan sangat menentukan 
dalam proses pemulihan kondisi kesehatan pasien. Pihak rumah 
sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan tentunya selalu 
menyediakan gas oksigen sehingga apabila sewaktu-waktu ada 
pasien yang membutuhkan gas oksigen telah siap pakai.Tujuan 
utama pemberian terapi oksigen adalah untuk mempertahankan 
PaO2 > 60 mmHg atau SaO2 > 90% dan mencegah dan 
mengatasi hipoksia jaringan dan beban kerja kardiorespirasi 
yang berlebih (Perry & Potter, 2006).Dokter dalam 
memberikan jumlah oksigen pada pasien (liter/menit) 
disesuaikan dengan hasil pengukuran saturasi oksigen pada 
pasien dan kondisi pasien [1].Pasien yang menerima terapi 
oksigen terus menerus memiliki flow meter dan sumber gasnya 
berubah. Meskipun laju alir oksigen diatur sama seperti 
sebelumnya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai 
pelepasan aliran oleh flow meter adalah tekanan gas dari outlet 
dinding, maka dibutuhkan katup pereduksi untuk 
mempertahankan tekanan konstan pada 50 psi, menurut 
rekomendasi pabrikan. Namun, meskipun ada kepatuhan penuh 
terhadap semua rekomendasi pabrikan, mungkin ada menjadi 
variabilitas luas di saturasi oksigen untuk aliran yang sama [2].  

Tubuh manusia normalnya melakukan metabolisme aerob 
yang membutuhkan glukosa dan oksigen.Berbeda dengan 
glukosa, oksigen tidak dapat disimpan dalam tubuh dan harus 
disediakan secara terus menerus ke jaringan tubuh. Pengiriman 
oksigen ke jaringan (oxygen delivery) dipengaruhi oleh kadar 
hemoglobin (Hb), saturasi oksigen (SaO2), dan curah jantung 
(cardiac output, CO). Curah jantung dipengaruhi oleh frekuensi 
denyut jantung dan isi sekuncup (stroke volume).Isi sekuncup 
dipengaruhi oleh preload (volume darah di jantung sebelum 
kontraksi/sistolik), kontraktilitas miokard, dan afterload 
(tahanan yang dihadapi saat jantung kontraksi/sistolik). 
Berdasarkan anatomi, penelusuran gangguan akut secara klinis 
akan dimulai dari jalan napas (airway) sebagai saluran 

masuknya oksigen, pernapasan (breathing) sebagai proses 
masuknya oksigen dan keluarnya karbondioksida dari sistem 
pernapasan, dan sirkulasi (circulation) sebagai proses 
terikatnya oksigen pada hemoglobin untuk kemudian 
didistribusikan ke jaringanatau sel-sel. Sebelum tahun 1920 
suplementasi oksigen dievaluasi oleh Baruch dkk dan akhirnya 
pada tahun 1920 ditetapkan suatu konsep bahwa oksigen dapat 
digunakan sebagai terapi. Dua penelitian dasar di awal tahun 
1960an memperlihatkan adanya bukti membaiknya kualitas 
hidup pada pasien penyakit paru obstruksi kronik (PPOK) yang 
mendapat suplemen oksigen.Dalam pemberian oksigen harus 
dipertimbangkan apakah pasien benar-benar membutuhkan 
oksigen, apakah dibutuhkan terapi oksigen jangka pendek 
(Short-term Oxygen Therapy) atau terapi oksigen jangka 
panjang (Long-term Oxygen Therapy).Indikasi untuk 
pemberian oksigen harus jelas.Oksigen yang diberikan harus 
diatur dalam jumlah yang tepat, dan harus dievaluasi agar 
mendapat manfaat terapi dan menghindari toksisitas.Terapi 
oksigen jangka pendek merupakan terapi yang dibutuhkan pada 
pasien-pasien dengan keadaan hipoksemia akut, diantaranya 
pneumonia, PPOK dengan eksaserbai akut, asma bronkial, 
gangguan kardiovaskular, emboli paru.Pada keadaan tersebut, 
oksigen harus segera diberikan dengan adekuat. Pemberian 
oksigen yang tidak adekuat akan menimbulkan cacat tetap dan 
kematian [3]. 

Untuk pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis atau 
pasien dengan atelektasis oleh oksigenasi, risiko asidosis 
respiratori meningkat ketika oksigen diberikan sebebasnya 
tanpa terukur.Untuk menghindari asidosis ini, saturasi oksigen 
harus dijaga antara 88% dan 92%.Namun, ketika alat analisa 
gas darah arteri tersedia, kisaran ini dapat diperpanjang hingga 
94% - 98% dan laju aliran oksigen kemudian diadaptasi sesuai 
dengan evolusi tekanan arteri CO2. Diperkirakan bahwa 2000 - 
4000 kematian dapat dihindari setiap tahun di Inggris jika laju 
aliran oksigen lebih tepat. Karena itu keakuratan sistem 
pengiriman aliran oksigen penting[4]. 
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Sebelumnya Hanif Zakki  membuat Alat Ukur Pendeteksi 
Besaran Volume Penggunaan Gas Medis Oksigen Sebagai 
Dasar Penentuan Tarif tahun 2017, alat yang dirancang telah 
berhasil menentukan jumlah volume gas yang dipakai oleh 
pasien sebagai dasar menentukan tarif di rumah sakit. Alat 
yang digunakan menggunakan sensor air sebagai pendeteksi 
volume oksigen yang memiliki kelemahan mengukur gas 
minimal 2LPM dan pada pengukuran 2LPM terdapat kesalahan 
sebesar 13,5% [1]. Desi Widaningrum tahun 2017, Rancang 
Bangun Alat Deteksi Laju Aliran Gas Respirasi Menggunakan 
Sensor Aliran YF-S201 Berbasis Mikrokontroller Arduino 
Uno, pada penelitian ini mengukur gas flowrate pada range 
pengukuran 100 lpm sampai 1700 lpm. Dalam penelitian ini 
tidak mengukur gas flowrate yang memiliki range rendah 
seperti yang dimiliki pada flowmeter oksigen untuk pasien [5]. 
Jaspreet Kaur dkk tahun 2008, membuat Desain dan 
Pengembangan Sistem Pengukuran Aliran Gas Berdasarkan 
Termistor untuk Anaesthesi Ventilator, sensor yang digunakan 
adalah termistor yang masih terpengaruh oleh suhu lingkungan, 
sehingga apabila terjadi perubahan suhu lingkungan yang 
signifikan akan mempengaruhi hasil pembacaan pengukuran 
[6]; 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah agar alat kalibrasi 
gas flowmeter bisa dimanfaatkan pada instansi rumah sakit 
sebagai penunjang pemeliharaan gas flowmeter. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

A. Setting Percobaan 

Penelitian ini menggunakan satu tabung gas oksigen ukuran 
6 m3  , regulator oksigen sebagai penurun tegangan dari tabung 
ke flowmeter dan flowmeter, dimana pengukuran dilakukan 
sebanyak 6 kali. 

1) Bahan dan Alat 
Penelitian ini menggunakan Arduino Uno sedangkan sensor 

aliran gas yang digunakan yaitu sensor MCS100A120. Sensor 
tekanan ditempatkan secara seri pada instalasi outlet flowmeter 
(C&U). Sedangkan alat ukur yang digunakan untuk mengukur 
tegangan yaitu multimeter digital (Aditec, A-830). 

2) Eksperimen 
Dalam penelitian ini, setelah desain mekanik tabung gas 

oksigen dipasang regulator oksigen dan flowmeter sebagai 
pengatur laju aliran gas. Pada tahap pengujian, nilai pembacaan 
sensor dibandingkan  dengan hasil dari alat pembanding 
dengan rentang pengukuran (1 LPM sampai dengan 10 LPM). 

B. Diagram Balok 

Berikut ini adalah diagram blok  alat kalibrator gas floweter 
dilengkapi dengan sensor gas flow: 

 
Fig. 1. Blok Digram Sistem 

Ketika modul mendapatkan tegangan dari baterai maka 
akan mengaktifkan semua rangkaian dan sensor. 
Mikrokontroler Arduino Uno sebagai pusat pengendali data 
input dan output. IC ini akan bekerja berdasarkan data input 
yang masuk kedalam IC mikrokontroler ini. Data input yang 
masuk pada mikrokontroler yaitu tegangan output sensor aliran 
gas MCS100A120. Untuk tombol START/STOP untuk 
memulai dan memberhentikan alat pada saat pembacaan 
pengukuran. Tombol RESET digunakan untuk mereset hasil 
pembacaan pengukuran apabila kurang jelas. Sensor aliran gas  
akan mengirim data ke Arduino uno untuk diolah menjadi nilai 
dalam satuan liter per menit (lpm). Setelah melakukan 
pembacaan mikrokontroler tersebut akan menampilkan 
pembacaan data ke display LCD. 

C. Diagram Alir 

Saat modul mendapatkan tegangan dari baterai maka akan 

mengaktifkan semua rangkaian dan sensor, mikrokontroler 

akan melakukan inisialisasi LCD. Kemudian untuk pembacaan 

data dari sensor gas flow tertampil pada LCD sesuai dengan 

setting gas flow pada flowmeter. Untuk pengukuran ulang 

tekan tombol RESET.  

 

 

Fig. 2. Diagram Alir 
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maka tekan tombol STOP dan untuk melanjutkan pembacaan 

pada titik-titik pengukuran berikutnya sesuai setting maka 

tekan tombol START. 

D. Rangkaian Analog 

Bagian terpenting dalam penelitian ini adalah hubungan 

antara sensor aliran gas dengan Arduino Uno. Rangkaian ini 

digunakan untuk memproses output sensor aliran gas 

MCS100A120 kemudian akan dilakukan pengolahan digital 

menggunakan mikrokontroller Arduino Uno. 

 

III. HASIL 

Pada penelitian ini, modul alat kalibrator gas flowmeter 
diuji menggunakan alat pembanding gas flow analyzer dan  
flowmeter C&U .  

 

Fig. 4. Desain Modul Alat Kalibrator Gas Flowmeter 

 

 

Fig. 5. Desain Rangkaian Alat Kalibrator Gas Flowmeter 

1) Rancang Bangun Holter ECG 
Gambar 4 menunjukkan desin dari modul alat kalibrator 

gas flowmeter dan gambar 5 menunjukkan rangkaian 
keseluruhan dari sensor MCS100A120 dan mikrokontroller 
Arduino uno. 

 

2) Listing Program untuk Arduino Holter Monitor 
Apabila buttonPin di beri sinyal LOW maka ada proses 

pembacaan hasil pengukuran. Apabila buttonPin di beri sinyal 
HIGH proses pembacaan hasil pengukuran berhenti. 

tombol = digitalRead(buttonPin); 

if (tombol == HIGH) 

Pada program ini tegangan merupakan sensor 
MCS100A120. Tegangan output dari sensor yang masih 
tegangan analog masuk ke Pin A0 Arduino uno. Tegangan 
analog kemudian dikonversikan menjadi bentuk sinyal digital. 
Dari sinyal digital dikonversikan menjadi bentuk pembacaan 
Liter per menit .  

 
analog_value = analogRead(A0);  

tegangan = (analog_value * 5.0) / 1023.0;//  

flow = (-0.0518 * pow(tegangan, 5)) + (0.7509 *  

pow(tegangan, 4)) - (3.8787 * pow(tegangan, 3)) + (9.6483 *  

pow(tegangan, 2)) - (10.819 * tegangan) + 4.3595; 

 

3) Data Pengukuran Tegangan Output Sensor 

MCS100A120 
Pada Tabel 4.1 merupakan data hasil pengukuran Tegangan 

Output sensor MCS100A120 terhadap laju aliran gas oksigen 
mulai 1 LPM sampai dengan 10 LPM. Pengukuran tegangan 
menggunakan multimeter digital. 

 

 

 

TABLE I.  TABEL 1 . DATA PENGUKURAN TEGANGAN OUTPUT SENSOR 

MCS100A120. 
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Aliran Gas 

Oksigen 

(LPM) 

Hasil Pengukuran Vout Sensor MCS100A120 (V) 

I II III IV V VI 

1 2,45 2,48 2,48 2,46 2,46 2,47 

2 2,87 2,92 2,89 2,91 2,85 2,91 

3 3,26 3,21 3,29 3,21 3,24 3,26 

4 3,49 3,45 3,50 3,48 3,47 3,54 

5 3,72 3,72 3,72 3,72 3,69 3,70 

6 3,86 3,86 3,87 3,86 3,85 3,88 

7 4,04 4,03 4,03 4,05 4,06 4,05 

8 4,17 4,18 4,17 4,17 4,20 4,18 

9 4,30 4,30 4,32 4,31 4,30 4,30 

 

4) Pengolahan Data Hasil Pengukuran 
Pada Gambar 6. menunjukkan perbandingan hasil nilai 

koreksi pengukuran laju aliran gas oksigen. Pada alat 
pembanding nilai terkoreksi pada tiap – tiap titik pengukuran 
tidak melebihi batas toleransi yang diijinkan, sedangkan pada 
modul alat kalibrator nilai koreksi tertinggi pada titik ukur 1 
LPM yaitu 0,21 LPM. 

 

Fig. 6. Pengolahan Data Hasil Pengukuran 

IV. PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui akurasi dan presisi dari alat kita, maka 

harus dibandingkan dengan alat gas flow analyzer yang sudah 

terkalibrasi. 
Hasil nilai koreksi pengukuran laju aliran gas oksigen 

dimana pengambilan data dilakukan sebanyak 6 kali dengan 
alat pembanding dan modul alat kalibrator. Pada alat 
pembanding nilai terkoreksi pada tiap – tiap titik pengukuran 
tidak melebihi batas toleransi yang diijinkan, sedangkan pada 
modul alat kalibrator nilai koreksi tertinggi pada titik ukur 1 
LPM yaitu 0,21 LPM. 

Nilai dari standar deviasi pada pengukuran menggunakan 
alat pembanding nilai tertinggi sebesar 0,02 LPM pada titik 
ukur 2 LPM, dan nilai terendah sebesar 0 LPM pada titik ukur 
1 LPM, 4 LPM, 9 LPM dan 10 LPM. Sedangkan dari modul 
alat kalibrator nilai tertinggi sebesar 0,14 LPM di titik ukur 3 
LPM, dan nilai terendah sebesar 0,01 LPM dititik ukur 1 LPM. 

Nilai error tertinggi sebesar -18,94% pada titik ukur 1 LPM 
dan nilai terendah sebesar 0% pada titik ukur 4 LPM. 

Nilai ketidakpastian pengukuran pada alat pembanding 
pada titik ukur 1 LPM sampai dengan 10 LPM stabil dengan 
nilai sebesar ± 0,01 LPM, sedangkan pada modul alat 
kalibrator nilai tertinggi ketidak pastian pengukuran pada pada 
titik ukur 3 LPM sebesar ± 0,12 LPM dan nilai terendah pada 
titik 1 LPM sebesar ± 0,01 LPM. 

V. KESIMPULAN 

This Dari hasil analisa yang dibuat dapat disimpulkan 
bahwa: 

1. Rangkaian Arduino Uno dapat menjalankan program 
dengan baik, sehingga sesuai dengan hapan. 

2. Hasil pengukuran aliran gas mendapatkan nilai error 
tertinggi pada titik ukur 1 LPM sebesar -18,94% sedangkan 
error terendah pada titik ukur 4 LPM sebesar 0%. Adanya error 
didapat dari nilai rata – rata hasil pengukuran menggunakan 
alat pembanding dan modul alat kalibrator. Untuk hasil 
ketidakpastian pengukuran untuk pengukuran menggunakan 
alat pembanding ketidakpastiannya stabil pada setiap titik – 
titik pengukuran yaitu sebesar ±0,01 LPM, sedangkan 
pengukuran menggunakan modul alat kalibrator gas flowmeter 
nilai tertinggi di titik ukur 3 LPM sebesar ±0,12 LPM dan nilai 
terendah sebesar ±0,01 LPM dititik ukur 1 LPM. Semakin kecil 
ketidakpastian pengukuran, semakin baik alat yang diukur 
tersebut.. 
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Rancang Bangun Pengukur Konsentrasi Oksigen Pada 

Alat Bubble CPAP 
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Abstrak—Respiratory distress pada neonatus, adalah salah satu problem terbesar yang ditemui sehari-hari yang tampak seperti 

nafas cepat pada bayi baru lahir.  Bubble Continuos Positive Airway Pressure (Bubble CPAP) adalah merupakan suatu alat untuk 

mempertahankan tekanan positif pada saluran napas neonatus selama pernafasan spontan. Akan tetapi alat ini sangat minim system 

monitoringnya sehingga menyebabkan insting perawat menjadi satu-satunya sumber kepastian nilai kadar pemberian oksigen 

menggunakan Bubble CPAP. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat alat pemantau kadar oksigen yang akan diberikan pada bayi 

sehingga tidak terjadi kesalahan pemberian dosis. Perancangan alat ini terdiri dari Arduino nano, oksigen sensor ultrasonic gasboard 

7500c dan lcd 2x16. Sinyal keluaran dari sensor yang masih berupa tegangan analog akan dibaca oleh port analog to digital converter 

(ADC)  Arduino nano, kemudian akan ditampilkan pada lcd berupa konversi kensentrasi oksigen. Berdasarkan hasil pengujian dari 

membandingkan antara hasil kalibrasi dari LPFK dengan hasil ukur modul diperoleh error terbesar pada titik pengukuran 40% 

dengan nilai error 0.51%, sedangkan error terkecil diperoleh pada titi kengukuran 21%, 30%, 70% dan 90% yaitu sebesar 0%. 

Dengan diberikan alat pemantau kadar oksigen ini perawat lebih mudah mengontrol pemberian O2 pada bayi. 

 

Kata Kunci—Pengukur Konsentrasi Oksigen; Bubble CPAP; Arduino Nano;   

I.  PENDAHULUAN 

Penggunaan CPAP yang benar terbukti dapat menurunkan 
kesulitan bernafas, mengurangi ketergantungan terhadap 
oksigen, membantu memperbaiki dan mempertahankan 
kapasitas residual paru, mencegah obstruksi saluran nafas 
bagian atas, dan mecegah kollaps paru, mengurangi apneu, 
bradikardia, dan episode sianotik, serta mengurangi kebutuhan 
untuk dirawat di Ruangan intensif (1) (2).  Pada alat cpap 
konsntrasi oksigen dapat di atur dari 21% hingga 98% dengan 
pengaturan pada oksigen blending. Penambahan humidifier  
pada circuit dapat mengurangi konsentrasi oksigen 1% hingga 
5% (2). Akan tetapi pada bubble cpap tidak terdapat alat yang 
menampilkan konsentrasi real pada keluaran mesin blender 
yang mencampur O2 dengan udara tekan kompressor. 
Sehingga apabila ada penurunan oksigen dalam darah tidak 
bisa mengetahui apakah keluaran konsentrasi yang salah atau 
kondisi klinis bayi yang menurun. Hal ini terjadi pada unit 
perinatologi RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Wonogiri. 

Pada neonatus terapi oksigen diberikan untuk mencapai 
tekanan oksigen (PO2) 40-80 mmHg dan atau tingkat saturasi 
oksigen (SpO2) 88 – 92% (3).  Terapi oksigen pada neonatus 
tanpa penilaian tekanan oksigen arteri dan saturasi oksigen 
sangat berbahaya (4) (5). Pada penelitian ini tidak 
menyebutkan berapa konsentrasi oksigen yang terukur pada 
alat. Pada penelitian bonner 2008 mengatakan salah satu 
troubleshooting penggunan cpap pada bayi adalah memastikan 

bahwa blander diatur sesuai prosentase oksigen yang sesuai, 
yang memungkinkan perubahan fluktuasi konsentrasi oksigen 
(6). Penelitian lee mengatakan NPM (noenatal volume 
monitor) mampu secara akurat mendeteksi tidal flow dengan 
frekuensi 0–150 napas / menit dan a minimum 1,0 ml tidal 
volum tetapi tidak mampu mengukur secara akurat sistem 
gelembung CPAP (7), tetapi tidak mengukur konsentrasi 
oksigen pada keluaran blander. Bubble CPAP ini bekerja 
dengan menggunakan Suplai oksigen dan Kompresor yang 
dimixing oleh  mesin blender untuk menghasilkan konsentrasi 
oksigen, terdapat chamber humidity sebagai penghasil udara 
yang hangat dan kelembapan optimal, bubble chamber untuk 
mengatur kedalaman PEEP sebagai pemberi ekspirasi. Banyak 
parameter yang diatur untuk alat bubble CPAP ini yaitu 
tekanan Oksigen, Tekanan kompresor, persentase konsentrasi 
oksigen (FiO2), flow meter, dan kedalam PEEP namun alat ini 
minim monitoring, menyebakan tidak dapatnya memantau 
kebenaran pengaturan yang diinginkan. Salah satunya, seperti 
tidak terdapatnya media monitoring kadar konsentrasi oksigen 
yang diberikan. Contohnya apabila kita mengatur konsentrasi 
oksigen ( FiO2 ) di mesin blender, user menjadikan kodisi bayi 
sebagai indicator tercapainya konsentrasi settingan yang di 
inginkan dalam keberhasilan sebuah terapi. Hal ini 
menyebabkan insting perawat menjadi satu-satunya sumber 
kepastian nilai kadar pemberian oksigen menggunakan Bubble 
CPAP (8). 
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Oksigen analizer berbasis ultrasonik mempunyai ukuran 
kecil, stabil, akurasi tinggi, biaya rendah daya tahan 
pengukuran yang baik. Oksigen Analyzer berbasis ultrasonic 
ini biasa digunakan pada alat  oksigen kosentrator. (wuhan-
cubic-optoelectronics) (9). Budi utomo 2018 meneliti kekuatan 
dan keakurasian oksigen analizer berbasis ultrasonic pada 
setting 90% keatas tertentu, tetapi belum meneliti tingkat 
keakurasian di bawah 90% (10).   Dari kondisi diatas maka 
penulis mencoba memodifikasi alat bubble cpap tersebut 
dengan menambahkan alat pemantau kadar oksigen dengan 
menggunakan oksigen analizer dengan sensor berbasis 
ultrasonik sebagai alat bantu user dalam memantau konsentrasi 
keluaran oksigen pada bubble cpap. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

A. Setting Percobaan 

1) Bahan dan Alat 
Penelitian ini menggunakan mikrokontroller arduino nano 

sedangkan sensor penukur konsentrasi oksigen  yang 
digunakan yaitu gasboard 7500e dengan basis ultrasonic. 
Sensor oksigen ditempatkan secara seri pada keluaran blander 
bubble cpap. Sedangakan alat ukur yang digunakan untuk 
mengukur tegangan yaitu multimeter digital (Sanwa, CD800A, 
Jepang). 

2) Eksperimen 
Dalam penelitian ini, setelah modul oksigen sensor dengan 

gasboard 7500e selesai dibuat maka modul tersebut akan 
dipasangkan pada keluaran blander bubble cpap. Pada tahap 
pengujian, nilai pembacaan sensor dibandingakan  dengan hasil 
dari alat pembanding dengan rentang pengukuran (21%, 30%, 
40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%). 

Setelah dilakukan pengujian dengan alat pembanding 
selanjutnya dilakukan pembandingan dengan hasil kalibrasi 
alat dari BPFK. Adapun maksud dari pembandingn ini adalah 
untuk mengetahuitingkat keakurasian dari modul yang dibuat. 

B. Diagram Balok 

Tombol on/off dalam posisi on, maka adaptor akan 
menyuplai tegangan keseluruh rangkaian. Sensor ultrasonic 
gasboard  7500E akan mendeteksi kadar oksigen kemudian 
masuk pada IC Arduino nano yang sudah diberi program dan 
diolah sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil (output) 
yang akan ditampilkan pada LCD TFT berupa hasil dari 
pengukuran konsentrasi oksigen alat tersebut. Ketika alat 
bubble CPAP di hidupkan maka akan disetting keluara blender 
yang mencampur antara oksigen murni dengan udara medis. 
Keluaran dari blender akan masuk pada sensor ultrasonic 
gasboard  7500E. Setelah itu sensor akan membaca dan diolah 
oleh arduino nano. Pada tampilan akhir pada LCD akan 
ditampilkan hasil pembacaan berupa konsentrasi oksigen dalam 
satuan %. 

Alat buble CPAP disetting pada blender kemudian alat di 
hidupkan. Oksigen analizer juga akan hidup. Sensor oksigen 
ultrasonic gasboard  7500E akan membaca konsentrasi oksigen 
yang lewat dari blander lalu di tampilkan pada LCD karakter 
2X16. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Blok Diagram Pengakuran 

 

Fig. 2. Diagram Alir Program 

C. Diagram Alir 

Alat buble CPAP disetting pada blender kemudian alat di 

hidupkan. Oksigen analizer juga akan hidup. Sensor oksigen 
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ultrasonic gasboard  7500E akan membaca konsentrasi 

oksigen yang lewat dari blander lalu di tampilkan pada LCD 

karakter 2X16.   

D. Rangkaian Analog 

Bagian terpenting dalam penelitian ini adalah hubungan antara 

sensor oksigen  dengan arduino nano. Koneksi disesuaikan 

dengant datasheet sensor seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 4. Untuk koneksi kabel memberikan tegangan 12V 

pada pin J5, pion 1 disambungkan tegangan VCC 12 dan poin 

2 disambungkan dengan ground. Untuk keluaran tegangan 

sensor pada pin J1, poin 1 dipasang probe positif AVO meter 

sedangakan poin 3 dipasangkan probe negative dari AVO 

meter. 

Fig. 3. Sensor gasboard 7500e 

 

Fig. 4. Koneksi sensor dengan port ADC Arduino nano 

III. HASIL 

Dari pengukuran tersebut maka dapat diketahui besarnya 
tegangan dari masing-masing titik kosentrasi pada blander 
bubble cpap. Pengukuran dilakukan untuk menggetahui pola 
tegangan keluaran dari sensor oksigen ultrasonic 
gasboard7500e dari konsentrasi 21% sampai 100%. Dari pola 
tegangan ini nanti akan diketahui apakah tegangan dari sensor 
jenis tengangan linear atau tidak linear. Dari hasil tegangan 
yang terbaca inilah yang nantinya akan digunakan sebagai 
rumus untuk program pada arduinonya.  

 

 

Fig. 5. Tampak hasil rancangan modul dengan arduino nano dan sensor 

gasboard 7500e 

 

1) Rancang Bangun Modul 

Foto yang ditunjukkan pada Gambar 6 adalah rancangan 

modul oksigen konsentrator dengan sensor gasboard 7500. 

Koneksi kaki kaki sensor dengan Arduino nano ditunjukan 

pada gambar diatas 

 

2) Listing Program untuk Arduino Holter Monitor 
Dalam tulisan ini, program arduino untuk pembacaan 

sensor gasboard 7500e. 

Listing program 1. Program Pembacaan Sensor 

 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2); 

float oksigen;   

void setup()   

{   

  lcd.init();   

  lcd.backlight();   

  Serial.begin(9600);   

}       
 

Deklarasi di atas berfungsi untuk mendrklarasikan perintah 

agar program bisa berjalan di system arduino nano. 

 

int sensorOksigen = 

analogRead(A0); 

float voltageOksigen = (sensorOksigen* 

(5.0 / 1023.0));   

if (voltageOksigen < 0.87 )   

{   
     oksigen = ((32.143 * 

voltageOksigen) + 2.3571);   

  }   

  else   

{       
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oksigen = (-10.051 * pow(voltageOksigen, 4)) 

+ (72.097 * pow(voltageOksigen, 3)) 

- (195.39 * pow(voltageOksigen, 2)) + 

(274.05 * voltageOksigen) - 101.77 ;   

}   

  lcd.setCursor(0, 0);   

       lcd.print("Oksigen:");   

  lcd.print(oksigen, 1);   

  lcd.print(" ");   
  lcd.setCursor(15, 0); 

  lcd.print("%");      
Serial.print("voltageOksigen;");    // digunakan untuk 

menampilkan di serialmonitor 

Serial.println(voltageOksigen);   
Pada program diatas berfungsi untuk mengubah teganagn 

analog dari sensor diubah menjadi tengangan digital. 

Tenganan digital tersebut kemudian di dikonversi menjadi 

konsentrasi oksigen. Karena tegangan keluaran dari sensor 

tidak linear terhadap prosentrasi oksigen maka dibuat rumus 

persamaan linear agar tegangan keluaran sensor dengan 

tampilan persen oksigen menjadi sesuai. Kemudian hasil dari 

rumus tersebut ditampilkan pada LCD. 

 

3) Pengukuran Tegangan Keluaran Sensor 

TABLE I.  HASIL PENGUKURAN KELUARAN SENSOR PADA TIPA TITIK 

SETTING BLANSER BUBBLE CPAP 

SETTING PADA 

BLANDER BUBBLE 

CPAP (%) 

TENGANGAN 

SENSOR (V) 

21 0,54 

30 0,75 

40 0,89 

50 1,05 

60 1,29 

70 1,52 

80 1,74 

90 2,03 

100 2,3 

 

Tabel.1 merupakan pengukuran antara perubahan settingan 

pada blander bubble cpap  yang menghasilkan perubahan 

output tegangan sensor oksigen. Dari hasil pengukuran 

tenganan diataas maka didapatkan garfik perubahan 

konsentrasi oksigen pada blanter bubble cpap terhadap 

tegangan keluaran sensor ultrasonic oksigen sensor 

gasboard7500e sebagai berikut :. 

 
Fig. 6. Grafik perubahan konsentrasi oksigen terhadap perubahan tegangan 

keluaran sensor oksigen  

 

4) Pengukuran konsentrasi pada blander bubble cpap di 

tiap titik setting 

TABLE II.  PENGUKURAN KONSENTRASI PADA TITIK 21% 

PENGUKURAN TERUKUR 

P1 21,5 

P2 21,1 

P3 21,4 

P4 21,5 

P5 21,4 

P6 21,2 

P7 21,2 

 

Pada pengukuran titik 21% blander bubble cpap dilakukan 

pengukuran sebanyak 7 kali didapat nilai tertinggi adalah 

21,5%, sedangkan nilai terendah 21,1%. 

TABLE III.  PENGUKURAN KONSENTRASI PADA TITIK 30% 

 

PENGUKURAN TERUKUR 

P1 29,1 

P2 29,7 

P3 29,4 

P4 29,8 

P5 29,5 

P6 29,2 

P7 29,7 

 

Pada pengukuran titik 30% blander bubble cpap dilakukan 

pengukuran sebanyak 7 kali didapat nilai tertinggi adalah 

29,8%, sedangkan nilai terendah 29,1%. 
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TABLE IV.  PENGUKURAN KONSENTRASI PADA TITIK 40% 

PENGUKURAN TERUKUR 

P1 39,6 

P2 39,3 

P3 39,1 

P4 39,6 

P5 40,5 

P6 39,9 

P7 39,6 

 

 

Pada pengukuran titik 40% blander bubble cpap dilakukan 

pengukuran sebanyak 7 kali didapat nilai tertinggi adalah 

39,9%, sedangkan nilai terendah 39,1%. 
 

TABLE V.  PENGUKURAN KONSENTRASI PADA TITIK 50% 

PENGUKURAN TERUKUR 

P1 49,6 

P2 50,3 

P3 49,6 

P4 49,8 

P5 50 

P6 49,8 

P7 49,6 

 

 

Pada pengukuran titik 50% blander bubble cpap dilakukan 

pengukuran sebanyak 7 kali didapat nilai tertinggi adalah 

50,3%, sedangkan nilai terendah 49,6%. 

 

TABLE VI.  PENGUKURAN KONSENTRASI PADA TITIK 60% 

PENGUKURAN TERUKUR 

P1 60,8 

P2 60,6 

P3 60,6 

P4 60,6 

P5 60,8 

P6 60,6 

P7 60,2 

 

 

Pada pengukuran titik 60% blander bubble cpap dilakukan 

pengukuran sebanyak 7 kali didapat nilai tertinggi adalah 

60,8%, sedangkan nilai terendah 60,2%. 

TABLE VII.   PENGUKURAN KONSENTRASI PADA TITIK 70% 

PENGUKURAN TERUKUR 

P1 71,6 

P2 71,7 

P3 71,6 

P4 71,4 

P5 71 

P6 71,6 

P7 71,4 

 

 

Pada pengukuran titik 70% blander bubble cpap dilakukan 

pengukuran sebanyak 7 kali didapat nilai tertinggi adalah 

71,6%, sedangkan nilai terendah 71%. 

 

TABLE VIII.  PENGUKURAN KONSENTRASI PADA TITIK 80% 

PENGUKURAN TERUKUR 

P1 80,2 

P2 79,8 

P3 79,8 

P4 80 

P5 80,3 

P6 80 

P7 80,2 

 

 

Pada pengukuran titik 80% blander bubble cpap dilakukan 

pengukuran sebanyak 7 kali didapat nilai tertinggi adalah 

80,3%, sedangkan nilai terendah 79,8%. 

TABLE IX.  PENGUKURAN KONSENTRASI PADA TITIK 90% 

PENGUKURAN TERUKUR 

P1 90,3 

P2 90,8 

P3 90,6 

P4 90,8 

P5 90,8 

P6 90,3 

P7 90,5 

 

 

Pada pengukuran titik 90% blander bubble cpap dilakukan 

pengukuran sebanyak 7 kali didapat nilai tertinggi adalah 

90,8%, sedangkan nilai terendah 90,3%. 
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TABLE X.  PENGUKURAN KONSENTRASI PADA TITIK 100% 

PENGUKURAN TERUKUR 

P1 98,3 

P2 98,1 

P3 98,3 

P4 97,9 

P5 98,3 

P6 97,9 

P7 98 

 

 

Pada pengukuran titik 100% blander bubble cpap dilakukan 

pengukuran sebanyak 7 kali didapat nilai tertinggi adalah 

98,3%, sedangkan nilai terendah 79,9%. 

 

 

5) Hasil kalibrasi blander bubble cpap oleh BPFK 

TABLE XI.  DATA HASIL KALIBRASI LPFK PADA BLANDER BUBBLE CPCP 

NO 

SETTING 
PADA 

ALAT( % 

) 

TERUKUR 

PADA 
STANDAR 

KOREKSI KETIDAKPASTIAN 

1 21 21,3 0,3 ±0,82 

2 30 29,5 -0,5 ±0,82 

3 40 39,5 -0,5 ±0,82 

4 50 49,7 -0,3 ±0,82 

5 60 60,7 0,7 ±0,82 

6 70 71,5 0,5 ±0,82 

7 80 80,1 0,1 ±0,82 

8 90 90,6 0,6 ±0,82 

9 100 98 -2 ±0,82 

 

Hasil dari pengambilan data pada alat bubble cpap akan 

dibandingkan dengan hasil dari kalibrasi dari LPFK. Hal ini 

dimaksudkan untuk membandingkan hasil dari modul dengan 

hasil dari alat kalibrasi. 

 

TABLE XII.  DATA HASIL PENGUKURAN DANA ANALISISNYA 

N

O 

SETTIN

G PADA 

ALAT( 

% ) 

HASIL 

KALIBRA

SI BPFK 

TERUKU

R DI 

MODUL 

KOREKS

I 

ERROR(%

) 

KETIDAKPASTIA

N 

1 21 21,3 21,3 0 0 0,06 

2 30 29,5 29,5 0 0 0,10 

3 40 39,5 39,7 -0,2 -0,51 0,17 

4 50 49,7 49,8 -0,1 -0,20 0,10 

5 60 60,7 60,6 0,1 0,16 0,08 

6 70 71,5 71,5 0 0 0,09 

7 80 80,1 80 0,1 0,12 0,07 

8 90 90,6 90,6 0 0 0,09 

9 100 98 98,1 -0,1 -0,10 0,07 

 

IV. PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengumpulan, pengolahan data dan  
pembacaan grafik dengan membandingkan hasil kalibrasi alat 
bubble cpap dengan hasil dari pengukuran modul dari 
konsentrasi 21% sampai dengan 100%  dengan 7 kali 
pengukuran. Pengukuran kadar oksigen error terbesar pada titik 
pengukuran 40% dengan nilai error 0.51%, sedangkan error 
terkecil diperoleh pada titi kengukuran 21%, 30%, 70% dan 
90% yaitu sebesar 0%. Adanya error tersebut dikarenakan 
perbedaan hasil pengukuran antara menggunakan alat standard 
dengan menggunakan modul yang diambil dari perbandingan 
pengukuran nilai rata-rata kedua alat tersebut. 

Perbandingan antara hasil kalibrasi alat dengan hasil 
pengukuran modul diperoleh ketidakpastian tertinggi yaitu 
pada titik ukur 40% sebesar ± 0,17. Sedangkan ketidakpastian 
terendah yaitu pada titik ukur 21% sebesar ± 0,6. Adanya hasil 
ketidakpastian yang ada baik dari hasil kalibrasi  maupun dari 
modul dikarenakan adanya perbedaan hasil pengukuran antara 
pengukuran pertama sampai dengan ketujuh yang mencakup 
sumber ketidakpastian daya ulang pembacaan yang merupakan 
ketidakpastian tipe A. Salah satu faktornya yang adalah kurang 
bagusnya kualitas dari sensor yang dipakai untuk mengukur 
kadar konsentrasi oksigen. 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dan tujuan pembuatan 
modul dapat simpulkan bahwa menggunakan arduino nano 
dengan minimum system dapat menjalankan program, 
sehingga dapat menampilkan kadar oksigen pada blander 
bubble cpap.Setelah dilakukan pengujian dan pengambilan data 
pengukuran kadar oksigen sebanyak 7 kali dengan 
menggunakan hasil kalibrasi bubble cpap sebagai pembanding 
diperoleh error terbesar pada titik pengukuran 40% taitu 
sebesar 0.51%. sedangkan untuk error terkecil pada titik 
pengukuran 21%, 30%, 70%, 90% yaitu sebesar 0%.Oksigen 
analyzer ultrasonic kurang akurat pada pembacaan konsentrasi 
40% yang memiliki error sebesar 0,51%, kal ini disebabkan 
kurang akurasinya sensor oksigen ultrasonic tersebut. Tetapi 
error tersebut masih dalam batas toleransi yaitu sebesar ± 3% 
konsentrasi. 

Hasil Perbandingan antara hasil kalibrasi alat dengan hasil 
pengukuran modul diperoleh ketidakpastian tertinggi yaitu 
pada titik ukur 40% sebesar ± 0,17. Sedangkan ketidakpastian 
terendah yaitu pada titik ukur 21% sebesar ± 0,6.Adanya 
ketidakpastian yang ada pada hasil ukur dikarenakan adanya 
ketidakpastian pembacaan modul sebanyak 7 kali yang 



Prosiding Seminar Nasional Kesehatan             ISSN: 2684-9518 

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya 

Surabaya, 9 Nopember 2019 

Semnas.poltekkesdepkes-sby.ac.id    188 

           
 

merupakan ketidakpastian type A.Salah satu faktor penyebab 
ketidakpastian pengukuran pada oksigen analyzer adalah 
kualitas sensor yang kurang bagus. Penggunaan sensor oksigen 
ultrasonic gasboard 7500e sebagai oksigen konsentrator cukup 
baik, dibuktikan hasil perbandingan dengan hasil kalibrasi 
LPFK masih dalam batasan ±3% konsentrasi oksigen.this study 
can be fabricated and used in the small clinic in the villages at a 
low cost. 
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Abstrak- Penggunaan traksi yang menggunakan tarikan bisa membuat penyakit yang bisa merobek otot apabila digunakan 

melebihi beban yang disebut Ulkus dekubitus. Sehingga sangat penting pemantauan kekuatan gaya tarikan pada alat traksi secara 

berkala. Tujuan dari pembuatan alat ini adalah untuk membandingkan hasil yang tertera pada display traksi dengan modul dan 

dilakukan perbandingan nilai Rata-rata, Koreksi dan U95 pada Sertifikat kalibrasi PT. Mandiri Transforma Global No. 54. Med. 2107. 

18. Komponen Utama dari Modul ini adalah Arduino Uno, Modul HX711, Loadcell sensor PSD S1 Type S dan LCD TFT 3.2 Inch 

nextion HMI. Arduino Uno digunakan sebagai Mikrokontroler Modul, HX711 digunakan sebagai pengubah data Analog ke digital, 

Loadcell sensor PSD S1 Type S digunakan sebagai deteksi gaya tarikan yang diberikan oleh Traction unit, dan LCD TFT 3.2 Inch 

digunakan untuk menampikan nilai Kg, Newton, Grafik, dan Waktu. Pengukuran dilakukan menggunakan Traction Unit pada 

ruangan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit. Setelah dilakukan Pengukuran maka didapatkan nilai error minimal sebesar 1.15% dan 

nilai maksimal sebesar 5.33%. Modul beban traksi ini memiliki grafik dilengkapi dengan timer sehingga mengurangi penggunaan 

stopwatch dan dirancang portable sehingga memudahkan untuk melakukan pengujian dan pengambilan data tarikan gaya pada 

pesawat Traction Unit. 

Kata Kunci : alat ukur, gaya, newton, tarikan, kg, hx711, arduino nano, lcd tft, traksi, load cell type S 

 

I. PENDAHULUAN 

Traksi adalah suatu pemasangan gaya tarikan pada 

bagian tubuh. Traksi digunakan untuk meminimalkan 

spasme otot yaitu untuk mereduksi, mensejajarkan, dan 

mengimobilisasi fraktur yaitu untuk mengurangi deformitas, 

dan untuk menambah ruangan diantara kedua permukaan 

patahan tulang. Traksi harus diberikan dengan arah dan 

besaran yang diinginkan untuk mendapatkan efek 

terapeutik  (Smeltzer & Bare, 2001 ). Unit traksi ditenagai 

oleh hidrolika atau motor listrik dengan menerapkan traksi 

ke tulang belakang leher atau lumbar dengan menggunakan 

tali pengikat yang terpasang pada kepala pasien atau daerah 

panggul. Unit traksi biasanya memiliki timer untuk 

mengatur durasi perawatan dan mematikan mesin secara 

otomatis pada akhir sesi perawatan. (ECRI Health Devices 

Inspection and Preventive Maintenance Traction Units).  

Penggunaan Traksi yang menggunakan tarikan bisa 

membuat penyakit yang bisa merobek otot apabila 

digunakan melebihi beban yang disebut Ulkus dekubitus. 

Ulkus dekubitus merupakan suatu cedera yang diakibatkan 

oleh kerusakan kulit dan jaringan di bawah kulit. Dekubitus 

muncul pada saat kulit menerima tekanan kuat dalam waktu 

yang singkat atau tekanan ringan namun dalam waktu yang 

lama.(Marianti, 2 Juni 2017). Sehingga perlu dilakukan 

pemantauan tarikan beban traksi secara berkala melakukan 

pantauan yang terjadwal terhadap pesawat traksi diperlukan 

agar kita dapat mengetahui beban yang digunakan sudah 

sesuai dengan tekanan yang diberikan traksi.  Adapun 

perlakuan dalam melakukan pengukuran berdasarkan 

kalibrasi yang sudah ditetapkan oleh BPFK. Kalibrasi 

merupakan kegiatan penerapan untuk menentukan 

kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan data bahan ukur. 

Salah satu tujuan kalibrasi yaitu menjamin tersedianya Alat 

Kesehatan yang sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, 

keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan . Dalam daftar alat kesehatan dan 

persyaratan minimal Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan 

Atau Institusi pengujian Fasilitas Kesehatan disebutkan 

bahwa alat Traksi termasuk alat kesehatan yang harus 

dikalibrasi  (Permenkes 54, 2015). 

Berdasarkan analisis di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk merancang meter kekuatan untuk unit traksi.  

Sehingga penulis akan membuat alat bantu ukur untuk selalu 

bisa melakukan pantauan secara berkala dengan 

menggunakan penerapan kalibrasi ECRI dengan pembacaan 

sensor memasuki range titik ukur di 10 lb, 50 lb, 100 lb 

menggunakan sensor Load Cell Type S HX711 dilengkapi 

program timer disertai grafik untuk melihat fluktuasi dari 

tarikan yang berbasis Arduino. 
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II. BAHAN DAN METODE 

 

A. Experimental Setup 

  
Penelitian ini menggunakan subjek traksi dengan beban 

maksimum 45 kg. Pengambilan sampel dilakukan secara 

berurutan mulai beban 5 kg hingga 45 kg dengan 

pengambilan data 6 kali. Sebelum pengambilan data 

dilakukan kalibrasi faktor menggunakan anak timbangan 

seberat 5 Kg, untuk mengetahui nilai kalibrasi faktornya. 

 

1.) Bahan dan Alat 

Penelitian ini menggunakan sensor Loadcell Type S 

dengan kapasitas maksimum 100kg model PSD-S1. Sensor 

loadcell terpasang pada traksi katrol pengait. Komponen 

yang digunakan menggunakan Arduino Nano sebagai 

mikrokontroler, Modul HX711 sebagai analog ke Digital 

Converter sensor loadcell dan akan ditampilkan Kg, 

Newton, Timer dan Grafik pada LCD TFT NEXTION HMI 

3.2 Inch. 

 

2.) Eksperimen 

Dalam penelitian ini menggunakan metode  dengan jenis 

penelitian yaitu One Group Post Test Design, pengukuran 

menggunakan unit traksi dengan pengaturan beban 5, 10, 

15, 20, 25, 30, 35, 40 dan 45. Adapun variable penelitian 

sebagai berikut : 

a. Variable bebas dalam penelitian adalah beban traksi 

b. Variable terikat dalam penelitian adalah sensor 

loadcell 

c. Variable terkendali yaitu Arduino Nano. 

 

B. Blok Diagram 

 

Loadcell sensor PSD-S1 membaca nilai tegangan yang 

masuk ketika sensor diberikan tegangan pada pesawat traksi. 

Data yang terbaca oleh loadcell Sensor PSD-S1 akan 

memberikan sinyal data analog berupa tegangan ke modular 

HX711 yang nantinya digunakan untuk mengubah data 

sinyal analog tegangan tersebut ke digital yang nantinya 

terbaca oleh Arduino Nano. IC mikrokontroler Arduino 

Nano ini mengubah sinyal tersebut dan akan ditampilkan 

pada LCD TFT Nextion HMI 3.2 Inch berupa nilai Kg, 

Newton, Grafik, dan Timer. Tombol tare juga digunakan 

untuk merubah nilai tampilan pada LCD menjadi "0". 

Tombol waktu menggunakan program pada Nextion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Blok diagram Alat Ukur Beban Traksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Flowchart program Arduino 
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Gambar 3. Flowchart program Nextion 

C. Diagram Flowchart 

Program Arduino berjalan seperti diagram alur Gambar. 

2. Program dimulai dari inisialisasi mikrokontroler dan 

pembacaan ADC setelah itu  pembacaaan satuan kg, newton 

dan Grafik Kg . Program Nextion HMI berjalan seperti 

diagram alur gambar 3 program dimulai dari inisialisasi 

program waktu, program dari tombol start, stop dan pause 

Setelah itu, hasil dari pembacaan sensor akan muncul di 

layar LCD. 

D.  Sirkuit Rangkaian keseluruhan  

Dibawah ini adalah skematik dari rangkain keseluruhan 

pada modul alat ukur,  dalam pembuatan modul ini adalah 

skema rangkaian seperti pada Gambar. 4 (mikrokontroler), 

Gambar. 5 (penguat instrumentasi). Sirkuit yang digunakan 

untuk memproses data analog menjadi data digital. Data 

akan diproses menggunakan Arduino. 

1.) Rangkaian keseluruhan 

Cara kerja rangkaian keseluruhan meliputi 5 komponen 

penting yaitu sensor Loadcell PSD-S1 S type, Modular 

HX711, Arduino Nano, Modular charger, dan TFT LCD. 

a. Modular charger memberikan daya 5VDC dan ground ke 

seluruh komponen rangkaian. 

b. Loadcell PSD S1 S type akan memberikan sinyal analog 

dan diubah menjadi sinyal digital pada HX711, sensor 

loadcell memilki 5 warna kabel merah, hijau, putih dan 

hitam. Yang nantinya kabel hijau dan putih akan menjadi 

tegangan yang masuk ke HX711 sebagai sinyal analog 

yang akan diubah nantinya ke arduino menjadi nilai 

digital. 

c. Modular HX711 pada gambar.5 akan dihubungkan ke 

arduino dimana kaki SCK akan dihubungkan ke pin D3 

arduino, pin DT akan dihungkan ke pin D4. 

d. Arduino Nano sendiri akan mengolah program yang 

diberikan dari HX711 menjadi nilai yang akan 

ditampilkan pada LCD TFT. Port dari arduino ada yang 

terhubung ke tombol tare yang berfungsi untuk 

mendapatkan nilai 0 sebelum dilakukan pengukuran 

menggunakan port D12. 

e. Lalu program yang diolah pada arduino akan terlihat 

tampil pada LCD TFT. Port pada arduino nano 

dihubungkan antara pin RX ke pin TX dan pin TX ke pin 

RX. 

 

 

Gambar 4. Rangkaian alat ukur 
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Gambar 5. Modular HX711 ke Port Arduino Nano 

 

III. HASIL 

Dalam studi ini alat ukur beban traksi  telah dicoba pada 

peralatan traksi. Hasil modul perbandingan dengan unit 

traksi memperoleh nilai kesalahan di bawah 10% dan 

didapatkan nilai perbandingan alat ukur beban dengan 

sertfifikat kalibrasi dengan menggunakan metode JCGM 

100 : 2008 dengan melihat perbandingan U95 dan hasil 

masih dalam batas toleransi. 

 

Gambar 6. Desain perangkat keras alat ukur ( bagian dalam ) 

Gambar 7 Desain Alat Ukur Tampak Depan 

 

1. Desain Alat Ukur Beban Traksi 

Gambar dari perangkat keras alat ukur beban traksi  

dapat dilihat pada Gambar. 6 dan Gambar. 7. Papan terdiri 

dari  mikrokontroler Arduino Nano sebagai IC 

mikrokontroler dan Modul HX711 sebagai ADC untuk 

sensor loadcell serta tampilan LCD TFT touchscreen untuk 

program timer. Sensor loadcell yang digunakan yaitu  PSD-

S1 S Type dengan berat maksimum 100kg. 

2. Listing Program Modul Keseluruhan 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Program Pengenalan data Loadcell  Hx711 dan 

Nextion. 

Insialiasi atau pengenalan pogram data Loadcell  

Hx711 dan Nextion. 

 

b. Program pengenalan angka dan huruf pada Nextion 

HMI. 

Program ini menjelaskan penggunaan huruf dan 

angka pada nextion HMI yang dibaca oleh program 

Arduino. 

 

#include " Nextion.h"  

#include <HX711_ADC.h > 

 

//HX711 constructor (dout pin, sck pin) 

HX711_ADC LoadCell(4, 3); 

long t;  

float kg = 0; 

float newton = 0; 

float hasil = 0; 

char buffer[100] = {0}; 

int button=12; 

NexText t0           = NexText (0, 12, "t0"); 

NexText t3           = NexText (0, 13, "t3"); 

NexWaveform s0       = NexWaveform (0, 5, "s0"); 

 

void setup(void) { 

nexInit(); 

pinMode(button,INPUT_PULLUP);  

Serial.begin(9600); 

LoadCell.begin(); 

long stabilisingtime = 2000;  

LoadCell.start(stabilisingtime); 

LoadCell.setCalFactor(42595.2);  

LoadCell.tareNoDelay();  

} 

 



Prosiding Seminar Nasional Kesehatan             ISSN: 2684-9518 

Poltekkes Kemenkes Surabaya 

Surabaya, 9 Nopember 2019 

 

Semnas.poltekkesdepkes-sby.ac.id    199 

   
 

 

Gambar 8. Ouput sensor loadcell (Kg) terhadap tegangan 

c. Program untuk menampilkan grafik  

Fitur grafik untuk melihat kenaikan angka dan 

penurunan pembacaan nilai. 

 

d.  Program untuk tombol tare 

Program tombol tare digunakan karena 

kesensitivitas dari sensor yang sering terganggu, 

namun jika sensor sudah stabil maka ditekan 

tombol tare agar nilai menjadi nol dan siap untuk 

pengambilan data. 

3. Hasil  

Hasil output keluaran loadcell terhadap tarikan beban 

pesawat traksi dijelaskan pada Gambar 8. 

 

4. Kesalahan pengukuran 

Nilai kesalahan diperoleh dengan membandingkan nilai 

pengaturan pada traksi dengan nilai yang tercantum 

pada modul tampilan. 

 

Tabel 1. kesalahan Error 

Data 
Setting  

Traksi 
Error 

1 5 5.33 % 

2 10 4.67 % 

3 15 1.67 % 

4 20 1.33 % 

5 25 1.73 % 

6 30 1.17 % 

7 35 2.14 % 

8 40 1.79 % 

9 45 1.19 % 

5. Perbandingan Modul dan Sertifikat kalibrasi 

Pesawat traksi. 

a. Perbandingan Pembacaan Standart (Kg) 

 

Tabel 2. Perbandingan Pembacaan Standart  

Parameter Setting  

Alat 

Pembacaan 

Standar (Kg) 

Pembacaan 

Standar (Kg) 

Modul 

Push (Kg) 

5 4.75 4.73 

10 9.75 9.53 

15 15.45 14.75 

 

b. Perbandingan nilai Koreksi 

 

Tabel 3. Perbandingan nilai Koreksi 

Parameter Setting  

Alat 

Koreksi Koreksi Modul 

Push (Kg) 

5 -0.25 -0.27 

10 -0.25 -0.47 

15 +0.45 -0.25 

 

c. Perbandingan nilai U95. 

 

Tabel 4. Perbandingan nilai U95 

Parameter Setting  

Alat 

Ketidakpastian 

U 95%, K=2  

(Kg) 

Ketidakpastian U 

95%, K=2  (Kg) 

Modul 

Push (Kg) 

5 0.058 0.10 

10 0.12 0.15 

15 0.17 0.20 

 

IV. PEMBAHASAN 

Analisa pada tarikan beban traksi terhadap tegangan 

memiliki kenaikan 0.08 mV per 1 kg. Dengan melihat grafik 

linearitas maka masih dalam keadaan yang stabil setiap 

kenaikan 5 kg yaitu berada pada nilai 0.40 mV. 

Nilai yang diperoleh dari kesalahan pengukuran antara 

modul traksi yaitu beban 5kg (5,33%), beban 10kg (4.67%), 

beban 15kg (1,67%), beban 20kg (1,33%), beban 25kg 

(1.73%), beban 30Kg (1.17%), beban 35kg (2.14%), beban 

35 kg (2.14%), beban 40kg (1.79%) dan 45kg (1.19%). 

Adapun nilai pembacaan nilai hampir mendekati titik 

setting. Sehingga semakin tinggi tarikan beban yang 

diberikan maka error semakin kecil. Ini berhubungan erat 

kaitannya dengan nilai toleransi pengambilan data pesawat 

traksi yaitu 10%. Perbandingan antara sertifikat kalibrasi 
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dan modul juga relatif stabil hanya pada pembacaan standart 

dan koreksi pada titik 15Kg relatif jauh, namun pada 

ketidakpastian U95. Perbedaan nilai relatif kecil sehingga 

alat dapat dikatakan laik untuk digunakan sebagai 

pengambilan data beban traksi sehingga dapat digunakan 

sebagai bantu ukur untuk melakukan pantauan secara 

berkala dengan menggunakan penerapan kalibrasi. 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dan tujuan dapat 

disimpulkan bahwa modul rangkaian dan modul hx711 

mikrokontroler dapat mengendalikan sistem dengan baik. 

Pengukuran beban menggunakan sensor loadcell tipe S 

PSD-S 1yang ditampilkan pada LCD Nextion HMI 3.2 Inch 

dilengkapi Timer dan grafik kenaikan dan penurunan 

pembacaan Kg. Alat ukur beban traksi ini dapat digunakan 

untuk mengukur tarikan pada unit traksi dan dapat dikatakan 

laik untuk digunakan sebagai pengambilan data beban traksi 

sehingga dapat digunakan sebagai bantu ukur untuk 

melakukan pantauan secara berkala dengan menggunakan 

penerapan kalibrasi. 
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Abstrak—Ketersediaan oksigen yang terjaga pada pasien merupakan hal yang penting untuk dilakukan mengingat resiko 

kekurangan oksigen menyebabkan hipoksia akibat adanya hipoksemia yang menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Tujuan 

penelitian untuk mengembangkan sistem penggantian oksigen pada dua sentral tabung dengan penambahan satu sentral tabung 

sebagai cadangan yang bekerja secara otomatis. Komponen utama terdiri dari arduino nano, sensor tekanan SKU237545, LCD 

karakter 4x20, solenoid valve. Sinyal tekanan oksigen dari ketiga sensor dibaca oleh port ADC arduino nano yang kemudian 

pembacaan tersebut digunakan untuk menjadi acuan tampilan tekanan pada LCD dan driver valve yang menggerakkan solenoid valve 

yang bekerja secara bergantian sesuai kondisi yang diinginkan dimana pengambilan data dilakukan sebanyak 6 kali mulai dari 

tekanan 0 bar sampai tekanan 8 bar. Dan pembacaan nilai tekanan yang tertera pada display LCD dibandingkan nilainya dengan 

seting tekanan pada alat ukur pembanding pressure gauge digital. Setelah evaluasi, kesalahan pada sensor 1 maksimal pada nilai 

9,09% pada tekanan 0 bar dan minimal sebesar 0,00% pada tekanan 5 bar. Sedangkan pada sensor 2 kesalahan maksimal pada nilai 

9,09% pada tekanan 0 bar dan minimal sebesar 0,00% pada tekanan 5 bar. Dan pada sensor 3 kesalahan maksimal pada nilai 10,34% 

pada tekanan  1 bar dan minmal sebesar 0,00% pada tekanan 5 bar. Desain alat ini dapat diaplikasikan dengan tekanan ideal pada 

output 4-6 bar. Abstrak—Pemantauan sinyal jantung adalah sangat penting untuk pasien dengan penyakit jantung. Pendeteksian 

sinyal EKG yang dilakukan selama dua puluh jam akan membantu dokter untuk mendiagnosis penyakit jantung. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem pemantauan EKG portabel dan murah seperti yang disebut monitor Holter. 

Rancang bangun utama terdiri dari pre-amplifier, band pass filter, takik filter, penjumlah amplifier, mikrokontroler Arduino, memori 

kartu SD, dan pemancar Bluetooth. Sinyal EKG dikumpulkan dari tubuh berdasarkan pengukuran standar LEAD II. Sinyal ECG 

disampling dengan sampling frekuensi 200 Hz. Untuk merekam data mentah dari sinyal EKG, memori kartu SD digunakan untuk 

menyimpan data untuk analisis data lebih lanjut. Kalibrasi dilakukan dengan menggunakan phantom EKG. Hal ini dilakukan untuk 

membuat hasil rancang bangun adalah sesuai dengan mesin EKG standar. Rancang bangun juga dilengkapi dengan pemancar 

Bluetooth untuk mengirimkan data ke komputer. Setelah evaluasi, kesalahan BPM Holter ini adalah 0,0037% dan Holter dapat 

beroperasi dalam 24 jam. Desain EKG Holter ini portabel dan biaya rendah untuk dibuat untuk produksi massal untuk membantu 

orang dengan penyakit jantung. 

Kata Kunci—Penggantian oksigen otomatis; Sensor tekanan SKU237545; Arduino Nano; Solenoid valve 

I.  PENDAHULUAN 

Standar keluaran tekanan dari sentral oksigen tabung 
maupun sentral oksigen cair sebesar 4 - 5 bar sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang Penggunaan 
Gas Medik dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan [1].Seperti yang diterangkan oleh Bryan Smyth 
yang menyatakan bahwa kurangnya oksigen ke otak saat lahir 
mempengaruhi hampir 200 bayi di Irlandia setiap tahun dan 
mengakibatkan kematian atau cacat pada lebih dari 2 juta bayi 
setiap tahun secara global [2]. Selain itu Dr. Elliot J. Alpher 
menerangkan pada artikel kesehatan dengan tema Lack of 
Oxygen and The Health Consequences menyebutkan akibat 
dari kekurangan oksigen akan menyebabkan hipoksia akibat 
adanya hipoksemia yang menimbulkan berbagai masalah 
kesehatan [3]. Léa A. Deleris menarik kesimpulan pada 
penelitiannya yang bertema Engineering Risk Analysis of a 
Hospital Oxygen Supply System bahwa bermanfaat bagi 
penyedia layanan kesehatan untuk menilai sistem pasokan 

oksigen mereka untuk memastikan tingkat keselamatan pasien 
yang lebih tinggi dan, pada saat yang sama, untuk memenuhi 
persyaratan JCAHO [4]. Sushmita Sarangi menerangkan pada 
penelitiannya yang bertema Safety Of The Medical Gas 
Pipeline System bahwa gas medis saat ini digunakan untuk 
sejumlah aplikasi klinis yang beragam dan pengiriman melalui 
pipa merupakan pencapaian penting dalam bidang perawatan 
pasien. Keselamatan pasien sangat penting dalam desain, 
instalasi, commissioning, dan pengoperasian sistem pipa gas 
medis (MGPS). Sistem harus beroperasi sepanjang waktu, 
dengan praktis nol downtime dan kegagalannya bisa berakibat 
fatal jika tidak dipulihkan paling cepat. Ada kurangnya 
kesadaran di antara dokter tentang aspek medico-legal yang 
terlibat dengan MGPS. Ini adalah bidang yang sangat teknis; 
karenanya, pengetahuan mendalam adalah suatu keharusan 
untuk memastikan keamanan dengan sistem [5]. dan Stoller 
JK menyatakan kesimpulan pada penelitiannya yang bertema 
The Hospital Oxygen Supply: an "O2K" Problem bahwa 
sebagian besar rumah sakit di dua daerah perkotaan ini 
menggunakan sistem oksigen cair curah (dengan reservoir 
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cairan primer dan cadangan) sebagai sumber pasokan pusat 
utama, dengan beberapa menyediakan silinder berjenis sebagai 
cadangan. Kecelakaan terkait jalur suplai utama dari reservoir 
oksigen curah dilaporkan oleh 16% (5/32) dari lembaga 
penanggap. Dalam konteks ini, fakta bahwa sebagian besar 
tangki utama dan cadangan bersebelahan dan diumpankan 
melalui satu jalur ke fasilitas rumah sakit menunjukkan risiko 
berkelanjutan untuk gangguan pasokan oksigen oleh 
kecelakaan jalur (mis. perbaikan jalan). Perencanaan 
kontinjensi untuk mengurangi risiko pasokan yang terputus 
harus melibatkan sistem cadangan dengan saluran umpan yang 
terpisah secara fisik, serta tangki silinder manifold sepanjang 
jalur sirkuit oksigen rumah sakit utama [6] Beberapa penelitian 
telah dilakukan untuk menyangkut oksigen. Afip Sauki 
Adiatma merancang Simulasi Automatic Gas Changer 
menggunakan sensor tekanan MPX5700 dengan 
mikrokontroller ATMega8 dimana mengatur 2 selenoid valve 
secara bergantian secara otomatis untuk menentukan tabung 
yang akan digunakan [7]. Ira Fadillah melakukan perancangan 
dengan tema Perancangan Alat Ukur Tekanan Udara Dengan 
Menggunakan Sensor Pressure Gauge MPX5700 Berbasis 
ATMega 8535 dengan tujuan mengembangkan sebuah alat 
ukur tekanan udara untuk mengetahui suatu tekanan udara 
dalam ruang tertutup [8]. Rachmatul Akbar melakukan 
perancangan dengan pembahasan Monitoring Tekanan Gas 
Berbasis Sensor MPX5700 pada Simulasi Sentral Gas Medis 
O2 dimana dilakukan monitoring tekanan pada tabung primer 
dan tabung sekunder dan dengan memberikan peringatan saat 
perpindahan tabung secara otomatis apabila tekanan terbaca 
kurang dari 150 kPa dan tampilannya berupa seven segment 
[9]. Ketiga penelitian yang dilakukan hanya menggunakan 
sistem maksimal 2 blok tabung pada sentral oksigen akan tetapi 
beresiko jika tabung tersebut tidak segera diganti. Dan juga 
sensor yang digunakan menggunakan MPX5700. 

Memperhatikan permasalahan yang ada dan penelitian 
penelitian yang telah dilakukan, penulis akan membahas 
tentang rancang bangun alat dengan pembahasan Penggantian 
Oksigen Otomatis Dilengkapi Sistem Cadangan Pada Simulasi 
Oksigen Sentral dengan menggunakan sensor tekanan oksigen 
SKU237545, berbasis mikrokontroller Arduino dengan sistem 
kerja otomatis dengan pengaturan tabung primer dan sekunder 
yang bekerja bergantian secara otomatis dan dilengkapi tabung 
cadangan yang bekerja jika tabung primer dan tabung sekunder 
belum dilakukan penggantian akibat kelalaian operator 
pengganti tabung. Dengan harapan ditinjau dari faktor 
keamanan dan kuantitas ketersediaan pasokan oksigen akan 
selalu terjaga dan siap pakai. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

A. Setting Percobaan 

Penelitian ini menggunakan 3 buah sensor tekanan SKU 
237545. Pengambilan data dilakukan sebanyak 6 kali mulai 
dari tekanan 0 bar sampai tekanan 8 bar. Dan pembacaan nilai 
tekanan yang tertera pada display LCD dibandingkan nilainya 
dengan seeting tekanan pada alat ukur pembanding pressure 
gauge digital 

1) Bahan dan Alat 
Penelitian ini menggunakan sensor 3 buah sensor tekanan 

SKU 237545. K\omponen yang digunakan menggunakan 
Arduino Nano sebagai mikrokontroler, rangkaian indikator dan 
buzzer serta driver untuk menggerakkan 3 buah solenoid valve. 

2) Eksperimen 
Dalam penelitian ini, setelah desain mekanik berupa 

simulasi sentral oksigen telah disiapkan kemudian dilakukan 
pengujian terhadap fungsi sensor tekanan SKU237545. Pada 
tahap pengujian, nilai pembacaan sensor dibandingakan  
dengan hasil dari alat pembanding dengan rentang pengukuran 
0 bar sampai 8 bar 

B. Diagram Balok 

Tekanan yang dideteksi oleh sensor tekanan oksigen baik 
dari tabung primer, sekunder maupun cadangan diubah dari 
nilai tekanan menjadi satuan listrik. Output ketiga sensor 
tersebut dihubungkan pada input ADC Arduino langsung 
dikarenakan output dari sensot tekanan oksigen sudah berupa 
satuan listrik dengan kisaran 0,5 v sampai 4,5 v dc sehingga 
tidak diperlukan penguatan. Pembacaan nilai ADC yang 
merupakan pengubah sinyal analog ke sinyal digital inilah yang 
menjadi acuan untuk tampilan pada LCD, LED indikator, 
buzzer dan driver valve yang menggerakkan selenoid valve 
sesuai dengan kondisi yang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Blok Diagram 
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Fig. 2. Blok Alir 

C. Diagram Alir 

Ketika alat dihidupkan, sistem melakukan inisialisasi LCD 

dengan menampilkan nama alat. Saat tombol start ditekan, 

maka solenoid valve P akan ON dan tekanan pada tabung 

primer terbaca oleh sensor tekanan P. Jika terbaca diatas 600 

kPa maka solenoid vale P akan OFF dan buzzer ON serta 

indikator emergency ON. Dan jika dibawah 600 kPa maka 

sistem berjalan normal. Pada saat tekanan dibawah 200 kPa 

maka sistem akan memerintahkan solenoid P OFF dan 

solenoid S akan ON. Dan jika terbaca diatas 600 kPa maka 

solenoid vale S akan OFF dan buzzer ON serta indikator 

emergency ON. Dan jika dibawah 600 kPa maka sistem 

berjalan normal dengan kondisi solenoid S tetap ON. 

Kemudian pada saat tekanan berada pada posisi dibawah 200 

kPa maka akan terjadi kemungkinan 2 kondisi. Pada kondisi 

pertama jika tabung primer telah diisi maka sistem akan 

mengerjakan solenoid P untuk ON secara bergantian selama 

tabung oksigen Primer dan Sekunder diganti setelah habis. 

Kemudian jika pada kondisi kedua tabung Primer belum 

diganti maka Solenoid valve C yang akan ON dan tabung 

cadangan digunakan. Pada saat solenoid C ON maka solenoid 
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valve P dan solenoid valve S akan OFF, buzzer ON dan 

indikator emergency ON. Selama solenoid C ON, buzzer akan 

ON terus demikian juga dengan indikator emergency ON terus 

menerus yang menandakan bahwa tabung cadangan sedang 

digunakan yang memperingatkan operator untuk segera 

mengganti tabung primer dan sekunder. Pada saat solenoid 

valve C ON tapi tekanan berada diatas 600 kPa maka solenoid 

valve C akan OFF sebagai kondisi pengamanan. Dan jika 

dibawah tekanan 600 kPa maka sistem akam bekerja normal. 

Dan jika sensor mendeteksi tekanan berada dibawah 200 kPa 

maka sistem akan memerintahkan solenoid valve Primer ON.  

D. Rangkaian keseluruhan 

1) Rangkaian Analog 

Bagian terpenting dalam penelitian ini adalah rangkaian 

analog berupa sensor tekanan SKU237545 yang dihubungkan 

dengan mikrokontroler arduino nano. Koneksi disesuaikan 

dengant datasheet sensor seperti yang ditunjukkan pada 

gambar dibawah ini. Tegangan analog yang dikeluarkan oleh 

sensor pada rentang 0-200 Psi berkisar antara 0,5-4,5 Vdc. 

 
Fig. 3. (a) sensor SKU237545 ; (b) koneksi sensor 

2) Rangkaian Lcd dan Arduino Nano 

     Spesifikasi sistem Arduino Nano yang diperlukan adalah : 

a. Menggunakan Atmega328 Membutuhkan 

tegangan kerja +5VDC dan GND 

b. Menggunakan A0 , A1 dan A2 sebagai 

pembacaan ketiga sensor 

c. Menggunakan A4 dan A5 (SDA dan SCL) 

sebagai pin I2C Lcd character 

d. Menggunakan D12 untuk mengontrol 

buzzer. 

e. Menggunakan D3,D4, D5, D6, D7, dan D8 

untuk mengontrol indikator Led 

f. Menggunkana D9,D10 dan D11 untuk 

mengontrol driver Selenoid 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Rangkaian Lcd dan Arduino Nano 

3) Rangkaian driver Selenoid 

Rangkaian driver selenoid adalah rangkaian yang berfungsi 

untuk mematikan atau menyalakan selenoid , didalam 

rangkaian tersebut terdapat Transistor BD139 yang digunakan 

untuk driver tegangan rendah . 

 

4) Rangkaian Driver buzzer 

Rangkaian driver buzzer adalah rangkaian yang digunakan 

untuk mengontrol buzzer. Pada saat D12 berlogika HIGH 

maka Transistor BD139 akan saturasi dan tegangan 5volt akan 

menyalakan buzzer. 

 

 

Fig. 5. Driver buzzer 

5) Rangkaian Indikator  

Rangkaian indikator adalah rangkaian yang berfungsi untuk 

mengetahui kondisi tabung yang siap pakai  atau dalam 

kondisi habis. Pada saat D3, D4, D5, D6, D7 dan D8 

mendapat logika HIGH maka led akan menyala begitu pula 

sebaliknya . 
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Fig. 6. instalator 

III. HASIL 

1) Perbandingan Sensor Tekanan 

Dalam Penelitian ini penulis membandingkan nilai yang 

tertera pada display LCD yang menunjukkan nilai masing 

masing tekanan pada sensor dengan alat pembanding yaitu 

manometer digital. Pengambilan data dilakukan pada titik 

pengukuran dari tekanan dengan nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

pada satuan bar. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

melakukan pengambilan data ini adalah sebagai berikut : 

a) Hidupkan alat dengan menekan tombol power pada 

posisi ON. 

b) Putar knop regulator oksigen sesuai dengan seting 

pengukuran dengan nilai tekanan 0 sampai 8 bar dengan 

melihat penunjukan nilai tekanan pada manometer digital. 

c) Lihat hasil pengukuran pada masing masing sensor 

tekanan pada tampilan dispaly LCD 

d) Lakukan pengambilan data sebanyak 6 kali 

e) Catat hasil pengukuran pada masing masing sensor 

tekanan dan alat pembanding yaitu manometer digital 

  

Dan didapatkan perbandingan sensor tekanan pada tiap sensor 

seperti pada tabel dibawah ini : 

TABLE I.  SENSOR TEKANAN 1 

No 
Alat Ukur 

Pembanding 
Rata-Rata Error 

Standar 

Deviasi 
Koreksi 

1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 1 0,83 16,67 0,05 -0,17 

3 2 1,85 7,50 0,05 -0,15 

4 3 2,90 3,33 0,06 -0,10 

5 4 3,90 2,50 0,06 -0,10 

6 5 4,95 1,00 0,05 -0,05 

7 6 5,98 0,28 0,04 -0,02 

8 7 7,00 0,00 0,00 0,00 

9 8 8,10 -1,25 0,06 0,10 

 

 

TABLE II.  SENSOR TEKANAN 2 

No 
Alat Ukur 

Pembanding 
Rata-Rata Error 

Standar 
Deviasi 

Koreksi 

1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 1 0,83 16,67 0,05 -0,17 

3 2 1,85 7,50 0,05 -0,15 

4 3 2,92 2,78 0,08 -0,08 

5 4 3,90 2,50 0,06 -0,10 

6 5 4,95 1,00 0,05 -0,05 

7 6 5,98 0,28 0,04 -0,02 

8 7 7,00 0,00 0,00 0,00 

9 8 8,10 -1,25 0,06 0,10 

TABLE III.  SENSOR TEKANAN 3 

No 
Alat Ukur 

Pembanding 

Rata-Rata Error 
Standar 

Deviasi 
Koreksi 

1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 1 0,52 48,33 0,10 -0,48 

3 2 1,63 18,33 0,08 -0,37 

4 3 2,73 8,89 0,08 -0,27 

5 4 3,82 4,58 0,10 -0,18 

6 5 4,95 1,00 0,05 -0,05 

7 6 6,08 -1,39 0,04 0,08 

8 7 7,12 -1,67 0,04 0,12 

9 8 8,30 -3,75 0,06 0,30 

 

2) Tegangan Output Sensor Tekanan 

Pengambilan data ini dilakukan untuk mengetahui besarnya 

tegangan output dari masing masing sensor tekanan pada 

rentang nilai tekanan yang diatur sebesar 0 bar sampai dengan 

8 bar dengan melihat nilai tekanan yang tertera pada alat ukur 

pembanding yaitu manometer digital. Langkah langkah 

pengambilan data ini adalah sebagai berikut : 

a) Hidupkan alat dengan menekan tombol power pada 

posisi ON. 

b) Putar knop regulator oksigen sesuai dengan seting 

pengukuran dengan nilai tekanan 0 sampai 8 bar dengan 

melihat penunjukan nilai tekanan pada manometer digital. 

c) Ukur tegangan output pada masing masing sensor 

tekanan menggunakan multitester digital 

d) Lihat hasil pengukuran pada masing masing sensor 

tekanan pada tampilan dispaly multitester 

e) Lakukan pengambilan data sebanyak 6 kali 

f) Catat hasil pengukuran output tegangan pada masing 

masing sensor tekanan dan alat pembanding yaitu manometer 

digital 

 

Dan didapatkan perbandingan sensor tekanan pada tiap sensor 

seperti pada tabel dibawah ini : 

TABLE IV.  TEGANGAN OUTPUT SENSOR TEKANAN 1 
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NO 
ALAT UKUR 

PEMBANDING 
RATA-RATA ERROR 

STANDAR 
DEVIASI 

KOREKSI 

1 0 0,50 9,09 0,00 -0,05 

2 1 0,84 3,45 0,00 -0,03 

3 2 1,16 3,33 0,00 -0,04 

4 3 1,49 1,97 0,00 -0,03 

5 4 1,83 0,54 0,00 -0,01 

6 5 2,16 0,00 0,00 0,00 

7 6 2,49 -0,27 0,01 0,01 

8 7 2,81 -0,48 0,01 0,01 

9 8 3,14 -0,75 0,01 0,02 

TABLE V.  TEGANGAN OUTPUT SENSOR TEKANAN 2 

NO 
ALAT UKUR 

PEMBANDING 
RATA-RATA ERROR 

STANDAR 
DEVIASI 

KOREKSI 

1 0 0,50 9,09 0,00 -0,05 

2 1 0,84 3,45 0,00 -0,03 

3 2 1,17 2,50 0,00 -0,03 

4 3 1,49 1,97 0,00 -0,03 

5 4 1,83 0,54 0,00 -0,01 

6 5 2,16 0,00 0,00 0,00 

7 6 2,49 -0,40 0,00 0,01 

8 7 2,82 -0,54 0,01 0,02 

9 8 3,16 -1,28 0,00 0,04 

TABLE VI.  TEGANGAN OUTPUT SENSOR TEKANAN 3 

NO 
ALAT UKUR 

PEMBANDING 
RATA-RATA ERROR 

STANDAR 

DEVIASI 
KOREKSI 

1 0 0,50 9,09 0,00 -0,05 

2 1 0,78 10,34 0,00 -0,09 

3 2 1,12 6,94 0,02 -0,08 

4 3 1,48 2,96 0,03 -0,05 

5 4 1,83 0,54 0,00 -0,01 

6 5 2,16 0,00 0,00 0,00 

7 6 2,51 -1,08 0,02 0,03 

8 7 2,86 -2,20 0,01 0,06 

9 8 3,25 -4,17 0,00 0,13 

IV. PEMBAHASAN 

Semakin rendah tegangan yag terbaca maka semakin kecil 

nilai tekanan yang ditampilkan ada display LCD. Begitu pula 

jika semakin besar nilai tegangan yang terbaca pada masing 

masing sensor tekanan maka semakin besar pula nilai tekanan 

yang ditampilkan pada display LCD. Begitu pula pada nilai 

selisih atau koreksi pembacaan nilai tekanan yang tertampil 

pada display LCD. Semakin kecil selisih nilai tegangan yang 

terukur pada output sensor dengan nilai hitungan tegangan 

output pada sensor maka samakin kecil pula selisih antara 

pembacaan nilai tekanan yang tertampil pada display LCD 

dengan setting tekanan. Dan semakin besar selisih nilai 

tegangan yang terukur pada output sensor dengan nilai 

hitungan tegangan output pada sensor maka semakin besar 

pula selisih antara pembacaan nilai tekanan yang tertampil 

pada dislay LCD dengan setting tekanan. 

Perbedaan nilai error yang terjadi dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

TABLE VII.  PEMBAHASAN 

NO TEKANAN (BAR) 
NILAI ERROR PADA SENSOR 

1 2 3 

1 0 9,09  9,09  9,09  

2 1 3,45  3,45  10,34  

3 2 3,33  2,50  6,94  

4 3 1,97  1,97  2,96  

5 4 0,54  0,54  0,54  

6 5 0,00  0,00  0,00  

7 6 -0,27  -0,40  -1,08  

8 7 -0,48  -0,54  -2,20  

9 8 -0,75  -1,28  -4,17  

 

Dan perbandingan nilai error dri ketiga sensor tersebut 

dapat kita lihat pada grafik di bawah ini : 

 
Fig. 7. Pembahasn 

Dari grafik diatas menunjukan grafik batang yang 

berwarna biru merupakan nilai error yang terjadi pada sensor 1 

dan grafik batang yang berwarna orange menunjukan nilai 

error yang terjadi pada sensor 2 serta grafik batang yang 

brwarna abu-abu menunjukkan nilai error pada sensor 3. Pada 

grafik batang sensor 3 menunjukan nilai error yg lebih tinggi 

dibanding nilai error sensor 1 dan 2 secara keseluruhan. 

Terlihat pada setting tekanan 1 bar, 2 bar, 3 bar, 6 bar, 7 bar 

dan 8 bar yng nilai errornya lebih tinngi dibading sensor 1 dan 

2. Sedagkan pada nilai 0 bar, 4 bar dan 5 bar terliht sama 

dengan nilai error pada sensor 1 dn 2. Dan perbandingn antara 

sensor 1dan sensor 2 terlihat hampir sama akan tetapi pada 

sensor 1 terlihat nilai error yang terjadi pada sensor 1 lebih 

sedikit pada nilai setting tekanan 6 bar, 7 bar dan 8 bar, 

sehingga dapat dikatakan bahwa sensor tekanan 1 lebih baik 

dibanding dengan sensor 2 dan sensor 3. 

Pada sensor tekanan 3 dengan nilai error yang paling 

tinggi disebabkan oleh pembacaan nilai ukur tegangan dengan 
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penyimpangan yang paling jauh dari nilai tegangan yang 

seharusnya. Pada sensor tekanan 3 dengan nilai error yang 

paling tinggi dengan nilai error 10,34% pada setting tekanan 2 

bar mencapai selisih tegangan 0,09 volt. Dimana nilai ukur 

yang seharusnya keluar dari output sensor senilai 0,87 volt 

sedangkan pada pengukuran yang terbaca adalah pada nilai 

ukur 0,78 volt. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada 

sensor tekanan 3 terjadi penyimpangan tegangan yang lebih 

besar daripada sensor tekanan 1 dan 2. 

Dan pada penelitian sebelumnya menggunakan 

sensor tekanan MPX5700 dengan spesifikasi maksimum error 

mencapai 2,5% dengan tekanan maksimal 700 kpa sedangkan 

penulis menggunakan sensor tekanan SKU 237545 dengan 

spesifikasi akurasi sebesar 1,5 % dengan tekanan maksimal 

sekitar 1.200 kpa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

sensor yang penulis gunakan merupakan sensor tekanan yang 

lebih baik dibanding dengan sensor tekanan yang para peneliti 

gunakan sebelumnya dengan melihat nilai akurasi yang lebih 

kecil dan kemampuan pembacaan tekanan yang lebih besar. 

V. KESIMPULAN 

KESIMPULAN 

Dari penelitian yang tela dilakukan maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa : 

1.   Dapat dibuat alat penggantian oksigen otomatis 

dilengkapi sistem cadangan pada simulasi sentral 

oksigen. 

2.    Alat tersebut dapat bekerja dengan baik sesuai dengan 

urutan kerja yang telah ditentukan. 

3.    Dari ketiga sensor SKU 2375345 yang digunakan 

memiliki kemampuan yang berbeda tetapi dari hasil 

analisa dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa 

ketiga sensor tersebut dapat digunakan, dimana pada 

tekanan 4 sampai 6 bar masih dibawah toleransi yang 

tertera pada datasheet sensor SKU 237545 dengan nilai 

toleransi tegangan sebesar 1,5%. 
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Abstrak—Kelembaban udara pada incubator adalah salah satu poin penting untuk kelangsungan perawatan pada bayi. Apabila 

pada incubator tidak memilki kelembaban yang sesuai akan berbahaya bagi bayi yang di rawat. Penlitian ini bertujuan untuk 

merancang sistem yang dapat mengontrol kelembaban agar dapat stabil pada kelembaban 60%RH sampai 70%RH. Sistem ini terdiri 

dari Adruino Uno, sensor kelembaban HSM-20G, modul catu daya, LCD karakter 16x2, dan modul PWM (pulse with modulation). 

Sensor HSM-20G akan membaca kelembaban udara pada Chamber incubator kemudian data tersebut akan di kirim ke arduino uno 

untuk di olah, ketika kelembaban yang di baca oleh sensor di bawah 60% makan arduino uno akan memerintahkan motor untuk 

berputar lebih cepat. Jika kelembaban di atas 70% makan arduino uno akan memerintahkan motor agar berputar lebih pelan , dan 

apabila sensor membaca kelembaban pada range yg seharusnya yaitu 60%-70%, maka sistem akan menjaga kelembaban tersebut agar 

tetap stabil. Setelah evaluasi, Bedasarkan hasil pengujian kelembaban pada sensor, sehingga menghasilan ratarata eror pada sistem 

pengontrol kelembaban sebesar 0.59%, namun error yang di muculkan pada sistem incubator dengan menggunakan sistem pengontrol  

kelembaban yaitu sebesar 8.68%, dan yang terakhir pada sistem incubator tanpa menggunakan sistem pengontrol kelembaban nilai 

error yg di hasilkan yaitu sebesar 13.61%. Dapat di lihat bahwa menggunakan sistem pengontrol kelembaban pada sistem incubator 

dapat menggecil kan error yg di hasilkan oleh sistem incubator itu sendiri. 

Kata Kunci—Sistem Pengontrol; Pulse With Modulation; Arduino; Chamber; 

I. PENDAHULUAN 

Inkubator bayi adalah sebuah wadah tertutup yang 

kehangatan lingkungannya dapat diatur dengan cara 

memanaskan udara dengan suhu tertentu, yang berfungsi 

untuk menghangatkan bayi [1]. Perubahan dalam kelembaban 

udara diharapkan memperngaruhi keseimbangan panas 

terutama karena efeknya kehilahan akibat penguapan dan juga 

terdapat efek sekunder yaitu pada suhu kulit bayi. Pada suhu 

35ºC tidak ada perubahan yang konsisten dalam panas dengan 

perubahan kelembaban yang sedang, kehilahan panas rata-rata 

lebih besar pada keadaan kelembaban rendah. Suhu tubuh 

turun, peningkatan konsumsi oksigen, peningkatan kalori hal-

hal tersebut mungkin mejelaskan peningkata angka kematian 

pada bayi premature[2]. oleh karena itu Inkubator bayi 

membutuhkan kelembapan yang stabil agar kondisi dalam 

incubator tetap terjaga [3]. 

Nurcholis. 2015, Merancang modifikasi baby incubator 

berbasis ATmega16 (Kelembaban) penulis menggunakan 

sensor kelembaban HSM-20G, akan tetapi penulis masih 

menggunakan sistem pengontrol dengan katup. Catur 

Darmayanto. 2007, Merancang optimalisasi kelembaban 

udara pada tabung baby incubator melalui integrasi 

pengendalian temperature dan kelembaban, akan tetapi 

peneliti menggunakan sensor HSM-20G dan humidity 

chamber yang menjadi sistem pengontrol kelembaban udara 

masih terpisah dengan unit baby incubator berdampak pada 

terjadinya penurunan uap yang di hasilkan. Hari Bagus 

Karyadi 2014, Merancang baby incubator dilengkapi 

timbangan sebagai control suhu otomatis (Setting suhu ruang 

manual dan kontrol kelembaban), penulis menggunakan 

sensor 808 H5V6, akan tetapi rata-rata pengukuran dengan 

alat pembanding yaitu 1,8% dan penulis menyarankan untuk 

memperkecil nilai eror yang di dapat. Hey dan Maurice. 

1968, meneliti tentang pengaruh kelembaban pada produksi 

panas dan kehilahan panas pada bayi baru lahir, akan tetapi 

penulis tidak merancang sistem pengontrol kelembaban agar 

kelembaban dapat terjaga denga stabil. Zermani. 2014, 

Merancang simulasi sistem inkubator bayi dengan pengontrol 

prediktif decoupling, akan tetapi penulis belum mampu 

mencapai kondisi termal yang optimal dan kelembaban yang 

stabil terkontrol. 

Penelitian tentang inkubator bayi telah banyak di kerjakan 

oleh peneliti peneliti terdahulu yang telah di uraikan di 

paragrap dua. Bedasarkan Hal tersebut dapat dimengerti 
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bahwa pengendalian kelembaban udara pada incubator 

termasuk parameter penting, Oleh karena itu penulis ingin 

merancang sistem pengontrol kelembaban udara pada chamber 

incubator secara otomatis berbasis arduino. 

 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

A. Setting Percobaan 

Penelitian ini menggunakan alat baby incubator sebagai 

perbandingan sistem kelembaban dan incu analyzer sebagai 

alat ukur standart. 

1) Bahan dan alat 

Penelitian ini menggunakan arduino nano, menggunakan 

sensor HSM-20G sebagai sensor kelembaban, dan 

menggunakan sistem PWM sebagai pengontrol putaran motor. 

2) Metode Penelitian  

Rancangan penelitian model alat ini menggunakan metode 

pre-eksperimental dengan jenis penelitian yaitu After Only 

Design. Pada rancangan ini, peneliti hanya melihat hasil 

pengukuran suhu setpoin tanpa mengukur keadaan 

sebelumnya. Namun disini sudah ada kelompok control, 

walaupun tidak dilakukan randomisasi. Dalam hal iniyang 

bertindak sebagai kelompok control adalah alat INCU 

Analyzer yang sudah tertelusur. Kelemahan dari rancangan ini 

adalah tidak tahu keadaan awal, sehingga hasil yang di dapat 

sulit disimpulkan. Paradigma penelitian jenis ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

X----------------------O 

 

Non Random ……....................... 

 

(-)---------------------O 

 

X = Treatment/perlakuan yang diberikan (Variabel 

Independen) 

O = Observasi  (Variabel Dependen) 

(-) = Kelompok control 

3) Metode Pengambilan Data 

Pengambilan data ini bertujuan untuk membandingkan 

kestablilan kelembaban udara dari dua sistem yaitu antara 

sistem pengontrol kelembaban dan sistem incubator, 

pengambilan data ini menggunakan dua perlakuan. Pelakuan 

pertama yaitu, akan di lakukan dengan cara menggunakan  

sistem pengontrol kelembaban, sistem incubator dan incu 

analyzer sebagai alat ukur standart. Perlakukan kedua yaitu, 

dengan cara menggunakan sistem incubator dan incu analyzer 

sebagai alat ukur standart, dan tanpa menggunakan sistem 

pengontrol kelembaban. 

Pengambilan data di lakukan dalam kurun waktu 10 

menit di setiap titik data sebanyak 20 kali pengukuran, adapun 

pada pengambilan data ini di lakukan pada 6 titik suhu yaitu 

pada titik suhu 32°c sampai 37°c. Pengambilan data ini di 

mulai pada saat suhu di chamber incubator stabil sesuai 

setting. 

B. Diagram Blok 

Sensor kelembaban mendeteksi kelembaban pada ruang 

incubator, hasil output berupa tegangan analog yang 

selanjutnya diolah oleh ADC yang berfungsi untuk mengubah 

dari data analog menjadi digital. Hasil output ADC akan 

diolah lagi oleh Arduino Uno. Hasil output arduino akan 

muncul dua proses yaitu kelembaban yang akan ditampilkan 

di LCD dan mengontrol rangkaian motor (Blower) yang akan 

mengaktifkan motor yang berfungsi sebagai pengontrol 

kelembaban apabila terjadi kelembaban kurang dari 60%, 

maka motor akan secara otomatis berputar lebih cepat apabila 

kelembaban lebih dari 70%, maka motor akan secara otomatis 

berputar lambat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1 Diagram Blok 

C. Diagram Alir 

Sensor  kelembaban  mendeteksi kelembaban awal, hasil 

kelembaban di tampilkan pada LCD karakter. Jika 

kelembaban <60% jika iya motor akan memutar lebih cepat 

untuk menyebarkan kelembaban udara pada chamber, jika 

tidak motor tetap berputar seperti semula menju ke 
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kelembaban 70%, jika kelembaban dinyatakan >70% jika iya 

motor akan berputar lebih pelan agar kelembaban udara pada 

chamber tidak berlebih, jika tidak motor akan tetap berputar 

stabil guna untuk menjaga kelembaban. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2 Diagram Alir 

 

III. HASIL 

Pada penelitian ini sistem pengontrol kelembaban udara di 

uji menggunakan incu analyzer dan di bandingkan dengan 

sistem kelembaban yg di milki baby incubator, untuk melihat 

besar penyimpangan dan kestabilan dari kelembaban udara 

pada chamber incubator. 

1) Hasil Pengujian Kelembaban 

Berikut ini adalah tebel penujian pada pada sistem 

pengontrol kelembaban, sehingga mendapat kan hasil sebagai 

berikut : 

Tabel. 1 Hasil pengujian Kelembaban pada Sistem 

Pengontrol Kelembaban 

Data Error 

1 1.04% 

2 0.17% 

3 0.61% 

4 1.00% 

5 0.39% 

6 0.31% 

Mean Error 0.59% 

Tabel. 2 Hasil Pengujian Kelembaban Pada Sistem Incubator 

dengan menggunakan Sistem Pengontrol Kelembaban 

Data Error 

1 12.00% 

2 9.23% 

3 5.74% 

4 6.97% 

5 8.17% 

6 9.99% 

Mean Error 8.68% 

Tabel. 3 Hasil Pengujian Kelembaban Pada Sistem Incubator 

Tanpa Menggunakan Sistem Pengontrol Kelembaban 

Data Error 

1 13.21% 

2 15.06% 

3 17.51% 

4 8.50% 

5 11.72% 

6 15.63% 

Mean Error 13.61% 

Tabel di atas menunjukan hasil pengujian kelembaban 

pada sistem incubator dan sistem pengontrol kelembaban dan 

memandingkan eror dari dua sistem tersebut.  

2) Hasil Grafik Kestabilan Kelemababan 

Berikut ini adalah Grafik kestabilan kelembaban pada baby 

incubator, dengan menggunakan sistem pengontrol 

kelembaban dan tanpa menggunakan sistem pengontrol 

kelembabn, sebagai berikut : 
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Gambar. 5 Grafik Kelembaban pada Setting suhu 32°c 

 
 

Gambar. 6 Grafik Kelembaban pada Setting suhu 32°c  

 
 

Gambar. 7 Grafik Kelembaban pada Setting suhu 33°c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 8 Grafik Kelembaban pada Setting suhu 33°c 

 

Gambar. 9 Grafik Kelembaban pada Setting suhu 34°c 

 

Gambar. 10 Grafik Kelembaban pada Setting suhu 34°c 

 

Gambar. 11 Grafik Kelembaban pada Setting suhu 35°c 
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Gambar. 12 Grafik Kelembaban pada Setting suhu 35°c 

 
Gambar. 13 Grafik Kelembaban pada Setting suhu 36°c 

 
Gambar. 14 Grafik Kelembaban pada Setting suhu 36°c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 15 Grafik Kelembaban pada Setting suhu 37°c 

 

Gambar. 16 Grafik Kelembaban pada Setting suhu 37°c 

Grafik di atas menunjukan hasil kelembaban udara di 

chamber baby incubator dengan menggunakn sistem 

pengontrol kelembabn dan tanpa menggunakan sistem 

pengontrol kelembaban. Adapun dapat telihat perubahan 

kelembaban udara pada setiap titik suhu. 

 

IV. PEMBAHASAN 

Sistem pengontrol kelembaban udara yang menggunakan 

sensor HSM-20G dan menggunakan sistem PWM sebagai 

pengontrol perputaran blower (kipas), telah di lakukan 

pengujian dan di teliti pada penelitian ini. Pada penelitian ini 

bertjuan membanding kestabilan kelembaban udara dari dua 

buah sistem yaitu, sistem pengontrol kelembaban dan sistem 

incubator. Adapun penelitian ini melakakukan dua perlakuan 

untuk dapat melihat perbedaan dari dua sistem tersebut. 

Penelitian ini di lakukan pada 6 titik suhu, yaitu 32, 33, 34, 35 

36, dan 37°c. setiap titik suhu di lakukan 20 kali pengambilan 

data di setiap 10 menit di mulai pada saat suhu pada chamber 

incubator stabil. Pada penelitian ini juga menggunakan alat 

ukur standart yaitu incu analyzer. 
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Bedasarkan hasil pengujian kelembaban pada sensor, 

sehingga menghasilan ratarata eror pada sistem pengontrol 

kelembaban sebesar 0.59%, namun error yang di muculkan 

pada sistem incubator dengan menggunakan sistem pengontrol  

kelembaban yaitu sebesar 8.68%, dan yang terakhir pada 

sistem incubator tanpa menggunakan sistem pengontrol 

kelembaban nilai error yg di hasilkan yaitu sebesar 13.61%. 

Dapat di lihat bahwa menggunakan sistem pengontrol 

kelembaban pada sistem incubator dapat menggecil kan error 

yg di hasilkan oleh sistem incubator itu sendiri. Perbedaan 

terlihat cukup signifikan sehingga penulis dapat menyakinkan 

bahwa sistem pengontrol kelembaban lebih baik dalam sistem 

kelembaban. Adapun data tersebut dapat di lihat pada (tabel 1 

– tabel 3). 

Bedasarkan hasil grafik kestabilan kelembaban yang 

tercantum pada (gambar 5 – gambar 16), terlihat banyak 

perbedaan antara dengan menggunakan sistem pengontrol 

kelembaban dan tanpa menggunakan sistem pengontrol 

kelembaban. Dari beberapa grafik pada tiap titik suhu 

menunjukan bahwa kelembaban pada incubator dapat stabil 

dalam menjaga kelembaban udara pada chamber incubator  

jika menggunakan sistem pengontrol kelembaban, di banding 

tanpa menggunakan sistem pengontrol kelembaban., 

kelembaban udara mengalami penurunan dan kenaikan terus 

menerus sehingga sulit berada pada kondisi stabil. Oleh hal itu 

sistem pengontrol kelembaban dapat mengatasi hal tersebut 

dalam menjaga kelembaban udara pada chamber incubator 

untuk dapat berada pada kondisi stabil terus menerus. 

Adapun dari penelitian sebelumnya, penulis belum dapat 

merancang sistem pengontrol kelembaban secara otomatis, 

dan juga penelitian sebelum nya sistem yang di rancang tidak 

berada dalam unit baby incubator 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Studi ini telah memaparkan kemampuan dari sensor HSM-

20G dalam membaca kelembaban udara, dan menunujukan 

sistem kerja dari PWM control. Penelitian ini telah 

menunjukan bahwa eror yang di miliki oleh sistem pengontrol 

kelembaban masuk dalam katergori toleransi eror pada 

kelembabn udara. Adapun penelitian ini juga telah 

menunjukan bahwa sistem pengontrol kelembaban dapat 

menjaga kestabilan kelembaban udara pada chamber incubator 

di banding  sistem incubator tanpa menggunakan sistem 

pengontrol kelembaban. Sehingga permasalahan pada bayi yg 

mengalami kendala pada kelembaban yg tidak stabil dapat di 

selesaikan. 

Penelitian ini dapat dikembangkan lagi apabila dapat di 

rancang dengan sistem PWM yg dapat mengontrol perputaran 

motor linier dengan nilai dari sensor, Penelitian ini masih 

dapat di lakukan dengan sistem yang berbeda yaitu dengan 

sistem fuzzy logic untuk mendapatkan hasil yg lebih baik. Dan  

Penelitian selanjutnya di sarankan menggunakan sensor 

kelembabn dengan tipe H5V6 atau H5V5 yang penulis tidak 

dapat lakukan pada penelitian ini.  
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Abstrak— Dengan bertambahnya jumlah alat kesehatan  centrifuge dirumah sakit untuk pemenuhan pemeriksaan laboratorium 

dan banyak alat centrifuge yang belum terkalibari. Untuk itu perlu dilakukan pengkalibrasian dengan menggunakan  alat tachometer. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mempermudah petugas kalibrasi saat melakukan  pengkalibrasian  alat dan dapat mengetahui  

berapa banyak nilai kecepatan motor setiap menitnya. Bagian utama alat ini   terdidi dari laser sensor modul, mikrokontroler ardiuno 

nano, powerbank  charger 18650, modul step up XL6009,LCD karakter 2x16. Transmitter akan memancarkan laser dari tabung kejut 

frekwensi  yang diarahkan ke objek. Pada objek diberi reflektor sebagai bidang reflektif kemudian diterima oleh lampu tabung laser 

sebagai receiver, selanjutnya akan diproses pada mikrokontroler Arduino nano untuk pengolahan data diolah menjadi nilai satuan 

RPM dan Timer. Dari hasil pengujian alat didapatkan kesalahan pada pengukuran 1000 - 7000 RPM dengan kesalahan paling rendah 

0.1 % dan paling tinggi 2.9% sedangkan  pada timer 5 menit kesalahan paling rendah  -0.4 % dan paling tinggi -0.5%, pada timer 10 

menit kesalahan paling rendah -0.2% dan paling tinggi -0.37% . Error pengukuran pada semua kecepatan yang diukur memiliki nilai 

error dibawah 3% dan masih dalam batas toleransi yaitu ±10. 

Kata Kunci—Tachometer;  Arduino nano  Mikrokontroler; Modul laser sensor

I.  PENDAHULUAN 

tachometer adalah suatu alat kalibrator yang digunakan 
untuk mengukur kecepatan putar. Salah satu contoh alat yag 
mengahasilkan putaran adalah centrifuge. Centrifuge 
merupakan alat laboratorium yang berfungsi sebagai pemisah 
cairan atau senyawa yang kepadatanya serta berat molekulnya 
berbeda, cairan ini berupa darah, dan urine, alat ini 
memanfaatkan gaya centrifugal, yaitu gaya yang timbul akibat 
benda yang diputar dari satu titik sebagai porosnya. Menurut 
fungsinya tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 
RI.no.220/Men.Kes/Per/IX/1976 tertanggal 6 September 1976 
centrifuge merupakan alat medis atau alat kesehatan [1]. Pada 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 
Tahun 2015 pasal 4 ayat 1 berbunyi Setiap Alat Kesehatan 
yang digunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas 
Kesehatan lainnya harus dilakukan uji dan/atau kalibrasi secara 
berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan atau Institusi 
Pengujian Fasilitas Kesehatan [2]. Maka, centrifuge perlu 
dilakukan kalibrasi dengan menggunakan alat ukur kecepatan 
putaran. Alat ukur kecepatan putaran motor sama dengan 
jumlah putaran motor dalam periode tertentu, misalnya putaran 
permenit (RPM) atau kecepatan perdetik (RPS), alat ukur yang 
digunakan adalah indikator kecepatan atau sering disebut 
Tachometer [3 Tachometer adalah suatu alat ukur yang dibuat 
dan didesain untuk mengukur kecepatan objek yang berputar. 
Objek yang di ukur dalam penelitian ini adalah banyaknya 
putaran permenit (RPM) dari cetrifuge. Cara kerja dari 

tachometer, yaitu menembakkan cahaya infra merah pada 
bidang reflektif yang akan memantulkan cahaya infra merah 
dan diterima oleh detektor. Cahaya yang diterima oleh detektor 
akan diproses oleh arduino dan ditampilakan pada display 
LCD. (multimeter-digital.com) [4]. 

Dalam proses analisa komposisi suatu larutan diperlukan 
pemisahan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis. Pada 
tiap larutan memiliki massa jenis zat yang berbeda, sehingga 
diperlukan kecepatan putaran yang berbeda. Untuk pemisahan 
sampel urin dengan kecepatan 1500-2000 RPM membutuhkan 
waktu 10 menit dengan sampel sebanyak kurang lebih 2- 3 ml. 
sedangkan untuk darah dengan kecepatan 2500-3000 RPM 
membutuhkan waktu 10 menit dengan sampel sebanyak 3-5 
ml. Dengan memiliki variasi pengaturan kecepatan dan waktu 
yang lebih banyak maka,untuk melakukan pemisahan atau 
pemurnia suatu larutan menjadi lebih bervariasi. Dimana 
besarnya gaya sentrifugal atau relative gaya sentrifugal (FCR) 
yang dihasilkan bergantung kepada kecepatan putar motor. Hal 
tersebut sesuai dengan teori pemisahan larutan suspensi dengan 
menggunakan alat centrifuge  yaitu menggunakan kecepatan 
putar rotor dan waktu putarnya [5]. 

Sebelumnya Tachometer dengan Ultrasonic berbasis 
Mikrokontroler AT89S51 pernah dibuat oleh Yanny Siwalette 
2006,  dalam proses pengukuran RPM pada mesin centrifuge 
tachometer ini bekerja dengan menggunakan frekuensi 
Ultrasonic akan tetapi masih memiliki kelemahan karna adanya 
gangguan frekwensi dari putaran motor sehingga berpengaruh 
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pada frekwensi ultrasonic itu sendiri [6].  Selanjutnya di 
sempurnakan oleh Andrik Budi K 2011, dengan judul 
Tachometer Non Contact Berbasis Mikrokontroller Via Serial 
RS232 Ke Personal Computer dengan menggunakan laser DC 
dan phototransistor [7] akan tetapi pengembangan tersebut 
belum dilengkapi dengan lensa pemfokus cahaya yang 
berdampak pada hasil pengukuran yang masih melebihi batas 
toleransi. 

Kemudian Nitin Singh, Raghuvir S. Toma 2013 Alat 
Desain Tachometer Digital Non Kontak dengan Fitur Nirkabel 
menggunakan IR sensors Opto-coupler IR untuk mengukur 
Revolusi Per Menit (RPM) dari objek yang berputar. Akan 
tetapi pada Desain Tachometer ini  belum ada  sebuah  system 
algoritma untuk  memberikan hasil pengukuran stabil  dan 
akurat pada RPM yang ditampilkan dalam satuan waktu [8]. 
Selanjutnya  Salice Peter1, Naveen N M2 Dkk 2014 mencoba 
membuat Desain tachometer Contactless mengunakan 
ATMEGA16 microcontroller dan infrared module pengontrol 
mikro dapat mengukur interval  kecepatan tanpa kontak fisik 
dengan poros atau motorik waktu dengan akurasi yang lebih 
baik. akan tetapi Fitur menunjukkan kecepatan RPS pada 
pengaturan blm tampil di LCD untuk control perputaran motor 
[9]. Selanjutnya mamik shofiatul nikmah 2016, mencoba 
membuat Tachometer Non Contact Berbasis arduino, akan 
tetapi pengembangan tersebut masih belum dilengkapi proses 
penyimpanan data sehingga berpengaruh pada pemasukan data 
hasil pengukuran kalibrasi secara konvensional [10]. Kemudian 
alat tersebut disempurnakan oleh Septian Aan 2018, berjudul 
alat kalibrasi centrifuge dilengkapi pemroses data [11] akan 
tetapi belum dilengkapi fitur timer yang berpengaruh pada 
kecepatan putar motor sebagai pemisahan komposisi suatu 
larutan . 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis 
ingin mengembangkan system pada alat tachometer berbasis 
mikrokontroler dengan dilengkapi fitur timer. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

A. Setting Percobaan 

Penelitian ini menggunakan alat centrifuge dan tachometer 
untuk melakukan pengukuran. Pengambilan data dilakukan 
sebanyak 5 kali pengulangan pengambilan data mulai dari 1000 
sampai 7000 rpm dengan waktu 5 menit hingga 10 menit.  

1) Bahan dan Alat 

Penelitian ini menggunakan modul laser sensor untuk 
mendeteksi kecepatan putar yang dihasilkan dari  pantulan 
yang mengenai media reflekor. Komponen yang digunakan 
diantaranya  Arduino nano 382  sebagai mikrokontroller, dan 
lcd 2 x16 sebagai tampilan. 

2) Eksperimen 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengukuran  
dengan menggunakan centrifuge sebagai media putar dan 
tachometer sebagai alat pembanding. Kemudian pengujian alat 
dilakukan dengan 5 kali pengukuaran pada kecepatan 1000 rpm 
hingga 7000 rpm dengan rentang waktu 5 menit sampai 10 
menit. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 
besar selisih atau  kesalahan  rpm dan waktu. 

B. Diagram Blok 

Dalam penelitian ini, Transmitter infrared memancarkan 
gelombang yang diarahkan ke objek. Pada objek diberi 
reflektor sebagai bidang reflektif kemudian akan ditangkap 
oleh phototransistor sebagai receiver, selanjutnya akan diproses 
pada mikrokontroler Arduino nano 328 yang berfungsi sebagai 
pengolah data. Program yang digunakan pada mikrokontroler 
Arduino nano 328 berfungsi sebagai bahasa pemrograman 
untuk pengolahan data diolah menjadi nilai satuan RPM dan 
Timer. Saat tombol Start ditekan akan memulai suatu program 
yang dapat mengaktifkan receiver dan memulai pembacaan 
RPM  dan Timer pada objek yang berputar. LCD 16 x 2 
digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data RPM dan 
Timer. Tombol Hold RPM berfungsi sebagai tombol untuk 
membuat tampilan diam pengukuran pada LCD 16 x 2. 
Tombol Stop timer digunakan sebagai tombol untuk 

menghentikan waktu perputaran. Dan tombol  reset digunakan 
untuk mengembalikan ketampilan awal. seperti yang di 
tunjukkan pada Gambar 1 

Gambar. 1. Blok diagram sistem 
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Gambar. 2. Diagram alir arduino 

C. Diagram Alir 

Program Arduino dibuat berdasarkan flowchart seperti 

yang ditunjukan pada Gambar. 2. Setelah inisialisasi Ketika 

tombol ON ditekan maka rangkaian pada blok sensor Tx, Rx 

akan mendapat supply tegangan. Tekan tombol Start, 

transmitter akan aktif untuk mendeteksi dan menghitung objek 

yang berputar. Transmitter akan memancarkan.sinar ke objek, 

setelah itu dipantulkan dan diterima oleh photransistor sebagai 

receiver, selanjutnya data yang diterima akan masuk pada 

Mikrokontroller sebagai pemroses data yang akan ditampilkan 

ke LCD. Setelah itu, tunggu sampai stabil dan tekan tombol 

Hold RPM untuk menghentikan nilai pengukuran yang 

berubah-ubah,. Bila tombol Hold RPM ditekan yang kedua 

maka proses akan kembali untuk menghitung RPM dan 

ditampilkan pada LCD. Kemudian tombol Stop timer untuk 

menghentikan waktu lamanya perputaran motor dan apabila 

tombol stop timer ditekan yang kedua maka akan kembali 

untuk menghitung waktu putar motor. 

D. Rangkaian Analog 

Pada penelitian ini terdapat beberapa bagian utama  seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 4. Yakni sebagai berikut : 

1) Modul laser sensor 

sensor terdiri dari Bagian pemancar dari sensor laser 

dikeluarkan oleh tabung shock frekuensi 180KHz dari 

gelombang kejut, transistor diperkuat, lampu laser tabung, 

bagian penerima dari tabung penerima 180KHz yang cocok 

untuk menerima intensitas cahaya kembali. Karena sensor 

laser menggunakan proses modulasi, penerima hanya dapat 

menerima frekuensi cahaya yang dipantulkan yang sama, 

sehingga secara efektif dapat mencegah cahaya tampak pada 

dampak laser.  

 

 
Gambar. 3.modul laser sensor 

 (Sumber : https://www.google.com) 
 

2) Rangkain keseluruhan 

 

 
 

Gambar 5. Rangkain keseluruhan 

 

Modul ini menggunakan  Arduino nano 382 yang 

membutuhkan tegangan input 5 VDC.Tegangan tesebut 

berasal dari  power supply. Modul ini mempunyai 4 buah 

tombol pust button  antara lain tombol start yang terhubung 

pada pin A0  yang fungsinya untuk menjalankan program 
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selanjutnya tombol hold rpm  yang terhubung pada A1 

digunakan mengunci nilai rpm di lcd , kemudian tombol stop 

timer yang terhubung pada pin A2 berfungsi untuk 

menghentikan laju waktu  dan tombol reset yang terhubung 

pada pin reset   kaki Arduino nano untuk proses pengulang 

program. 

Untuk mendapatkan nilai pengukuran rpm penulis 

menggunakan modul laser sensor. Laser sensor tesebut 

dihubungkan ke kaki pin D2 pada Arduino nano. Laser senser 

ini bekerja pada tegangan sekitar 2.5 – 5 VDC . selanjutnyan  

LCD 2X16 berfungsi  untuk menampilkan perintah yang 

sedang dijalankan. 

III. HASIL 

Pada penelitian ini telah dilakukan uji coba pada alat secara 
langsung pada alat centrifuge dan tachometer sebagai 
pembanding. 

.  
  

 

 

        Modul step up 

                                       Arduino nano 

                                 Power supply  

 

 

Modul laser 

Gambar. 3. Desain rangakain bagian dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar. 4. Desain alat tampak depan 

1) Desain Modul 

Gambar yang ditunjukan pada gambar 6 dan 7 

merupakan bagian digital yang terdiri dari mikrokontroler 

Arduino nano berfungsi sebagai pengatur sistem alat, modul 

laser sensor berfungsi sebagai pendeteksi kecepatan 

perputaran, power supply digunakan untuk memberi tegangan 

dan modul step up berfungsi untuk menaikan tegangan. 

2) Listing Program untuk Arduino  
Dalam penelitian ini, program arduino dibagi menjadi tiga 

bagian penjelasan yaitu program listing awal, program listing 
pembacaan  rpm, serta listing program timer. 

Listing program 1. Program awal 

 

#include <Wire.h>  // i2C Conection Library 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2); 

const int pulsePin = 2; 

int btstart = A0;  

int bthold = A1; 

int btstop = A2; 

 

Listing Program 2. Menampilkan  rpm 

 

lcd.setCursor(0, 0); 

lcd.print("RPM  ="); 

lcd.print(rpm); 

lcd.print("    "); 

lcd.setCursor(12, 1); 

lcd.print("    "); 

 

 

Listing Program 3.Menampilkan timer. 

 

lcd.setCursor(0, 1); 

lcd.print("Timer="); 

lcd.print(menit); 

lcd.print(":"); 

lcd.print(detik); 

lcd.print("  "); 

 

 

3) Perbandingan Pengukuran Rata-rata Antara Modul dan    

Alat Pembanding  dari 1000-7000 rpm 

 

Tabel 1  Pengukuran Rata-rata Antara Modul dan    Alat 

Pembanding .  

 

set 

waktu 

set centrifuge   tachometer  modul Rata-rata  

error 

300 dt 1000 1000 972 2.8 

300 dt 2000 2000 1944 2.8 

300 dt 4000 4000 3996 0.1 

300 dt 6000 6000 5940 1 

300 dt 7000 7000 6912 1.3 

600dt 1000 

1001 972 

2.9 
 

600dt 2000 

2002 1944 

2.9 
 

600dt 4000 

3999 3996 

0.1 
 

600dt 6000 6000 5940 1 
 

600dt 7000 7001 6912 1.3 
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Gambar 8. Grafik hasil perbandingan pengukuran modul dan 

alat pembanding 

 

Berdasarkan tabel 1 maka dapat diketahui analisis rata 

rata error hasil pengukuran dengan 5 (lima) kali pengulangan  

yakni pada setingan kecepatan centrifuge 

1000,2000,4000,6000 dan 7000 RPM, didapatkan data  nilai 

kesalahan maksimal yakni 2.9% dan minimal 0.1% yang 

mengakibatkan nilai  tidak terpaut jauh antara alat yang diukur 

dan modul yang telah dibuat. 

 

4) Perbandingan  Rata-rata Waktu Pengukuran  Modul dan   

Centrifuge  

 

Tabel 2 Perbandingan Rata-rata Waktu Pengukuran      

Modul dan   Centrifuge  

Centrifuge  

(dt) 

Modul  

(dt) 

Error  

rata-rata 

300 301.6 -0.5 

300 301.2 -0.4 

300 301.2 -0.4 

300 301.6 -0.5 

300 301.6 -0.5 

600 601 -0.17 

600 601.6 -0.27 

600 602.2 -0.37 

600 602.2 -0.37 

600 601.6 -0.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9  Grafik hasil Perbandingan  Rata-rata Waktu 

Pengukuran      Modul dan   Centrifuge. 

 
Berdasarkan tabel 2  maka dapat diketahui bahwa pada 

setingan waktu  300 sampai dengan 600 detik  di centrifuge 
didapatkan hasil yang signifikan  berbeda dengan hasil bacaan  
waktu di modul yaitu nilai error yang paling rendah -0,2% dan 
yang paling tinggi -0,37%. 

IV. PEMBAHASAN 

Hasil pengujian modul berupa pengukuran rpm  dan timer  
yang menggunakan centrifuge dan alat pembanding . Maka 
nilai rata – rata error pada setiap titik ukur adalah 

dipengukuran1000(2.8%),2000(2.8%),4000(0.1%),6000(1%), 

7000 (1.3%) dengan waktu 5 menit , pada waktu 10 menit  
nilai rata -rata error 1000 (2.9%), 2000(2.9%) ,4000(0.1%) 
,6000(1%), 7000(1.3%). Selanjutnya hasil perbandingan waktu 
rata-rata modul dan waktu centrifuge dengan selisih kesalahan 
paling besar disetingan waktu 5 menit yakni -0,5%, terkecil -
0.4%. pada setingan waktu 10 menit kesalahan terbesarnya 
yaitu -0,37% dan terkecil -0,2% sehingga modul ini layak 
digunakan untuk pengukuran kecepatan putar pada alat 
centrifuge.  

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian maka dinyatakan  bahwa 
modul laser sensor dapat menghasilkan nilai bacaan perputaran  
kecepatan dengan baik . Penelitian ini menggunakan 
mikrokontroler  sebagai pengolahan data yang kemudian 
ditampilkan pada LCD 2x16 dilengkapi rpm dan timer . Alat 
ini  layak  digunakan untuk kalibari pengukur kecepatan motor 
pada centrifuge.  
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Abstrak-  Hemodialisis merupakan salah satu dari terapi pengganti ginjal, yang dilakukan pada penderita dengan penurunan fungsi 

ginjal. Prinsip dialysis digunakan dalam alat cuci darah bagi penderita gagal ginjal, di mana fungsi ginjal digantikan oleh dialyzer.. 

Priming dialyzer wajib dilakukan sebelum proses hemodialisa. Priming dilakukan dengan tujuan untuk memastikan dyalizer dalam 

keadaan bersih sebelum digunakan ke pasien. Priming dialyzer merupakan metode untuk membiasakan dialyser terhadap cairan. 

Dimana pasien harus menunggu proses priming dialyzer sebelum melakukan proses hemodialisa. Dengan dibuatnya alat ini 

diharapkan pasien hemodialisa tidak harus menunggu proses priming dialyzer yang menggunakan mesin hemodialisa, sehingga proses 

hemodialisa lebih efisien. Dalam penelitian ini menggunakan empat jenis dialyzer dengan merk yang berbeda. Hasil dari penelitian 

menunjuikkan bahwa alat ini mampu bekerja pada berbagai macam merk dan type dari dialyzer dengan tingkat error tertinggi 

sebesar 4,26 % pada setting flow 500 mL/min dengan menggunakan dialyzer Almed dan eror terendah 0,2 % pada setting flow 150 

mL/min dengan menggunakan dialyzer diacap 

Kata Kunci— Hemodialisis, hemodialisa, priming, dialyzer 

I. PENDAHULUAN 

Pada proses hemodialisa, peralatan yang memiliki peran 
paling  penting adalah ginjal buatan atau membran dialyzer . 
Membran  ini  berperan menggantikan fungsi ginjal manusia. 
Dialyser adalah elemen utama dari hemodialisis, dimana 
pertukaran zat antara darah dan cairan dialisat, pada dializer 
pula terjadi proses ultrafiltrasi  dan retrofiltrasi  [1]. Agar dapat 
dipergunakan kembali dengan aman, harus dilakukan priming 
pada dialyzer sebelum dipergunakan untuk terapi hemodialisis. 
Priming adalah cairan yang pertama kali dalam sirkulasi darah 
dengan menggunakan cairan NaCl 0,9%. Dimana proses 
priming berfungsi untuk  menghilangkan renalin dan juga 
menghilangkan udara pada dialyzer [2]. Sisa renalin yang 
terdapat pada dialyser akan berdampak fatal pada pasien jika 
masuk kedalam aliran darah pasien. Demikian juga apa bila 
terdapat gelembung udara pada dialyser akan mengakibatkan 
emboli udara. 

 Selama ini proses Priming dilakukan dengan  
menggunakan mesin hemodialisa, hal ini berdampak pada 
setiap rumah sakit atau fasilitas penyedia layanan hemodialisa 
harus menyediakan unit mesin hemodialisa yang khusus 
digunakan untuk proses Priming. Beberapa Rumah Sakit 
melakukan priming dengan cara mengalirkan cairan NaCL 
dengan memanfaatkan gravitasi. Abdullah merancang sebuah 
mesin Priming Dialyser pada Pesawat Hemodialisis [3]. Akan 
tetapi pada perancangan tersebut hanya terdapat pilihan low, 
medium dan high pada kontrol kecepatan motor dan juga tidak 
terdapat flow meter pada alat tersebut.  

 Pada penelitian terdahulu yang telah diuraikan di 
paragraf 2 disebutkan mesin Priming Dialyser hanya terdapat 
pilihan low, medium dan high pada kontrol kecepatan motor. 
Hal ini berdampak pada hanya satu jenis dan type dialyzer 
yang dapat dilakukan priming dengan alat tersebut.  Oleh 
karena itu, tujuan studi ini adalah untuk mengembangkan 
sebuah mesin Priming Dialyser yang kecepatan motornya dapat 

disetting secara liner yang nantinya dapat digunakan untuk 
berbagai merk dan type dialyzer. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

A. Setting Percobaan 

Pada penelitian ini, menguunakan sample empat buah 
dialyzer  yaitu elisio (Nipro), allmed (JoyHeal), Fresenius F 
series (Fresinius) dan Diacap (B Braun). Masing masing 
sample diperlakukan dengan cara yang sama yakni dengan 
setting flow 100 ml/min, 150 ml/min, 200 ml/min, 250 ml/min, 
300 ml/min, 350 ml/min, 400 ml/min, 450 ml/min dan 500 
ml/min dengan percobaan sebanyak 10 kali pengukuran untuk 
masing-masing sample 

Bahan dan Alat 

 Pada penelitian ini menggunakan motor peristaltic 24 
VDC sebagai komponen utama yang dipergunakan untuk 
mengatur Flow cairan yang masuk ke dialyzer, Arduino nano 
Atmel Atmega 328 sebagai mikrokontroler yang mengatur 
rangkaian elektronik, rotary encoder module untuk mengatur 
kecepatan motor, flowsensor YFs401 sebagai sensor yang 
mendeteksi kecepatan flow dan LCD karakter 1602 sebagai 
display pada alat. Selain itu digunakan pula 3 buah gelas ukur 
100mL (pyrex), 50mL (pirex) dan 2000mL sebagai 
pembanding dalam menentukan kecepatan flow cairan yang 
melewati dialyzer. 

Eksperimen 

Setelah dilakukan perakitan semua komponen yang 
dikemas dalam box acrylic selesai dilakukan, tahap selanjutnya 
adalah menguji perangkat ini dengan melakukan pengukuran. 
Cairan NaCL 0,9% dialirkan melalui perangkat ini. Dalam 
kondisi ON, dilakukan setting flow yang diinginkan kemudian 
keluaran cairan NaCLditampung dalam sebuah wadah. Dengan 
bantuan stopwatch, setelah running selama 1 menit hentikan 
proses untuk kemudian diukur besaran volume cairan NaCL 
0,9% yang keluar dengan menggunakan gelas ukur. Dengan 
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demikan dapat diketahui berapa volume cairan yang 
dikeluarkan dalam 1 menit. Pada proses ini dilakukan dengan 
merubah rubah setting flow mulai dari 100 ml/min, 150 
ml/min, 200 ml/min, 250 ml/min, 300 ml/min, 350 ml/min, 400 
ml/min, 450 ml/min dan 500 ml/min. pengukuran ini dilakukan 
sebanyak 10 kali untuk masing-masing sample.  

 

Gambar 1 Kerangka Konsep Eksperimen 

B. Diagram Blok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Blok Diagram sistem 

Setelah dialyzer set terpasang, hidupkan alat kemudian 
setting kecepatan aliran NaCL. Pada alat ini Nacl 0,9% 
dialirkan secara peristaltik menuju dialyzer kemudian cairan 
tersebut diukur menggunakan gelas ukur, bandingkan nilai 
setting dan nilai flow cairan yang tampil pada LCD dengan  
debit cairan pada gelas ukur. 

 

 

 

 

C. Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3 Diagram Alir Sistem 

 

Pada proses awal, setelah alat ON dilakukan setting 
keepatan aliran/flow selanjutnya motor akan bekerja sesuai 
setting. Kecepatan aliran akan dibaca oleh sensor dan hasil dari 
pembacaan sensor akan ditampilkan pada display LCD 

III. HASIL  

A. Hasil Pengukuran Dialyzer Elisio 

FLOW 

SETTIN

G 

FLOW TERUKUR 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100 98 102 101 100 100 102 101 100 100 102 

150 152 150 153 150 149 151 150 150 148 146 

200 206 198 205 202 200 200 199 197 201 202 

250 260 246 257 254 248 249 248 244 254 258 

300 314 294 309 306 302 298 297 291 307 314 

350 368 342 361 358 351 347 346 338 360 370 

400 422 390 413 410 402 396 395 385 413 426 

450 476 438 465 462 450 445 444 432 466 482 

500 530 528 517 514 518 512 508 510 520 538 

B. Hasil Pengukuran Dialyzer Allmed 

FLOW 

SETTIN

G 

FLOW TERUKUR 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100 102 102 104 101 103 102 104 104 102 105 

150 155 150 156 147 152 151 152 149 150 149 

200 209 198 208 202 203 200 202 197 204 205 

250 263 246 260 254 250 248 252 244 257 258 

300 317 294 312 306 305 298 300 291 310 317 

350 371 342 364 358 354 347 350 348 363 373 

400 425 390 416 410 405 396 398 385 416 429 

450 470 446 468 462 453 445 447 432 469 485 

500 530 528 520 515 524 512 512 508 522 542 
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C. Hasil Pengukuran Dialyzer Fresinius 

FLOW 

SETTIN

G 

FLOW TERUKUR 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100 100 103 102 102 101 103 102 105 100 103 

150 153 151 154 148 150 152 150 150 148 147 

200 207 199 206 203 201 201 200 198 202 203 

250 261 247 258 255 249 250 249 245 255 256 

300 315 295 310 307 303 299 298 292 308 315 

350 369 343 362 359 352 348 347 342 361 371 

400 423 391 414 411 403 397 396 386 414 427 

450 468 442 466 463 451 446 445 433 467 483 

500 531 529 518 516 519 513 510 512 520 540 

 

D. Hasil Pengukuran Dialyzer Diacap 

FLOW 

SETTIN

G 

FLOW TERUKUR 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100 99 101 101 100 100 101 101 103 99 101 

150 152 149 153 146 149 150 149 148 147 145 

200 206 197 205 201 200 199 199 196 201 201 

250 260 245 257 253 248 248 248 243 254 254 

300 314 293 309 305 302 297 297 290 307 313 

350 368 341 361 357 351 346 346 340 360 369 

400 422 389 413 409 402 395 395 384 413 425 

450 467 440 465 461 450 444 444 431 466 481 

500 530 527 517 514 518 511 509 510 519 538 

 

E. Rata tingkat Kesalahan Pengukuran 

 

No   Dialyzer 
  

Kesalahan 

relatif (%) 

1 Elisio 1.17 

2 Allmed 1.97 

3 Fresinius 1.60 

4 Diacap 0.95 

      Rata-rata 1.42 

 

IV. PEMBAHASAN 

Alat priming dialyzer dirakit dengan menggunakan motor 
peristaltik 24 VDC sebagai komponen utama yang bekerja 
mengalirkan larutan NaCl 0.9% ke dialyzer. System pada alat 
ini dikontrol dengan menggunakan arduimo nano atmega 328 
sebagai mikrokontroler. Besarnya flow yang mengalir dibaca 
oleh flowsentor YFs401 yang kemudian hasilnya ditampilkan 
pada LCD karakter 1602. Alat priming dialyzer ini telah 
diperiksa dan diuji sepenuhnya dalam penelitian ini. Setelah 
dilakukan pengukuran terhadap empat buah dialyzer dengan 

type yang berbeda dengan setting flow 100 ml/min, 150 
ml/min, 200 ml/min, 250 ml/min, 300 ml/min, 350 ml/min, 400 
ml/min, 450 ml/min dan 500 ml/min dihasilkan data seperti 
yang disajikan dalam table  1 – table 4. 

Dengan membandingkan output modul dengan alat 
pembanding berupa gelas ukur ditemukan pula bahwa 
kesalahan pada alat sebesar 1.17% pada Dialyzer Elisio,1.97% 
pada dialyzer Allmed, 1.60 % pada dialyzer Fresinius dan 
0,95% pada dialyzer Diacap.dilihat dari kesalahan relative pada 
tiap pengukuran dialyzer tidak terlihat adanya perbedaan yang 
signifikan dan juga rata-rata eror yang diperoleh sebesar < 5% 
alat priming dialyzer dapat dinyatakan layak untuk 
dipergunakan pada berbagai merk dan type dialyzer. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

. Penelitian ini menunjakkan bahwa modul yang di rancang 
oleh penulis, Sistem priming dialyzer mampu bekerja dengan 
maksimal dengan menggunakan 4 jenis dialyzer berbeda yaitu 
yang pertama elision, kedua allmed, ketiga fresinius, dan yang 
terakhir diacap. Adapun hasil output modul yang hasilkan juga  
layak untuk di gunakan dan tidak berbahaya. Dapat di ambil 
kesimpulan bahwa system ini sangat membantu rumah sakit 
dan fasiltas layanan hemodialisa, dan juga dapat melakukan 
proses priming tanpa harus menggunakan unit hemodialisa 
terlebih dahulu 
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Abstrak—Ultrasonografi (USG) adalah salah satu modalitas pencitraan yang populer karena lebih fleksibel, non-invasi, non-

ionisasi dan biaya yang rendah. Echo pattern atau ekogenitas merupakan salah satu karakteristik yang digunakan dalam menganalisa 

keganasan suatu nodul pada citra USG. Namun pada citra USG, kemungkinan terjadi False Positive Result (kesalahan dalam 

menginterpretasikan) cukup tinggi. Guna meminimalkan resiko tersebut dikembangkan Computer Aided Diagnosis (CAD) untuk 

mengklasifikasikan citra ultrasonografi kanker leher rahim berdasarkan karakteristik echo pattern. Penelitian ini bertujuan 

mengembangkan metode analisis tekstur dan klasifikasi karakteristik echo pattern dari nodul leher rahim pada citra USG. Metode 

yang diusulkan terdiri atas tahap pra-pengolahan untuk peningkatan kualitas citra, segmentasi guna memperoleh daerah nodul, 

ektraksi fitur berbasis histogram, Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) dan gray level run-length matrix (GLRLM) dan 

klasifikasi menggunakan multy layer perceptron (MLP). Data set terdiri dari 102 citra USG yang dikelompokkan menjadi 58 citra 

kistik dan 39 citra solid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang diusulkan mencapai akurasi 97,06%, sensitivitas 98,31%, 

spesifisitas 95,35%, PPV 96,67%, NPV 97,62% dan kappa 0,9395 dengan menggunakan 6 (enam) fitur histogram. Ini menunjukkan 

bahwa metode yang diusulkan sangat baik dalam menganalisis gambar USG leher rahim.  

Kata Kunci—Ultrasonografi; echo pattern ;Computer Aided Diagnosis; multy layer perceptron; tekstur.

I.  PENDAHULUAN 

Kanker adalah suatu kondisi dimana sel telah kehilangan 
pengendalian dan mekanisme normalnya, sehingga mengalami 
pertumbuhan yang tidak normal, cepat dan tidak terkendali [1]. 
Di dunia, kanker merupakan penyebab kematian nomor 2 
setelah penyakit kardiovaskular[2]. International Agency for 
Research on Cancer (IARC) World Health Organization, badan 
WHO khusus kanker, merilis statistik kanker dunia.  Database 
online IARC versi 1, GLOBOCAN 2012, menyajikan data 
perkiraan 27 jenis kanker di 184 negara seluruh dunia dan 
gambaran yang komprehensif beban kanker global. Pada tahun 
2012 diperkirakan 14,1 juta kasus baru kanker didiagnosis di 
seluruh dunia (tidak termasuk kanker kulit non melanoma) dan 
8,2 juta kematian akibat kanker [3].  

Berdasarkan data IARC menunjukkan 5 jenis kanker 
dengan prevalensi tertinggi di dunia pada tahun 2012 yaitu 
payudara, prostat, usus besar, paru-paru dan leher rahim. Total 
kasus kanker di dunia mencapai 32.455.179 kasus dan kanker 
leher rahim merupakan kanker dengan prevalensi 5 tertinggi di 
dunia, mencapai 1,55 juta kasus [4]. Berdasarkan data IAC ada  
5 jenis kanker dengan prevalensi tertinggi yang diderita oleh 
penduduk perempuan di dunia pada tahun 2012 yaitu payudara, 
usus besar, leher rahim, rahim dan tiroid. Kanker leher rahim 
menempati posisi ke tiga tertinggi baik untuk tingkat 
prevalensi, jumlah kasus baru maupun angka kematian. Kanker 
leher rahim menyumbang  masing masing 1,55 juta kejadian, 
0,61 juta kasus baru dan 0,32 juta tingkat kematian [4]. 5 jenis 
kanker dengan prevalensi tertinggi di Indonesia berdasarkan 

data IARC adalah payudara, leher rahim, indung telur, rahim 
dan usus besar . Dari data dapat diketahui bahwa kanker leher 
rahim merupakan kanker dengan tingkat prevalensi, kejadian 
baru dan kematian peringkat 2 tertinggi di Indonesia. Dalam 5 
tahun terakhir hampir 59,11 ribu perempuan di Indonesia 
didiagnosa menderita kanker leher rahim[4]. Tingginya 
prevalensi kanker leher Rahim merupakan masalah serius 
sehingga memerlukan pemeriksaan dan deteksi dini untuk 
mengurangi resiko. Deteksi dini, diagnosis yang akurat dan 
pengobatan yang tepat adalah langkah yang paling efektif 
untuk menurunkan angka kejadian dan kematian [5]. Modalitas 
pemeriksaan radiologi yang berkaitan dengan kanker leher 
rahim yang paling popular adalah ultrasonografi (USG). 
Pemeriksaan ini memiliki berbagai keuntungan yaitu mudah 
dilakukan, tanpa radiasi dan dapat digunakan secara luas pada 
berbagai institusi medis [6].  

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan 
Rahmawaty dkk [7] yang menggunakan analisis tekstur untuk 
klasifikasi ekogenitas nodul payudara pada citra ultrasonografi. 
Pada penelitian tersebut menggunakan prapengolahan adaptive 
median filter untuk mengurangi speckle noise dan segmentasi 
active contour. Pendekatan analisis tekstur berbasis histogram, 
Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) dan koefisien 
fractal menghasilkan 5 fitur dominan yaitu koefisien fractal, 
angular second moment (ASM) 00, entropy 900, inverse 
different moment 00 dan kontras 1350. Hasil klasifikasi 
terhadap 57 citra USG dengan metode Multilayer Perceptron 
(MLP) mengghasilkan akurasi 91,23%, sensitifitas 95,83% dan 
spesifisitas 87,88%. Sellami dkk dalam penelitiannya 
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mengembangkan CAD untuk citra USG payudara [8]. Tahap 
prapengolahan mengimplementasikan SRAD filter dan teknik 
segmentasi Multi-sclaed Vector Field Convolution (MVFC). 
Dalam penelitian tersebut untuk membedakan nodul dalam 
kelas anechoic, isoechoic, hyerechoic dan hypoechoic 
menggunakan analisis tekstur berbasis Spatial Gray Level 
Dependence Matrices (SGLDM). 

Berdasarkan permasalahan, penelitian ini bertujuan 
mengembangkan metode analisis tekstur dan klasifikasi 
karakteristik echo pattern dari nodul leher rahim pada citra 
ultrasonografi. Echo pattern atau ekogenitas merupakan salah 
satu karakteristik yang digunakan dalam menganalisa 
keganasan suatu nodul pada citra ultrasonografi. Namun pada 
citra ultrasonografi, kemungkinan terjadi False Positive Result 
(kesalahan dalam menginterpretasikan) cukup tinggi. Hal ini 
dapat disebabkan oleh hasil citra yang operator dependent, 
kondisi atau kelelahan dokter ahli, perbedaan pengalaman 
dokter, tekstur jaringan maupun karena kualitas citra hasil yang 
kurang baik.  Guna meminimalkan resiko tersebut 
dikembangkan Computer Aided Diagnosis (CAD) untuk 
mengklasifikasikan citra ultrasonografi kanker leher rahim 
berdasarkan karakteristik echo pattern. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

A. Setting Percobaan 

Dalam penelitian ini, Citra USG diperoleh dari database 
Rumah Sakit Sardjito. Ada 102 (seratus dua) citra leher rahim 
dalam format bitmap (bmp.) dan dilengkapi dengan hasil 
patologi anatomi. Citra USG leher rahimcterdiri dari 58 citra 
dengan karakteristik kistik dan 44 citra dengan karakteristik 
solid 

1) Bahan dan Alat 
Alat yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas 

perangkat lunak dan perangkat keras.  
a. Perangkat Lunak  

Perangkat lunak yang digunakan untuk menunjang 
penelitian ini antara lain:  
1. Sistem Operasi Windows 7 64 bit  

2. Matlab R2013a  

3. WEKA 3.8 
b. Perangkat Keras  

Perangkat keras yang digunakan berupa laptop dengan 
spesifikasi: prosesor Intel Core i3-4030U 1,9GHz, RAM 6 GB. 

 

2) Eksperimen 
Dalam Pada penelitian ini, setalah hasil patalogi anatomi 

citra USG diberikan oleh dokter spesialis radiologi, maka 
selanjutnya adalah menghilangkan marker, label dan speckle 
noise pada citra USG. Selanjutnya melakukan segmentasi 
untuk mendapatkan nodul dan kemudian ekstra fitur dan 
terakhir melakukan klasifikasi dengan menbandikan hasil 
eksperimen dengan hasil PA dari dokter spesialis radiologi. 

B. Perancangan Metode 

Proses pada penelitian ini terdiri atas pra-pengolahan, 
segmentasi, ektraksi ciri, dan klasifikasi. Pengujian kinerja 
metode dilakukan dengan membandingkan hasil klasifikasi 
dengan hasil uji patologi anatomi dan pembacaan dokter 
spesialis radiologi. Gambar 1 menampilkan diagram blok 
metode secara umum 

 

Fig. 1. Diagram blok metode secara umum 

1) Pra-pengolahan 
Keterbatasan utama image adalah kontras rendah dan 

speckle noise. Pra-pengolahan sangat krusial dimana 
diharapkan proses ini dapat menghilangkan marker, label dan 
speckle noise pada citra, namun tidak merusak karakteristik 
batas dari nodul. Tahap yang dilakukan pada pra-pengolahan 
penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Fig. 2. Diagram Blok Pra-pengolahan 

Proses awal pra-pengolahan adalah Region of Interest (RoI) 
untuk menentukan area nodul. Kemudian dilakukan konversi 
citra ultrasonografi berwarna menjadi citra berskala keabuan 
dan penghilangan marker/label. Tahap akhir berupa filtering 
untuk mengurangi speckle noise pada citra.  

2) Segmentasi 
Tahap selanjutnya pada penelitian ini adalah proses 

segmentasi. Proses segmentasi bertujuan untuk memisahkan 
nodul dari jaringan sekitarnya. Output dari proses segmentasi 
adalah citra biner dengan bentuk diharapkan sesuai dengan 
nodul, dan dapat dijadikan sebagai masking. Metode 
segmentasi yang baik menghasilkan hasil citra segmentasi yang 
sesuai dengan hasil groundtruth dokter  

3) Ekstraksi Fitur 
Tahap ekstraksi ciri pada penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh karakteristik echo pattern dari nodul pada citra 
ultrasonografi leher rahim. Berdasarkan tinjuauan pustaka 
maka dirumuskan ciri yang digunakan pada penelitian ini 
dalam 3 pendekatan yaitu berbasis histogram, GLCM dan 
GLRLM. Pemilihan fitur yang dominan menggunakan metode 
CFS pada software weka. Sehingga diharapkan dapat 
menghasilkan tingkat akurasi klasifikasi yang tinggi 
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4) Klasifikasi 

 
Tahap terakhir adalah klasifikasi, pada penelitian ini 

menggunakan metode klasifikasi yaitu Multy Layer Perceptron 
(MLP).Pengujian dilakukan dengan metode K-fold cross 
validation. Pada metode K-Fold Cross Validation semua data 
dapat menjadi data latih dan data uji. Proses klasifikasi 
dilakukan sebanyak K kali, kinerja klasifikasi diperoleh dari 
rata-rata dari semua proses klasifikasi. 

   

5) Evaluasi Hasi Penelitian 
Evaluasi tahap klasifikasi dilakukan untuk mengetahui 

tingkat keakurasian metode penelitian. Confusion matrik 
memperlihatkan hubungan antara kelas target berupa hasil 
diagnosis radiologis dan kelas prediksi berupa hasil klasifikasi 
metode. Confision matrik terdiri atas TP (True Positive), FP 
(False Positive), FN (False Negative), dan FP (False Positive) 
seperti terlihat pada Gambar 3. 

 
Fig. 3. Confusion Matrik 

Dari confusion matrik dapat dihitung nilai akurasi, 
sensitivitas, spesifisitas, Positif Predictive Value (PPV) atau 
precision dan Negative Predictive Value (NPV) [3]. Semua 
parameter kinerja tersebut dapat dihitung menggunakan 
Persamaan (1) sampai Persamaan (5). 
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Pada penelitian ini evaluasi dan perbandingan kinerja 3 

metode klasifikasi ditampilkan dalam bentuk kurva Receiver 

Operating Characteristic (ROC).  Kurva ROC merupakan 

grafik perbandingan antara sensitivitas (TPR) pada sumbu 

vertikal dan FPR (1–spesifisitas) pada sumbu horizontal [4]. 

Metode klasifikasi terbaik akan menghasilkan titik di sudut 

kiri atas atau koordinat (0,1) dari ruang ROC. Hal ini 

mewakili 100% sensitivitas (tidak ada negatif palsu) dan 

100% spesifisitas (tidak ada positif palsu) [5]. Kurva ROC 

menunjukkan trade off antara tingkat dimana suatu model atau 

pengklasifikasi dapat mengenali data positif secara akurat dan 

tingkat dimana model tersebut salah mengenali data negatif 

sebagai data positif. Kurva ROC adalah gambaran dua dimensi 

dari kinerja suatu pengklasifikasi seperti ditunjukkan pada 

Gambar 4. 

 

 
Fig. 4. Perbandingan kurva ROC 

Suatu metode yang umum digunakan untuk menghitung 

nilai kinerja dari pengklasifikasi adalah dengan menghitung 

luas daerah dibawah kurva ROC yang disebut dengan Area 

Under Curve (AUC). Area di bawah kurva ROC (AUC) 

merupakan indeks kuantitatif kinerja keseluruhan suatu sistem 

klasifikasi. Nilai AUC berada pada interval 0 sampai 1. AUC 

1 menunjukkan kinerja yang sempurna dari sistem klasifikasi. 

Suatu kurva ROC yang memadai letaknya selalu berada di 

daerah atas dari garis diagonal (0,0) dan (1,1), sehingga tidak 

ada nilai AUC yang lebih kecil dari 0,5. Tabel I menampilkan 

kategori pengklasifikasi berdasarkan AUC. Semakin besar 

nilai AUC maka kinerja pengklasifikasi semakin baik. 

TABLE I.  KATEGORI PENGKLASIFIKASI BERDASARKAN AUC.  

 

Nilai AUC Kategori Metode Klasifikasi 

0.90-1,00 

0,80-0,90 

0,70-0,80 

0,60-0,70 

 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

0,50-0,60 Gagal 

  Kelas Target 

(Diagnosis Radiologis) 
 

  Solid Kistik  

Kelas Prediksi 

(Hasil klasifikasi) 

Solid TP FP PPV 

Kistik FN TN NVP 

  Sensitivitas Spesifisitas Akurasi 
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III. HASIL 

Dalam penelitian ini, Citra USG diperoleh dari database 
Rumah Sakit Sardjito. Ada 102 (seratus dua) citra leher rahim 
dalam format bitmap (bmp.) dan dilengkapi dengan hasil 
patologi anatomi. Citra USG leher rahimterdiri dari 58 citra 
dengan karakteristik kistik dan 44 citra dengan karakteristik 
solid.  

1) Pra-Pengolahan 

Langkah awal adalah menentukan daerah nodul pada citra 

USG leher rahim. Penentuan region of interest (ROI) pada 

citra USG dilakukan secara manual berdasarkan ROI dari 

dokter radiologi. Citra hasil ROI selanjutnya diproses untuk 

menghilangkan marker dan label yang terdapat pada citra. 

Filter median digunakan untuk menghilangkan marker dan 

label, tetapai efeknya membuat citra menjadi blur. Sementara 

filter adaptif median efektif dalam menghilangkan marker dan 

label tanpa menyebabkan efek blur pada citra. Kedua filter 

dapat menghilangkan speckle dan artefak pada citra USG. 

Perbandingan citra hasil filter adaptif median dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

 

 

 

(a) Citra RoI (b) Filter Adaptif Median 

Fig. 5. Hasil  Filter Citra (a) Citra RoI (b)Filter Adaptif Median 

Tahap selanjutnya menggunakan operasi morpologi untuk 

mengurangi derau speckle dan membuat citra lebih halus. 

Setelah proses morpologi, segmentasi daerah nodul dilakukan. 

Tujuan dari segmentasi citra untuk memisahkan daerah nodul 

dengan latar belakang. Inisisal pada citra diperlukan untuk 

menentukan jumlah iterasi dan ketepatan segmentasi nodul. 

selanjutnya equalisasi histogram digunakan untuk 

menghasilkan citra dengan nilai histogram yang uniform. 

Hasil pra-pengolahan dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 
 

(a) Hasil Citra dengan Filter 

Adaptif Median 

(b) Hasil Citra dengan Operasi 
Morpologi 

 

(c) Hasil Segmentasi Citra 

Fig. 6.  (a) Hasil Citra dengan Filter Adaptif Median (b) Hasil Citra dengan 

Operasi Morpologi (c) Hasil Segmentasi Citra 

2) Ekstraksi Fitur 

Sebelum melakukan proses klasifikasi, dilakukan 

ekatraksi citi berdasarkan tekstur citra. Pada penelitian ini 

metode ekstraksi fitur dengan analisis tekstur menggunakan 

metode statistical. Ekstraksi ciri yang dilakukan pada citra 

USG leher rahin terdiri dari fitur histogram, gray level co-

occurrence matrix (GLCM), dan gray level run-length matrix 

(GLRLM). Berdasarkan histogram, ada 6 (enam) fitur yang 

digunakan yaitu mean, standard deviasi, skewness, energy, 

dan entropy, sedangkan berdasarkan GLCM ada 20 (dua 

puluh) fitur yaitu angular second moment (ASM), contrast, 

inverse different moment (IDM), entropy, dan correlation 

dengan arah masing-masing fitur yaitu  00, 450, 900, and 

1350, dan berdasarkan GLRLM ada 7 (tujuh) fitur yang 

menjadi ciri yaitu Short Run Emphasis (SRE), Long Run 

Emphasis (LRE), Gray Level Non-uniformity (GLN), Run 

Length Non-uniformity (RLN), and Run Percentage (RP). 

Klasifikasi menggunaka WEKA version 3.8.0. Fitur yang 

digunakan dapat dilihat pada Tabel II. 

TABLE II.  FITUR TEKSTUR.  

 

Metode Fitur Jumlah Fitur 

Statistikal GLCM 6 

Histogram 20 

GLRLM 7 

Total                                33 

 

TABLE III.  PERBANDINGAN HASIL EVALUASI KLASIFIKASI CITRA 

USG LEHER RAHIM.  

Evalua

si 

Fitur 

Jumlah Fitur 

Hist. GL

CM 

GL

RM 

Hist+G

LCM 

Hist+G

LRM 

GLCM+

GLRM 

Hist+GLCM

+GLRM 

(6) (20) (7) (26) (13) (27) (33) 

Akuras

i 

97,0

6% 

97,0

6% 

79,4

1% 

97,06% 96,08% 94,12% 95,10% 

sensiti

vitas 

98,3

1% 

98,3

1% 

84,2

1% 

98,31% 96,67% 93,55% 95,08% 

Specifi

citas 

95,3

5% 

95,3

5% 

73,3

3% 

95,35% 95,24% 95,00% 95,12% 

PPV 96,6

7% 

96,6

7% 

80,0

0% 

96,67% 96,67% 96,67% 96,67% 
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NPV 97,6

2% 

97,6

2% 

78,5

7% 

97,62% 95,24% 90,48% 92,86% 

Kappa 0.93

95 

0.93

95 

0.57

95 

0.9395 0,919 0,887% 0,8984 

 

3) Klasifikasi 
Tahap selanjutnya adalah klasifikasi nodul citra USG leher 

rahim menjadi dua kategori solid atau kistik. Input yang 
digunakan dalam proses klasifkasi merupakan data hasil dari 
fitur ekstraksi. Pada penelitian ini untuk data training dan data 
testing menggunakan metode MLP. Karena keterbatasan data 
set maka digunakan metode 3-folds cross validation. Dataset 
dibagi menjadi 3 (tiga) folds dengan 2 (dua) folds sebagai data 
training dan 1 (satu) folds sebagai data testing. Untuk 
mengevaluasi performa dari metode yang diusulkan, 
perbandingan antara histogram, GLCM,dan kombinasi dari 
fitur diklasifikasikan dengan menggunakan algoritma MLP. 
Tabel III menunjukkan perbandingan hasil klasifikasi untuk 
fitur yang telah diujikan. 

Berdasarkan Tabel III hasil klasifikasi berdasarkan 
histogram, GLCM dan GLRM untuk fitur histogram dan 
GLCM memiliki hasil evaluasi sama dengan nilai akurasi, 
sensitivitas, specificitas, PPV, NPV dan kappa masisng-masing 
adalah 97,06%, 98,31%, 95,35%, 96,67%, 97,62% dan 0,9395. 
Akan tetapi dengan 6 (enam) fitur histogram mampu memiliki 
hasil evaluasi yang sama dengan 20 (dua puluh) fitur GLCM. 
GLRM memiliki hasil evaluasi yang paling rendah dengan nilai 
akurasi, sensitivitas, specificitas, PPV, NPV dan kappa masing-
masing adalah 79,41%, 84,21%, 73,33%, 80,00%, 78,57% dan 
0,5795.  Nilai kappa 0,5795 menunjukkan kategori klasifikasi 
gagal. 

Dalam meningkatkan hasil evalusi pada penelitian ini 
mengkobinasikan setiap fitur, berdasarkan hasil eksperimen 
dengan mengkombinasikan setiap fitur didapatkan hasil 
evaluasi terbaik dengan menggabungkan fitur histogram 
dengan GLCM dengan nilai akurasi, sensitivitas, specificitas, 
PPV, NPV dan kappa masisng-masing adalah 97,06%, 98,31%, 
95,35%, 96,67%, 97,62% dan 0,9395. Hasil evaluasi yang 
diperoleh sama dengan hasil evaluasi menggunakan fitur 
histogram atau fitur GLCM, akan tetapi dengan 
mengkombinasi fitur i rata-rata hasil evaluasi diatas 93% dan 
nilai kappa diatas 0,8 yang menunjukkan kategori nilai 
klasifikasinya baik. Berdasarkan hasil bahwa metode ekatraksi 
fitur yang terbaik adalah dengan menggunakan fitur histogram. 

IV. PEMBAHASAN 

Analisis tekstur dan klasifikasi dengan menggunakan 
metode MLP pada citra leher rahim menggunakan 102 citra 
USG dilakukan dengan 4 (empat) tahap yaitu pra-pengolahan, 
segmentasi, ekstraksi fitur dan klasifikasi. Dengan 
menggunakan fitur tekstur dengan metode statistikal yaitu 
metode histogram dengan 6 (enam) fitur, GLCM dengan 20 
(dua puluh) fitur dan GLRM dengan 7 (tujuh) fitur kemudian 
setiap hasil fitur diklasifikasikan menggunakan metode MLP. 
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode histogram dan 
GLCM memiliki hasil terbaik.  

Untuk meningkatkan hasil evaluasi pada peneltian ini 
dilakukan dengan mengkombinasi fitur histogram, GLCM dan 
GLRM. Hasil perbandingan evaluasi menunjukkan kombinasu 
antara histogram dan GLCM memiliki hasil terbaik akan tepai 
hasil yang diperoleh sama dengan menggunakankan histogram 
saja atau GLCM saja. Akan tetapi dengan mengkombinasi fitur 
hasil evaluasi setiap kombinasi fitur memiliki hasil evaluasi 
diatas 93% dan kappa diatas 0,8. Ini menunjkkan dengan 
kombinasi fitur dapat memperbaiki hasil evaluasi dari hanya 
menggunakan fitur GLRM saja. 

V. KESIMPULAN 

Pada penelitian ini mengususlkan sebuah metode klasifikasi 
nodul kakker leher rahim berdasarkan analisis tekstur. Metode 
yang diusulkan terdiri atas beberapa langkah yang terdiri dari 
pre-pengolahan, segmentasi, ekstraksi fitur dan klasifikasi. 
Metode ini berhasil mengklasifikasikan nodul leher rahim pada 
citra USG menjadi 2 (dua) kategori yaitu solid dan kistik. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa metode yang diusulkan 
mencapai akurasi 97,06%, sensitivitas 98,31%, spesifisitas 
95,35%, PPV 96,67%, NPV 97,62% dan kappa 0,9395 dengan 
menggunakan 6 (enam) fitur histogram.  Penelitian ini berguna 
untuk membantu ahli radiologi dalam mengklasifikasikan 
nodul kanker leher rahim pada citra USG. Hal ini juga 
duharapkan menjadi pendapat kedua dalam pengambilan 
keputusan. Selanjutnya metode yang diusulkan dalam 
penelitian ini dapat direkomendasikan sebagai salah satu 
bagian dari computer aided diagnosis (CAD) kanker rahim. 
Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan 
seleksi fitur dalam setiap metode yang telah diujikan untuk 
dapat meningkatkan hasil evaluasi. 
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Abstrak— Sistem Automatic Eksposure Control adalah metode akuisisi image pada pesawat Radiologi dengan membatasi nilai 

faktor eksposi  secara otomatis. Sistem Automatic Eksposure Control akan memberikan faktor eksposi berupa tegangan tabung ( KV ), 

arus tabung  dan waktu paparan ( mAS ) secara otomatis sesuai dengan objek pemeriksaan. Sistem AEC yang di terapkan pada  

pesawat digital  radiologi ini  dapat di uji dengan nilai Indeks Eksposure yang merupakan fasilitas unit digital  radiografy. Nilai Indeks 

Eksposure adalah  adalah nilai tengah dari histogram image  yang merupakan representatif dari kualitas gambar. Nilai Indeks 

Eksposure juga telah distandarisasi oleh International  International Electrotechnical Commission (IEC ) dan  American Association of 

Physicists in Medicine (AAPM )sebagai nilai baku dari kualitas gambar. Penelitian ini menggunakan pemeriksaan Thorak PA pada 

pesawat DR philips yang mempunyai nilai Indeks Eksposure untk thorak sebesar 400. Metode yang digunakan adalah menentukan 

indeks massa tubuh pasien untuk memilih AEC normal, AEC large  atau AEC  extra large pada sistem Digital Radiografi. Data Indeks 

Eksposure  dari hasil pengambilan gambar kemudian di uji dengan rumus penyimpangan Indeks Eksposure DI= 10 log10 (EI/EIT). 

Nilai DI ± 0.5 menunjukan bahwa sistem AEC masuk range normal , nilai diatas 0.5 menunjukan AEC overexposure dan nilai dibawah 

-0.5 menunjukan AEC underexposure. Dari hasil pengukuran 50 sample pasien  menunjukan sistem AEC pada mode large cenderung 

menyimpang ke arah over ekspose sedangkan pada AEC mode normal dan ekstra large  cenderung masuk range normal, dari hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan sistem  AEC  pada  Digital Radiologi  Philips perlu dilakukan penyesuaian dengan 

kondisi pemeriksaan pasien di Indonesia. 

Kata Kunci—Digital Radiologi; Indeks Ekposure; Faktor Eksposi; Overexposure; Underexposure; Burn  Out

I.  PENDAHULUAN 

Peralatan radiologi yang digunakan faskes di indonesia 
sudah semakin meningkat teknologinya dari  x-ray 
konvensional sampai dengan Digital Radiologi  yang 
berorientasi pada dosis rendah dengan hasil gambar kel yang 
baik, didalam sistem  Digital Radiograpi  terdapat fasilitas  
standar protokol yang menampilkan faktor eksposi standar 
sesuai bidang objek yang akan dilakukan pengukuran yang 
disebut AEC. Metode penggunaan AEC umum  digunakan oleh 
user untuk melakukan tindakan pemeriksaaan karena 
kemudahan dalam penggunaan , sistem AEC juga  memberikan 
hasil gambar yang bagus pada saat pemeriksaan.[1] dengan 
sistem AEC juga  memberikan paparan dosis yang paling 
minimal [2] dengan hasil gambar yang paling baik , sedangkan 
teknologi Digital Radiografi memungkinkan  untuk dilakukan 
pengurangan dosis radiasi sesuai dengan acuan  peraturan 
BAPETEN no 8 tahun 2011  bab iii  pasal 36 ayat 2 
menyebutkan  Penerapan optimisasi proteksi dan keselamatan 
radiasi harus diupayakan agar pasien menerima Dosis Radiasi 
serendah mungkin sesuai dengan yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan diagnostik . pada lampiran peraturan tersebut  
juga mengatur tingkat panduan  dosis radiasi maksimal yang 
boleh di terima oleh pasien pada tindakan pemeriksaan dengan 
Radiologi.  

Pada pesawat Digital Radiografi di lengkapi dengan 
pembacaan eksposure indicator yang merupakan indikator  
feedback dari teknik pemeriksan dan penghitungan sinyal yang 
diteriuma detektor yang merupakan representatif dari 
gambar[3]. Eksposure Indikator mempunyai  nama yang 
berdeda tergantung dari vendor pembuatnya ada yang 
menyebutnya Sensitifity Number, LgM, REG,Exl dan 
Exsposure Index[4]  dengan adanya eksposure indikator ini 
maka hasil gambar yang didapat dari pengaturan faktor eksposi 
akan menghasilkan nilai tertentu dan nilai ekposure indikator 
yang paling optimal adalah yang mendekati dari nilai acuan 
yang di keluarkan oleh pabrikan alat. Sebagai contoh untuk DR 
Philips mempunyai tabel acuan  eskposure Indikator sebagai 
berikut [4]. 

TABLE I.   EKPOSURE INDEX PADA DR PHILIPS SYSTEM 

Examination EI Range 

Skull 320 

Chest 400 

Abdomen 500 

Hand 320 
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Dari observasi di lapangan kebiasaan pengguna yang 
memanfaatkan  AEC dalam pengaturan nilai Eksposi sering 
menimbulkan output image dengan nilai eksposure indikator 
diatas dari  nilai range  acuan. Nilai di luar nilai acuan ini 
menunjukan perlu dilakukan kajian apakah nilai AEC yang 
merupakan standar pabrikan sesuai untuk  pemeriksaan  dengan 
objek orang indonesia yang mempunyai postur berbeda dengan 
postur orang eropa yang merupakan asal dari pabrikan alat DR 
system. Kajian ini juga akan menilai berapa besar 
penyimpangan nilai AEC sehingga bisa dilakukan Rekalibrasi  
nilai AEC untuk mendapatkan nilai eksposure indikator yang 
paling mendekati. 

Pada tahun 2016 Dwi Rochmayanti dkk melakukan 
kegiatan dengan topik Pelatihan Pengaturan Indeks Eksposure 
Untuk Optimasi Kualitas Radiograf dan Estimasi Dosis Pada 
Computer Radiografi Kodak (Studi Klinis Organ Thoraks 
Pulmonum dan Abdomen) yang menghasilkan protokol 
pemeriksaan yang tetap untuk menghasilkan image yang 
baik[5] akan Tetapi image yang dihasilkan ini didapat dengan 
pengaturan eksposure index ini menggunakan Computer 
Radiografi Kodak bukan intervensi pengaturan faktor eksposi 
pada pesawat X ray. Tahun 2017 Putri Ayu Rahma Fauziah 
melakukan penelitian menganalisa pengaruh perubahan faktor 
eksposi penggunaan 15% kV rule dengan 5% kV rule terhadap 
nilai exposure index dan dosis radiasi yang diterima  oleh 
pasien. Penelitian ini menunjukan ada kenaikan eksposure 
indeks saat KV diturunkan dan mAs dinaikan .nilai perubahan 
Eksposure Indek saat 5 % KV rule diturunkan mencapai 40 dan 
kenaikan dosis mencapai 30 %,  akan tetapi penelitian ini 
menggunakan Computer Radiografi. Pada tahun 2015 Robert 
M. Allman melakukan penelitian yang berjudul Validation of 
Radiographic Automatic Exposure Control Device Testing in 
the Era of Filmless Radiography: And New Variables 
Associated With Testing, dalam penelitian itu menyebutkan 
sekitar 60 % sistem AEC yang di kembangkan vendor  
mengalami kegagalan saat diuji dengan Eksposure Indeks 
test[1] akan tetapi penelitian ini tidak mencantumkan besar 
penyimpangan eksposure Indeksnya 

Penelitian tentang pengaruh penggunaan AEC terhadap  
eksposure indek telah banyak dilakukan  dan  menunjukan ada 
perubahan nilai eksposure indeks dengan perubahan faktor 
eksposi baik menggunakan automatik eksposure control atau 
dengan cara manual. Eksposure Indeks dapat di gunakan 
sebagai acuan kualitas gambar yang baik pada sistem  digital 
radiografi oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk 
melihat penyimpangan nilai Eksposure Indeks saat pengguna 
memanfaatkan fasilitas Automatic Eksposure Control pada 
pesawat Digital Radiografi sehingga bisa diambil standar 
operasional yang berorientasi pada keselamatan pasien dan 
penurunan beban kerja pesawat Digital Radiografi. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

A. Akuisisi Image 

Penelitian ini menggambil sample dari pemeriksaan thorak 
PA pada pesawat DR Philip. Thorak PA adalah adalah 

pemeriksaan yang sering dilakukan dalam menegakan diagnosa 
karena bisa menggambarkan jantung dan paru. 

1) Bahan dan Alat 
This Akuisisi Image dilakukan dengan menggunakan 

pesawat DR Philips yang mempunyai fasilitas pembacaan nilai 
faktor eksposi, detektor dosis dan nilai Indeks ekposi. Pesawat 
DR philips juga di lengkapi protokol sistem AEC yang akan 
diuji penyimpangannya.. 

2) Pasien Sample 
In Sampel diambil secara random pada pasien dengan 

pemeriksaan thorak PA. Pemilihan thorak PA sebagai media 
uji karena thorak PA sering dilakukan pada pemeriksaan 
radiologi secara umum dalam menegakan diagnose. 

3) Pengambilan data sampel 
Setiap pasien dengan pemeriksaan thorak PA dicatat nomer 

rekam medisnya, kemudian dilakukan pengukuran berat badan, 
tinggi badan dan lingkar dada. Pengukuran berat badan dan 
tinggi badan ini dijadikan acuan untuk menentukan mode 
pemeriksaan AEC . Mode  pemeriksaan AEC yang digunakan 
adalah mode normal , mode large, mode Extra Large. Pasien 
yang telah diketahui tinggi badan dan berat badan kemudian 
dilakukan perhitungan Indeks Massa Tubuh dengan rumus 
IMT = BB /TB². Pemilihan mode normal AEC dilakukan bila 
IMT  sampel berkisar 18 sampai 25, pemilihan mode large 
pada IMT >25-29, pemilihan mode Extra Large pada IMT >29 

Setelah mode AEC  ditentukan , dilakukan persiapan unit 
DR philips dengan pemilihan jenis pemeriksaan Thorak , 
mengaktifkan sistem AEC dan pemilihan mode pemeriksaan 
sesuai dengan nilai IMT. 

 

Fig. 1. Pemilihan Mode AEC. 

Setelah persiapan pada kontrol table unit DR Philips selesai 
langkah selanjutnya adalah memposisikan  pasien pada bucky 
stand untuk akuisisi image. Pada pemeriksaan Thorak PA jarak 
SID yang digunakan adalah 180 cm sesuai dengan default alat, 
saat pemeriksaan Chest di tentukan dan remote ditekan sett 
maka tube akan bergerak sesuai default untuk pemeriksaan 
thorak AP pada posisi 180 cm. Berikut ini adalah gambar 
posisioning saat akuisisi thorak AP. 
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Fig. 2. Posisioning akuisisi thorak 

Setelah akuisisi image dilakukan maka hasil image  dapat 
terlihat pada tampilan unit workstation yang memberikan 
informasi berupa, faktor eksposi, detektor dosis dan indeks 
eksposi. Informasi data berupa mAs, detektor dosis dan nilai 
Indeks eksposi adalah data mentah yang akan di analisa untuk 
menentukan  tingkat penyimpangan sistem AEC pada DR 
philips.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Hasil akuisisi image thorak PA 

Semua data dari hasil akuisisi image thorak PA pada 
sample di catat dan  menjadi data mentah dan akan di 
bandingkan nilai Indeks Eksposi yang terjadi dengan ketentuan 
Indeks Eksposi standar untuk Thorak yaitu 400. Perhitungan 
penyimpangan Indeks Eksposi adalah  DI= 10 log10 (EI/EIT). 
Sistem AEC dikatakan menyimpang apabila nilai 
penyimpangan ada di luar range dari tabel indikasi gambar 
berdasarkan deviasi indeks eksposi.  AAPM (American 
Association of Physicists in Medicine ) membuat tabel Deviasi 
Indeks Eksposi berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE II.   KONTROL INDIKASI GAMBAR BERDASARKAN INDEKS 

EKSPOSI 

 

B. Diagram Balok 

Diagram blok menjelaskan proses pengambilan data sample 
yang pertama adalah input berupa pasien dengan pemeriksaan 
thorak AP dilakukan screning berat badan tinggi badan dan 
lingkar dada, kemudian dipemilihan mode AEC sesuai dengan 
IMT selanjutnya adalah proses akuisisi image pada unit DR 

philips yang akan menghasilkan output berupa faktor eksposi 
dan nilai Indeks Eksposi. 

 

Fig. 4. Blok Diagram penggambilan data 

 

Fig. 5. Diagram Alir Pengambilan Data 

C. Diagram Alir 

Gambar 4. Blok Diagram penggambilan data  

Pada gambar 5. dijelaskan diagram alir proses pengambilan 

data dan penentuan penyimpangan nilai Indeks Ekspo. 

Nilai Deviasi Indeks Dan Indikasi Terhadap Hasil 

Gambar 

> +1.0 

Excessive patient radiation exposure: 

repeat only if relevant anatomy is “burned 

out”, require immediate management 

follow-up 

+0.5 to + 1.0 Overexposure: repeat only if “burnout” 

-0.5 to +0.5 Target range 

Less than -0.5 
Underexposed: consult radiologist for 

repeat 

Less than -1.0 Repeat 
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III. HASIL 

Pada penelitian ini telah diambil data dari sampel sebanyak 
50 sampel pemeriksaan thorak dengan  distribusi data sebagai 
berikut 

TABLE III.  DISTRIBUSI  DATA PEMERIKSAAN AEC PADA THORAK PA 

IMT MODE AEC EXPLOSURE 

INDEX 

DEVIASI 

EI KV mAs DOSIS 

(µGym²) 

21,39 NORMAL 125 2,1 7,73 442 0,43 

20,54 NORMAL 125 1,39 4,75 402 0,02 

26,40 LARGE 125 1,94 7 465 0,65 

24,84 LARGE 125 1,9 7 491 0,89 

19,98 NORMAL 125 1,74 5,15 372 -0,32 

21,48 NORMAL 125 1,59 4,4 428 0,29 

29,36 LARGE 125 2,06 7,36 402 0,02 

27,74 LARGE 125 1,16 11,07 591 1,70 

19,53 NORMAL 125 1,76 8,76 417 0,18 

29,33 LARGE 125 2,26 8,24 525 1,18 

22,49 NORMAL 125 1,84 3,34 340 -0,71 

25,77 LARGE 125 1,95 5,75 434 0,35 

25,33 LARGE 125 1,52 5,52 349 -0,59 

34,24 XL 125 2,32 8,47 417 0,18 

20,44 NORMAL 125 1,32 4,04 375 -0,28 

27,11 LARGE 125 1,84 6,63 530 1,22 

26,63 NORMAL 125 1,61 5,89 351 -0,57 

32,37 XL 125 2,9 8,69 443 0,44 

22,86 NORMAL 125 2,21 8,1 500 0,97 

33,20 XL 125 2,48 7,07 424 0,25 

26,56 LARGE 125 1,35 3,93 449 0,50 

25,11 LARGE 125 1,83 6,63 482 0,81 

22,99 LARGE 125 1,32 12,66 530 1,22 

22,84 NORMAL 125 1,56 5,52 388 -0,13 

46,46 XL 125 5,38 15,62 401 0,01 

24,73 NORMAL 125 1,45 8,25 380 -0,22 

26,22 NORMAL 125 1,42 5,12 360 -0,46 

26,98 LARGE 125 2,2 8,1 524 1,17 

20,31 NORMAL 125 1,76 5,15 339 -0,72 

39,45 XL 125 2,8 10,31 340 -0,71 

25,68 LARGE 125 1,59 5,5 441 0,42 

28,89 LARGE 125 2,68 9,74 459 0,60 

25,78 LARGE 125 1,69 5,89 523 1,16 

22,65 NORMAL 125 0,97 9,13 404 0,04 

20,94 NORMAL 125 1,28 6,48 452 0,53 

20,70 NORMAL 125 1,67 5,89 439 0,40 

26,23 LARGE 125 1,98 7 415 0,16 

19,98 NORMAL 125 1,19 4,05 400 0,00 

27,34 NORMAL 125 1,97 5,75 352 -0,56 

21,48 NORMAL 125 1,75 5,01 430 0,31 

27,59 LARGE 124 1,4 5,15 469 0,69 

18,07 NORMAL 125 2,75 7,95 382 -0,20 

26,67 LARGE 125 1,4 5,15 469 0,69 

20,40 NORMAL 125 1,28 3,73 356 -0,51 

20,08 NORMAL 125 2,2 7,9 406 0,06 

25,15 LARGE 125 1,3 8,93 453 0,54 

23,05 NORMAL 125 1,14 4,05 366 -0,39 

22,49 NORMAL 125 1,46 7,56 438 0,39 

24,09 NORMAL 125 1,07 3,68 416 0,17 

24,86 NORMAL 125 1,51 5,64 412 0,13 

 

Data diambil pada sampel pria dan wanita pada skala umur 
antara 13 tahun sampai 79 tahun dengan variasi berat badan 
normal, gemuk dan gemuk sekali. Diskripsi data dapat dilihat 
sebagai berikut.  

TABLE IV.  DISKRIPSI DARI DATA 

 

 

Fig. 6. Sebaran Indeks Eksposi 

 

 

Fig. 7. Penyimpangan Indeks Eksposi 

DESCRIPTIVE 

VARIABLE= IMT mAs Dosis IE Penyimpangan 

Valid cases=50 

Variable N Mean Std Dev Min Max 

massa tubuh 50 25,3 5,18 18,07 46,46 

mAs 50 1,82 0,69 0,97 5,38 

Dosis 50 6,81 2,41 3,34 15,62 

Indeks Eksposure 50 472,46 58,38 339 591 

Penyimpangan IE 50 0,25 0,58 -0,72 1,7 
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Fig. 8. Gambar 3.3. Hasil Image 

Dari diskripsi data dapat terlihat bahwa rata-rata nilai 
Indeks Eksposi adalah 427,46 dan mempunyai 
penyimpangan rata-rata  adalah 0,25 yang menyatakan 
bahwa penyimpangan indeks eksposi masih dibawah 0,5 
artinya image yang dihasilkan masih dalam range yang di 
ijinkan, kemudian  dari data nilai image sebanyak 54 persen 
dijustifikasi masuk dalam range, sebanyak 14 persen 
dinyatakan image underexposure, sebanyak 20 persen 
dinyatakan overexposure dan sebanyak 12 persen dinyataka 
burn out. 

Pada pemeriksaan AEC ini menggunakan tiga mode 
pemeriksaan yaitu mode normal, mode large dan mode extra 
large tabulasi data dari masing- masing mode pemeriksaan 
dapat dilihat sebagai berikut 

1) Tabulasi dan analisa data AEC mode normal 

TABLE V.  DATA TABULASI AEC MODE NORMAL 

Data AEC  mode normal 

IMT mAs Dosis IE Deviasi justifikasi 

21,39 2,1 7,73 442 0,43 RANGE 

20,54 1,39 4,75 402 0,02 RANGE 

19,98 1,74 5,15 372 -0,32 RANGE 

21,48 1,59 4,40 428 0,29 RANGE 

19,53 1,76 8,76 417 0,18 RANGE 

22,49 1,84 3,34 340 -0,71 UNDER 

20,44 1,32 4,04 375 -0,28 RANGE 

22,86 2,21 8,1 500 0,97 OVER 

22,84 1,56 5,52 388 -0,13 RANGE 

24,73 1,45 8,25 380 -0,22 RANGE 

20,31 1,76 5,15 339 -0,72 UNDER 

22,65 0,97 9,13 404 0,04 RANGE 

20,94 1,28 6,48 452 0,53 OVER 

20,70 1,67 5,89 439 0,40 RANGE 

19,98 1,19 4,05 400 0,00 RANGE 

21,48 1,75 5,01 430 0,31 RANGE 

18,07 2,75 7,95 382 -0,20 RANGE 

20,40 1,28 3,73 356 -0,51 UNDER 

20,08 2,2 7,9 406 0,06 RANGE 

23,05 1,14 4,05 366 -0,39 RANGE 

22,49 1,46 7,56 438 0,39 RANGE 

24,09 1,07 3,68 416 0,17 RANGE 

24,86 1,51 5,64 412 0,13 RANGE 

      

 

TABLE VI.  DATA DISKRIPSI  AEC MODE NORMAL 

DESCRIPTIVE 

VARIABLE= IMT, mAs, Dosis, IE ,Penyimpangan IE 

Valid cases=25 

Variable N Mean Std Dev Min Max 

massa tubuh 23 21,78 2,06 18,08 27,34 

mAs 23 1,62 0,42 0,97 2,75 

Dosis 23 5,92 1,82 3,34 9,13 

Indeks Eksposure 23 403,65 38,9 339 500 

Penyimpangan IE 23 ,02 0,41 -0,72 0,97 

Dari data di atas dapat di diskripsikan bahwa rata-rata 
Indek Eksposi adalah 403,65 dan penyimpangan indeks eksposi 
rata rata adalah 0,02 hal ini menunjukan bahwa image yang 
dihasilkan dalam range yang diijinkan 

 

 
 

Fig. 9. Sebaran Indeks Eksposi 

 

Fig. 10. Penyimpangan Indeks 
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Fig. 11. hasil dari justifikasi image 

 

Dari diskripsi data diatas dapat terlihat bahwa 78 persen  
dari data sampel pada pemeriksaan AEC mode normal 
memberikan hasil kualitas image pada range yang diijinkan, 
image dengan kondisi overexposure sebesar 9 persen dan 
image dengan kondisi underexposure sebesar 13 persen. 
Dengan demikian pemeriksaan dengan AEC mode normal 
cenderung menghasilkan image sesuai dengan range yang 
diijinkan. 

 

2) Tabulasi data pada pemeriksaan AEC mode large 

TABLE VII.  DATA TABULASI AEC MODE LARGE 

Data AEC mode large 

IMT mAs Dosis IE Deviasi Justifikasi 

26,40 1,94 7,00 465 0,65 OVER 

24,84 1,90 7,00 491 0,89 OVER 
29,36 2,06 7,36 402 0,02 RANGE 

27,74 1,16 11,07 591 1,70 BURN OUT 

29,33 2,26 8,24 525 1,18 BURN OUT 
25,77 1,95 5,75 434 0,35 RANGE 

25,33 1,52 5,52 349 -0,59 UNDER 

27,11 1,84 6,63 530 1,22 BURN OUT 
26,56 1,35 3,93 449 0,50 OVER 

25,11 1,83 6,63 482 0,81 OVER 

26,98 2,20 8,10 524 1,17 BURN OUT 
25,68 1,59 5,50 441 0,42 RANGE 

28,89 2,68 9,74 459 0,60 OVER 

25,78 1,69 5,89 523 1,16 BURN OUT 
26,23 1,98 7,00 415 0,16 RANGE 

27,59 1,40 5,15 469 0,69 OVER 

26,67 1,40 5,15 469 0,69 OVER 
25,15 1,30 8,93 453 0,54 OVER 

 

TABLE VIII.  TABEL 3.6. DISKRIPSI DATA AEC MODE LARGE 

DESCRIPTIVE 

VARIABLE= IMT mAs Dosis IE Deviasi 

Valid cases=50  

Variable N Mean Std Dev Min Max 

massa tubuh 18 26,7 1,42 24,84 29,36 

mAs 18 1,78 0,39 1,16 2,68 

Dosis detektor 18 6,92 1,79 3,93 11,07 

Indeks Eksposi 18 470,61 55,77 349 591 

Penyimpangan IE 18 0,68 0,52 -0,59 1,7 

 

 

 
Fig. 12. Sebaran Indeks Eksposi 

 

 

 
Fig. 13. Penyimpangan Indeks Eksposi 

 

 

 

Fig. 14. Justifikasi dari hasil image 

Dari diskripsi data pemeriksaan AEC mode large di dapat 
44 persen image dengan kualitas overexposure, 28 persen 
kualitas burn out, 22 persen  image dengan kualitas sesuai 
range yang di ijinkan dan 6 persen image dengan kualitas 
underexposure.  Dari data juga didapat rata-rata nilai Indeks 
Eksposi adalah 470,6 dan nilai penyimpangan sebesar 0,68. 
Dengan hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa pemeriksaan 
dengan sistem AEC mode large mempunyai kualitas image 
cenderung overexposure 
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3)      Tabulasi data AEC mode extra large 

 

TABLE IX.  DATA TABULASI AEC MODE LARGE 

Data AEC mode extra large 

IMT mAs Dosis IE Deviasi Justifikasi 

34,24 2,32 8,47 417 0,18 RANGE 

32,37 2,9 8,69 443 0,44 RANGE 

33,20 2,48 7,07 424 0,25 RANGE 

46,46 5,38 15,62 401 0,01 RANGE 

39,45 2,8 10,31 340 -0,71 UNDER 

 

 

 

 

TABLE X.  DISKRIPSI DATA AEC MODE EXTRA LARGE 

DESCRIPTIVE 

VARIABLE= IMT mAs Dosis IE Deviasi 

Valid cases=50  

Variable N Mean Std Dev Min Max 

massa tubuh 5 37,14 5,89 32,37 46,46 

mAs 5 3,18 1,25 2,32 5,38 

Dosis detektor 5 10,03 3,33 7,07 15,62 

Indeks Eksposi 5 405 39,34 340 443 

Penyimpangan IE 5 0,03 0,44 -0,71 44 

 

 

 

 
Fig. 15. Histogram penyimpangan Indeks Eksposi 

 

 

Fig. 16. Gambar 3.11. Justifikasi dari hasil image 

 
Dari diskripsi data pemeriksaan AEC mode extra large di 

dapat 80 persen image  dengan kualitas sesuai range yang di 
ijinkan dan 20 persen image dengan kualitas underexposure.  
Dari data juga didapat rata-rata nilai Indeks Eksposi adalah 405 
dan nilai penyimpangan sebesar 0,03. Dengan hasil tersebut 
dapat di simpulkan bahwa pemeriksaan dengan sistem AEC 
mode large mempunyai kualitas image rata-rata masuk dalam 
range yang dijinkan. 

IV. PEMBAHASAN 

Hasil pengumpulan data pemeriksaan thorak  mendapatkan 
data sample laki-laki dan Perempuan dengan rentang usia 
antara 13  sampai 79 tahun yang mempunyai  indeks massa 
tubuh di rentang  18 sampai 46 untuk mewakili data pada 
masing-masing mode pemeriksaan dengan AEC. Dapat dilihat 
rata-rata penyimpangan indeks eksposi pada semua data adalah 
0,2 yang mengindikasikan hasil gambar dari pemeriksaan 
dengan sistem AEC masih menghasilkan image yang sesuai 
setandar AAPM. Namun demikian apabila hasil yang 
didapatkan pada pengolahan sample  dibagi dalam tiga mode 
pemeriksaan yaitu mode AEC normal, mode AEC large dan 
mode AEC ekstra large akan menghasilkan penyimpangan 
indeks eksposi yang berbeda beda. Pada pemeriksaan  mode 
AEC normal penyimpangan indeks eksposi rata rata sebesar 
0,02 yang menunjukan image yang dihasilkan dalam range 
yang diijinkan sesuai standar AAPM, dan sistem AEC pada 
mode ini layak digunakan. Pada pemeriksaan dengan mode 
AEC large , penyimpangan indeks eksposi rata-rata adalah 0,68 
hal ini menunjukan image overexposure artinya terlalu banyak 
radiasi yang diterima pasien dan sistem AEC pada mode large 
perlu dilakukan penyesuaian. Pada pemeriksaan AEC mode 
extra large didapat penyimpangan indeks eksposi 0,03 dengan 
demikian rata-rata image yang dihasilkan masuk kategori rang 
yang diijinkan dan sistem AEC pada mode extra large layak 
digunakan.  

Pengujian sistem AEC dengan acuan indeks eksposi lebih 
mudah dilakukan karena penyimpangan dari sistem akan 
terlihat langsung pada pembacaan detektor dari pada pengujian 
sistem AEC dengan kalibrator yang berbiaya mahal. 

. 

V. KESIMPULAN 

Pengujian sistem AEC ini menunjukan bahwa walaupun 
sistem AEC mudah dan paling aman untuk pengurangan dosis 
radiasi pada pasien, masih memungkinkan untuk di lakukan 
pengaturan yang lebih optimal sehingga pengurangan dosis 
radiasi pada pasien juga bisa lebih di minimalkan. Pengujian 
sistem AEC dengan bantuan  Indeks Eksposi pada DR Philips 
ini sudah bisa menggambarkan   kelebihan dan kekurangan dari 
sistem tapi akan lebih baik lagi apabila  data sample 
diperbanyak, sehingga ke akurasian analisa datanya lebih baik. 
Pengujian ini juga membuktikan bahwa suatu sistem atau 
protokol pada peralatan kesehatan yang yang diterapkan di 
negara lain belum tentu sesuai dengan kondisi pemeriksaan  di 
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Indonesia dan perlu dilakukan  pengujian pada sistem sistem 
peralatan kesehatan yang  lain sebelum digunakan. 
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 pemerintah. Pembiayaan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan, penentuan kebijakan 

pemerintah merupakan sistem yang tidak terlepas dari keadaan sekitar : Faktor ideologi, faktor politik, sosial dan budaya setempat, 

dan status kelembagaan rumah sakit juga di pengaruhi 3 hal : Sumber Daya Manusia, Pengelolaan keuangan dan investasi. Investasi 

Pemerintah di bidang peralatan kesehatan pengadaan CT Scan sangatlah membutuhkan biaya yang sangat tinggi maka diperlukan 

suatu analysis yang tepat mulai dari tahapan perencanaan pemeliharaan dan perbaikan supaya tepat sasaran dan efisien. Peneliti 

terdahulu telah meneliti akan manajemen dan pengelolaan pemeliharaan alat kesehatan dan merekomendasi sebuah evaluasi dan 

analisa dalam perencanaan dan pengadaan baik pemeliharaan alat kesehatan. Analysis yang tidak sesuai akan merugikan rumah sakit, 

tidak maksimalnya pelayanan kepada masyarakat, seperti saat mengadakan alat mampu, tapi setelah diadakan, biaya pendapatan 

tidak sesuai dengan biaya operasional, biaya pemeliharaan yang tinggi membuat alat tidak bisa digunakan not ready to use. Hal – hal 

seperti ini lah yang harus di hindari dalam sebuah perencanaan pengadaan alat kesehatan. Penelitian ini bertujuan membuat rencana 

biaya pemeliharaan dan perbaikan CT Scan yang ideal sehingga alat tetap layak pakai dan menghitung pendapatan pelayanan alat CT 

Scan masa pakai 10 tahun dengan asumsi pertambahan 5% setiap tahun, dari aspek keuangan penilaian investasi menggunakan 

metode Payback Period (PP) dan metode Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR) dan dari aspek pemeliharaan 

dengan metode Analysis Base Costing – Vital Essensial and Non Essensial (ABC-VEN). penelitian ini menemukan bahwa cost payback 

period, cost maintenance dengan cara contrac service  yang kurang tepat sehingga dibutuhkan evaluasi mendalam secara keseluruhan 

supaya alat tetap layak pakai. 

kata kunci—Analysis ABC biaya; payback period; Net present Value; perencanaan; pemeliharaan CT Scan 

I.  PENDAHULUAN 

Masalah kesehatan tidak mungkin diselesaikan dengan baik 
tanpa dukungan dan pembiayaan yang memadai oleh 
pemerintah. Pembiayaan merupakan faktor yang sangat 
mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Penentuan 
kebijakan pemerintah merupakan sistem yang tidak terlepas 
dari keadaan sekitar meliputi: Faktor ideologi, politik, sosial, 
budaya setempat dan status kelembagaan rumah sakit 
pemerintah juga dipengaruhi tiga hal: Sumber Daya Manusia, 
Pengelolaan keuangan dan Investasi. Investasi Pemerintah di 
bidang peralatan kesehatan menghadapi kendala dalam hal 
biaya pemeliharaan dan perbaikan seperti alat : CT-Scan, 
Angiograph/ cathlab, Mesin Anesthesi, Endoscopy, Radiologi, 
USG Ventilator dan lainnya. Padahal peralatan tersebut 
memiliki harga beli yang mahal. Hal ini dikarenakan 
terbatasnya anggaran APBD daerah. Belum adanya komitmen 
manajemen dalam menetapkan kebijakan pemeliharaan 
menambah daftar panjang permasalahan pemeliharaan alat 
kesehatan.  

 Rumah Sakit adalah (berdasarkan Permenkes No 147 
Tahun 2010, tentang perijinan Rumah Sakit) : Rumah sakit 
adalah Institusi Pelayanan Kesehatan Perorangan secara 
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 

jalan, gawat darurat. Tujuan rumah sakit adalah untuk 
menghasilkan produk, jasa pelayanan kesehatan yang benar-
benar menyentuh kebutuhan dan harapan pasien [1]. Unit kerja 
Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasana Rumah Sakit (IPS-RS) 
mempunyai peranan penting untuk mewujudkan visi dan misi 
rumah sakit. Posisi IPS-RS dalam sistem organisasi Rumah 
Sakit adalah sebagai lini penunjang sehingga IPS-RS berperan 
sangat penting untuk menunjang kegiatan layanan rumah sakit. 
Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan non medis, 
peralatan medis, Komunikasi dan Gas Medis, Air Bersih, 
Bangunan dan Prasarana Lingkungan. Dalam mendukung 
semua kegiatan IPS-RS sangat lah membutuhkan anggaran dan 
biaya dalam menjalankan kegiatannya [2]. 

 Anggaran pemeliharaan yang telah ditampung dalam 
APBD/BLUD Daerah untuk pemeliharaan alat kesehatan yang 
telah dilaksanakan, apakah telah dijalankan sesuai dengan 
juknis SK Direktur Tentang Kebijakan Pemeliharaan Alat 
Kesehatan, Panduan, Perencanaan dan pengawasan, 
menentukan pemeliharaan alat skala prioritas [3][4].   RSUD 
dr. Bhakti Dharma Husada Surabaya adalah rumah sakit type C 
untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan tersebut perlu 
kelengkapan sarana dan prasarana dimana salah satunya adalah 
pengadaan CT scener.  
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Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perhitungan cost 
benefit analysis dimana variabel penelitian ini merujuk pada 
langkah langkah perhitungan cost benefit analisis yaitu antara 
lain : 1) Indentifikasi unsur manfaat (benefit) dan biaya (cost) 
pada program pemeliharaan; 2) memberi nilai setiap unsur 
manfaat (benefit)  dan biaya (cost) pada program pemeliharaan; 
3) menghitung nilai sekarang (present velue); 4) menghitung 
pendapatan (payback period) masa alat 10 tahun, Berdasarkan 
masalah masalah yang telah diuraikan mencoba menganalisis 
biaya pemeliharaan dengan metode abc dan menghitung dari 
aspek teknis dan aspek keuangan. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

Jenis penelitian ini adalah studi deskriptif kuantitafif, 
responden penelitian adalah instalasi IPSRS. Penelitian 
dilakukan di RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya yang 
dilaksanakan oktober 2019 unit analisis penelitian adalah 
instalasi IPSRS, data yang dikumpulkan  dokumen / arsip biaya 
(cost) dan wawancara. Teknik penyajian data dalam bentuk 
tabel disertai penjelasan.  analisis data dilakukan dengan 
mengacu metode analisis base costing (ABC) dan dengan 
perhitungan aspek keuangan dengan metode Payback Period 
(PP) Net Present Velue (NPV) dan Internal Rate of Return 
(IRR). 

III. HASIL 

A. Identifikasi unsur Manfaat (benefit) dan biaya (cost) pada 

CT Scan 

 Hasil identifikasi unsur biaya (cost) pada pengadaan CT 
Scan antara lain biaya investasi, biaya operasional tetap, dan 
biaya operasional variabel. Hasil identifikasi pemakaian CT 
Scan dan tarif layanannya 

TABLE I.  IDENTIFIKASI UNSUR MANFAAT (BENEFIT) DAN 

UNSUR BIAYA (COST) PADA PELAYANAN CT SCAN 

NO UNSUR BIAYA (COST) 

1 Biaya investasi 

 Harga beli CT Scan 

 Biaya gedung dan Fasilitas 

2 Biaya operasi tetap 

 Biaya Pegawai 

 Biaya ATK (Alat Tulis kantor) 

 Biaya BHP (Bahan Habis Kantor) 

 Biaya Umum (listrik, air, telepon) 

 Biaya pemeliharaan alat 

3 Biaya Operasional Variabel 

 Biaya pembelian Film 

NO UNSUR MANFAAT (BENEFIT) 

1 Pendapatan RSUD Bhakti Dharma Husada 

dari tarif layanan CT Scan 

 

Nilai unsur manfaat (benefit) dan biaya (cost) pelayanan CT 
Scan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan 
wawancara didapat besaran nominal dari masing masing biaya  

TABLE II.  BIAYA INVESTASI (COST) DAN UNSUR MANFAAT 

PADAPEMBELIAN CT SCAN PADA TAHUN  KE – 0 

Uraian Biaya Investasi Harga (Rp) 

Biaya Gedung 2.500.000.000 

Alat CT Scan + UPS + 

ijenctor 

11.900.000.000 

Total biaya investasi 14.400.000.000 

Berdasarkan data data tahun ke 0 tersebut, kemudian di 
analisis masa pakai alat 10 tahun. Dengan kenaikan unsur biaya 
dan unsur manfaat dengan asumsi kenaikan harga biaya ATK 
(alat Tulis Kantor)  5%  per tahun, biaya Bahan Habis Pakai 
(BHP)  asumsi 10% pertahun,  Biaya Umum (listrik, air, 
telepon) asumsi kenaikan 5% pertahun. Biaya pemeliharaan 
gedung dengan asumsi 5% per tahun,  

biaya pemeliharaan alat kesehatan ct asumsi scan 6% 
pertahun. Biaya operasional variabel dengan asumsi kenaikan 
harga 20% tiap 5 tahun. Dan asumsi kenaikan kunjungan 
pasien 5% setiap tahunnya. Kunjungan pasien pada pelayanan 
CT Scan di tahun 2018 berjumlah 1500 orang. Tarif layanan 
CT Scan Rp. 600.000 dengan asumsi kenaikan tarif  0 %.  

TAHUN 

KE 

PVC (RP) 

0            14,400,000,000.00  

1                 900,000,000.00  

2                 945,000,000.00  

3                 992,250,000.00  

4              1,041,862,500.00  

5              1,093,955,625.00  

6              1,148,653,406.25  

7              1,206,086,076.56  

8              1,266,390,380.39  

9              1,329,709,899.41  

10              1,396,195,394.38  

TOTAL        11,320,103,281.99  

Berdasarkan tabel diatas  dapat dihitung bahwa asumsi 
pendapatan rumah sakit dalam 10 tahun dari layanan CT Scan 
belum dapat dicapai. Sementara biaya pemeliharaan yang 
sangat tinggi belum termasuk dalam layanan tersebut Biaya 
pemeliharaan CT Scan ada 4 jenis yang ditawarkan tergantung 
pada kemampuan keuangan manajemen rumah sakit. 

Jenis Pemeliharaan Platinum Rp. 1.9 Milyar 

Jenis pemeliharaan Gold Rp. 1.3 Milyar 

Jenis Pemeliharaan Silver Rp. 800 juta 

Sesuai Kemampuan Rp. Negosiasi 

Tentu dalam jenis pemeliharaan Contrac service diatas 
berbeda pelayanan.RSUD Bhakti Dharma Husada memilih 
jenis pemeliharaan ke empat sesuai kemampuan manajemen 
dalam pembiayaan pemeliharaan alat CT Scan karena 
keterbatasan biaya pemeliharaan. 
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B. Pemeliharaan CT Scan contrac service  

Lingkup pekerjaan  

a) Kunjungan rutin sebanyak 3 (kali) 

Yang terdiri dari 2 (dua) kali Preventive Maintenance dan 1 

(satu) kali Performa Test 

b) FOC on call 

kunjungan service dalam periode kontrak dengan respond  

time  1 x 24 jam, termasuk hari libur dan libur nasional 

c) Service report 

Setiap selesai melakukan pekerjaan terhadap unit, memberikan 

laporan kepada pihak Rumah Sakit yaitu berupa service report.  

C. Manfaat  

Pemeliharaan terhadap unit ini bertujuan agar alat selalu 

dalam kondisi ready to use sehingga didapatkan jaminan 

bahwa 

1) Tidak menolak pasien 

Rumah Sakit tidak menolak pasien hanya karena alat 

pendukung yang tidak siap 

2) Unit ready to use 

Unit selalu terjaga sehingga penggunaan unit tersebut menjadi 

lebih lama 

3) Deteksi dini jika terjadi kerusakan 

4) Tes Performa (internal Kalibrasi) 

selalu dilakukan pada unit  setiap kurun waktu tertentu 

sehingga tetap bisa menghasilkan pengukuran dan performa 

yang akurat 

5) Prediksi penentuan anggaran perawatan menjadi lebih 

terencana 

IV. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan hasil 
identifikasi biaya (cost) antara lain biaya investasi, yang terdiri 
atas biaya bangunan dan biaya pembelian alat CT Scan, Biaya 
operasional tetap, ATK (Alat Tulis Kantor) dan BHP (Bahan 
Habis Pakai) Biaya pemeliharaan gedung dan fasilitas dan 
pemeliharaan alat kesehatan CT Scan. Dan biaya operasional 
tetap variabel. Pendapatan manfaat (benefit) dari layanan CT 
Scan belum dapat dicapai masa alat 10 tahun. Penelitian yang 
juga mengangkat analisis biaya benefit terdapat perbedaan 
antara pay back periode dengan biaya yang di investasi kan. 
Hasil pembahasan belum dapat disajikan dengan benar karena 
masih dalam tahapan analysis data. Namun dapat di gambarkan 
bahwa biaya pemeliharaan yang dilaksanakan sangat perlu di 
evaluasi kembali dan dikaji ulang dengan analisis yang tepat. 

Biaya pemeliharaan saat ini Rp. 247.500.000, tahun 
berjalan 2018 dan 2019.  Dari hasil penelitian dan dokumen 
bila  di bandingkan dengan pemeliharaan standart CT Scan. 
Banyak kegiatan pemeliharaan yang seharusnya masa 
maintenance tidak terlaksana. Adapun yang masih dalam 
pembahasan apabila harga dasar Pemeliharaan saat ini 
247.500.000. 

Metode analisis ini merupakan metode pembuatan grup 
atau penggolongan berdasarkan perangkat nilai dari nilai 
tertinggi hingga nilai terendah. Dan dibagi menjadi 3 kategori 

besar yang disebut Categori A (biaya pemeliharaan tinggi), 
Category B (biaya pemeliharaan sedang), Category C (biaya 
pemeliharaan rendah). Metode ini sangat berguna dalam 
memfokuskan perhatian manajemen terhadap penentuan jenis 
pemeliharaan. Sedang analisis VEN artinya menentukan skala 
prioritas suatu kebutuhan pemeliharaan. 

Dari hasil laporan data pemeliharaan CT Scan merk hitachi 
type scenaria, periode tahun anggaran 2019. Dalam data 
tersebut terdapat  jenis pemeliharaan yang telah dilaksanakan, 
akan tetapi saat ini keadaan CT Scan tersebut rusak tidak dapat 
difungsikan yang mengakibatkan pendapatan rumah sakit 
hilang dari pelayanan CT Scan. padahal status pemeliharaan 
CT Scan contrak service. Dalam hal menentukan biaya contrak 
service dimana harga yang tercantum pada kontrak lebih 
rendah dari harga yang ditawarkan oleh penyedia jasa. Hal ini 
sangat mempengaruhi pemeliharaan yang seharusnya terjadwal 
dengan baik tidak terlaksana sesuai standart pemeliharaan 
pabrikan CT Scan. 

Pengadaan perencanaan pemeliharaan belum efektif hal ini 
di dukung dengan teori Marshada(2011) menyatakan bahwa 
pengadaan yang efektif ialah pengadaan ?yang ekonomis, 
menjamin kelayakan alat dan harga yang tepat serta ekonomis. 

V. KESIMPULAN 

Analysis ABC terhadap gabungan pemeliharaan terlihat 
bahwa jumlah spareparts yang termasuk Category A sebanyak 
6 item dengan total biaya anggaran Rp. 6.330.000.000,- 
sedangkan yang temasuk dalam Category B sebanyak 7 item 
dengan total = Rp. 965.000.000,- sedangkan yang termasuk 
dalam Category C jasa pemeliharaan yang dibayarkan. 

Berikut adalah tabel Persentasi jumlah pemeliharaan yang 
paling mahal sesuai categori. Saat ini sesuai dengan panduan 
dan pedoman pemeliharan CT Scan scenaria terdapat 93 jenis 
pemeliharaan dan perbaikan sesuai periode masing masing 
fungsi. 

No Category 
Jumlah 

item 
Perhitungan Persentase 

1 
Category 

A 
6 

6

93
	�	100% 6.5% 

2 
Category 

B 
7 

7

93
	�	100% 7.5% 

3 
Category 

C 
79 

79

93
	�	100% 84.9% 

 

Menurut Heizer (2010) barang atau item yang masuk 
kategori A, merupakan dengan jumlah yang kecil dengan 
jumlah investasi yang besar dan sangat mahal sehingga harus 
memiliki control yang lebih ketat, pencatatan harus sesering 
mungkin, frekuensi pemeriksaan yang lebih sering. 

Kategori B, memerlukan perhatian yang cukup penting 
setelah kategori A karena memiliki pemeliharaan yang sedang. 

Sedangkan kategory C, tidak memerlukan pengendalian 
yang cukup ketat di bandingkan categori A dan category B, 
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karena nilai pemeliharaannya rendah namun perlu perhatian 
sesuai jadwal yang di tentukan. 

Disamping analisa ABC, ada juga pemicu biaya , biaya 
tidak langsung akibat pekerjaan tersebut seperti Bahan Habis 
Pakai, dan peralatan. 
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Abstrak— Therapy tool is a tool used to stimulate the body parts that want one example is Electrical Stimulation, one example of 

electrical stimulator tool that is FES (Functional Electrical Stimulation). FES is a method that applies a low level of electric shock to the 

body to restore and enhance the day-to-day activities of patients who have spinal injuries, one of which is in the Lower Limb section. On 

this occasion the author wanted to create a "Functional Electrical Stimulation build for Lower Limb muscle Rehabilitation". In this 

electrostimulator use surface electrode highly recommended, besides being non-invasive electrode, this electrode also provides comfort 

and easy to use. (Azman, DKK: 2012} This tool uses Biphasic Simetric Square Wave pulse form.  The study used a pre-experimental 

type with One Group post test design research design. Measurements are done 5 times the digital oscilloscope. At the oscilloscope is the 

frequency of the smallest error value 0.08% and the largest error of 1% and the voltage measurements on the oscilloscope have the 

smallest error value and the largest error of 0%.   

Kata Kunci—FES; Functional Electrical Stimulation ; Atmega328; 

I. PENDAHULUAN 

Functional Electric Stimulation (FES) telah banyak 
diteliti untuk digunakan dalam restorasi kemampuan motoric 
pada pasien yang mengalami kerusakan pada susunan syaraf 
pusat yang diakibatkan oleh spinal cord injury (SCI) maupun 
stroke. Penelitian mengenai FES pada level klinis mencakup 
restorasi kemampuan gerak dari alat gerak manusia bagian 
atas ( Upper Limb) maupun bawah ( Lower Limb) dalam 
kehidupan sehari-hari, seperti menggenggam (Grasping), 
berdiri (Standing), & berjalan (Gait). Di Indonesia, banyak 
penderita kelumpuhan yang mengalami kehilang kemampuan 
berjalan yang diakibatkan oleh gangguan system syaraf 
motorik akibat spinal cord injury atau kerusakan pada otak ( 
brain damage). (Rachmad Setiawan & Achmad Arifin, 2012).  
Gangguan system syaraf antara lain disebabkan fungsi otot 
yang tidak normal. 

 Otot digunakan untuk mengontrol pergerakan tuas 
tulang di sekitarnya sumbu sendi, membantu menstabilkan 
pergerakan dan mobilitas sendi dalam struktur manusia. 
Ketika Central Nervous System (CNS) rusak karena Spinal 
Cord Injury (SCI), jalur alami sinyal listrik antara CNS dan 
Peripheral Nervous Sistem (PNS) mengalami gangguan. Jika 
suplai otot dan saraf masih sehat untuk berfungsi, ada 
kemungkinan pemulihan beberapa kegiatan sehari-hari yang 
normal. Suatu jaringan otot memiliki sifat-sifat kontraktilitas 
dan iritabilitas. Kontraktilitas adalah terkait dengan 
kemampuan otot untuk mengembangkan ketegangan dan 
irritabilitas berhubungan dengan kemampuan otot untuk 
merespon rangsangan. Rangsangan bisa timbul melalui 
stimulasi listrik. 

 Frekuensi dari stimulasi listrik akan memberikan 
kekuatan kontraksi. Kontraksi otot sebagai muatan listrik 
ditransfer ke otot yang tergantung pada amplitudo/ intensitas, 
lebar pulsa dan frekuensi denyut. Secara umum, serat otot 
merespon frekuensi pada 20 Hz (serat slow-twitch) menjadi 
80-150 Hz (serat fast-twitch) [4]. Otot dirangsang antara 10 
Hz hingga 30 Hz akan menghasilkan gaya yang lebih rendah 
tetapi frekuensi konsisten 30 Hz akan membantu 
mempertahankan kekuatan lebih baik. Frekuensi kurang dari 
16Hz tidak berguna dalam menghasilkan melakukan terapi. 
Pada serat otot fast-twitch diberikan frekuensi yang lebih 
tinggi akan mengakibatkan kelelahan. Untuk menghindari 
kelelahan dan menghasilkan lebih banyak torsi di otot saat 
menerapkan rangsangan listrik. Functional electrical 
stimulation (FES) dengan frekuensi yang dapat disesuaikan, 
lebar pulsa dan intensitas akan membantu mengembalikan 
fungsi normal pasien yang lumpuh dan meningkatkan harapan 
hidup. (Kunal Bhoyania, Chetan B. Bhatt , Chirag Panchal, 
2017) 
 Alat ini pernah dibuat oleh Robi’ah Adawiyyah tahun 
2016 dengan judul “Rancang Bangun Functional Electrical 

Stimulator untuk membantu Fungsi Ekstrimitas Atas pada 
penderita stroke”. Pada alat tersebut pemilihan frekuensi 
hanya 3 variasi 23,25,27 Hz dan bentuk keluaran gelombang 
kotak dan digunak pada ekstrimitas atas. Alat ini juga sudah 
pernah dibuat oleh Riza Umi Nurjannah tahun 2018 dengan 
judul “Rancang Bangun Functional Electrical Stimulator 

dengan Pulsa Monophasic Spike untuk mengembalikan 
fungsi Motorik Ekstremitas Atas Pasien Pasca Stroke”. Pada 
alat tersebut pemilihan frekuensi bervariasi dari 20-50 Hz dan 
bentuk keluaran gelombang kotak dan digunakan pada 
ekstrimitas atas.   
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 Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, 
maka penulis akan membuat alat “Rancang Bangun 

Functional Electrical Stimulation untuk Rehabilitasi Otot 
Lower Limb” .  

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

A. Setting Percobaan 

Percobaan ini dilakukan dengan mengambil data pada 
Osiloskop dari rentang frekuensi 10-100Hz yang dilakukan 5 
kali pengukuran pada frekuensi 10Hz, 20Hz, 30Hz, 40Hz, 
50Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz.  

1) Bahan dan Alat 
Percobaan ini  menggunakan Driver H-Brigde untuk driver 

serta Boostconverter untuk step up tegangan. Minimum  
system ATMega328 digunakan untuk memproses perintah 
program yaitu berupa frekuensi dan intensitas arus.. sebuah 
Osiloskop untuk pembacaan frekuensi. Avometer untuk 
pembacaan arus 

2) Eksperimen 
Pada penelitian ini, setelah desain sudah selesai dikerjakan 

kemudian dicoba pada osiloskop untuk melihat frekuensi dan 
Avometer untuk melihat intensitas arus. 

B. Diagram Balok 

Pada eksperimen ini  elektroda dicoba pada osiloskop 
kemudian diukur frekuensi yang terbaca dari 10Hz, 20Hz, 
30Hz, 40Hz, 50Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz. Pada 
penelitian ini Boost converter disambungkan ke Driver H-
Bridge pada  Fig. 1. Minimum system digunakan untuk 
mengontrol Driver H-Bridge melalui layar Nextion. Driver H-
Bridge akan menyalurkan frekuensi dan arus listrik ke 
elektroda.  

Minimum Sistem 

ATMega328

Nextion TFT

2.4"

ElektrodaBoost Converter

Setting

Pengaturan 

Frekuensi

Pengaturan Arus

INPUT PROSES OUTPUT

Driver H-Bridge

 
Fig. 1. Blok Diagram Functional Electrical Stimulation 

Mulai

Inisialisasi Nextion TFT

End

Setting Frekuensi

Setting Intensitas arus

Display LCD TFT

Pengaturan Frekuensi 

Intesitas Arus

Waktu selesai

 
Fig. 2. Diagram Alir Program Arduino 

C. Diagram Alir 

Program Arduino dibuat berdasarkan diagram alir uang 
ditampilkan pada Fig. 2. Setelah inisialisasi pada layar Nextion 
TFT, minimus system akan  mengolah perintah yang diatur 
oleh user. Kemudian waktu akan berjalan, setelah waktu 
tercapai proses terapi selesai.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosiding Seminar Nasional Kesehatan             ISSN: 2684-9518 

Poltekkes Kemenkes Surabaya 

Surabaya, 9 Nopember 2019 
 

Semnas.poltekkesdepkes-sby.ac.id    243 
 

D. Rangkaian Keseluruhan 

Rangkaian Driver H-Bridge di Fig. 3 dihubungkan ke 
PORTD6 dan PORTD7 untuk pengaturan frekuensi, Analog 
read untuk membaca arus  pada   minimum system 
ATMega328.   

 
 

Fig. 3. Driver H-Bridge 

III. HASIL 

Dipenelitian ini telah dibuat dengan pengaturan frekuensi 
dan arus pada alat  

 

Fig. 4. Desain Functional Electrical Stimulation 

 

Fig. 5. Bagian komponen dari Functional Electrical Stimulation 

 

Fig. 6. Desain pada aplikasi Nextion Editor 

1) Desain Functional Electrical Stimulation 

Foto dari alat functional electrical stimulation ditampilkan 

pada Fig. 4 and Fig. 5. Bagian komponen terdiri dari minimum 

system ATMega328 yang mana merupakan system utama , 

boost converter, dan layar Nextion TFT. 

 

 

2) Listing Program Arduino untuk Functional Electrical 

Stimulation. 
Pada tulisan ini, software untuk pemrograman yang digunakan 
berupa Arduino. Listing program untuk Arduino ditampilkan 
pada Listing Program 1.  Yang mana berisi program untuk 
mengirim data ke serial dan menampilkannya ke layar TFT 
Nextion. 
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Listing program 1. Untuk mengirimkan data ke hardware layar 

TFT Nextion 

 

 

 

 

Untuk pengaturan frekuensi dan arus . listing program 

ditampilkan di Listing Program 2. 

 

Listing Program 2. Program to pengaturan frekuensi dan arus  
 

 

3) Phototherapy Radiometer Output Display 

The device was tested using double surface phototherapy with 

distance 10, 20, 30, and 40 cm. 

 

  

Fig. 7. Pengaturan Frekuensi dan Arus  (40 cm) 

 

 

 

 

 

  

NexText t0 = NexText(1, 2, "tFreq"); 

NexText t2 = NexText(1, 7, "tCurrent"); 

NexSlider h0 = NexSlider(1, 3, "hFreq"); 

NexSlider h2 = NexSlider(1, 8, "hCurrent"); 

NexDSButton bt0 = NexDSButton(1, 5, "bt0"); 

 

NexTouch *nex_listen_list[] = {&h0,&h2,&bt0, NULL}; 

 

void h0PopCallback(void *ptr) 

{ 

    char temp[10] = {0}; 

    dbSerialPrintln("h0PopCallback"); 

 

    h0.getValue(&pulse_freq); 

    utoa(pulse_freq, temp, 10); 

    t0.setText(temp); 

    set_frequency(pulse_freq); 

} 

 

void h2PopCallback(void *ptr) 

{ 

    char temp[10] = {0};     

    dbSerialPrintln("h2PopCallback"); 

 

    h2.getValue(&current_mA); 

    utoa(current_mA, temp, 10); 

    t2.setText(temp); 

} 

 

void bt0PopCallback(void *ptr) 

{ 

    uint32_t dual_state; 

    /* Get the state value of dual state button component . */ 

    bt0.getValue(&dual_state); 

    dbSerialPrint("dS:"); 

    dbSerialPrintln(dual_state); 

    if(dual_state)  

    { 

        bt0.setText("STOP"); 

        dbSerialPrintln("STOP"); 

        state = STATE_RUNNING; 

    } 

    else 

    { 

        bt0.setText("START"); 

        dbSerialPrintln("START"); 

        state = STATE_IDLE;         

    } 

} 

 

Timer1.initialize(50);  // ini bagian program frekuensi 

  set_frequency(pulse_freq); 

  Timer1.attachInterrupt(timer_tick); 

 

//////// Ini Bagian program arus////// 

  while (micros() - t_start < period) { 

    Inow = analogRead(CURRENT_SENS); 

    Isum += Inow*Inow; 

    measurements_count++; 

  } 

 

  float Irms = sqrt(Isum / measurements_count) / 1023.0 * 

5.0 / 33 ; 

  return Irms; 

} 
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4) Error dari frekuensi 

Nilai yang didapat dari pengukuran osiloskop. Error di 

tampilkan pada Table I. 

TABLE I.  THE ERROR OF MEASUREMENT FOR BLUE LIGHT VALUE BETWEEN 

THE DESIGN AND CALIBRATOR.  

Frekuensi Error Ua 

10 Hz 0% 0 

20 Hz 0% 0 

30 Hz 0% 0 

40 Hz 0% 0 

50 Hz 0% 0 

60 Hz 0% 0 

70 Hz 0% 0 

80 Hz 0,0125% 0 

90 Hz 0% 0 

100 Hz 0% 0 

 

IV. PEMBAHASAN 

Desain Functional Electrical Stimulation telah dibuat dan 
selsai pada penelitian ini. Berdasarkan dari data frekuensi yang 
didapat pada pengukuran 10Hz, 20Hz, 30Hz, 40Hz, 50Hz, 
60Hz, 70Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz.   

Dengan membandingka output dengan osiloskop. Error yan 
terdapat pada nilai frekuensi 80Hz yaitu sebesar 0,0125%. 
Untuk menggunakan alat ini lebih lama dibutuhkan kapasitas 
battrai yang lebih tinggi. 

.  

V. KESIMPULAN 

Pada penelitan ini telah dilakukan pengukuran dengan 
osiloskop pada alat Functional Electrical Stimulation. Alat ini 
dibuat dengan menggunakan minimum system ATMega328, 
Boost Converter, Nextion TFT display. Penelitian ini terbukti 
dengan adanya penggunaan alat terapi sesuai frekuensi yang 
diinginkan oleh user.  
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 KOMPRES ESENSIAL BAWANG MERAH 

(Allium ascalonicum L.) PEREDA NYERI HAID 

PADA MAHASISWA POLTEKKES SURABAYA 

PRODI D3 KEBIDANAN BANGKALAN  

 Nur Ana Safitri1(CA)
1,
 Devi Nurmalasari

2
, Intan Novita Ayu Ningtyas

3
, Feda Miatus Zulaezeh

4
 

1,2,3,4
Prodi D III Jurusan Kebidanan Bangkalan Poltekkes Kemenkes Surabaya 

Jl. Soekarno Hatta No. 32 Bangkalan, East Java;;  

Email: nuranasafitri08@gmail.com; HP 085357198666 

 

Abstrak— Pada masa pubertas kematangan seksual ditandai dengan perubahan primary sex characteristics dan secondary sex 

charateristics. Pada remaja wanita, perubahan ciri-ciri seks primer ditandai dengan menarche atau munculnya periode menstruasi 

untuk pertama kalinya. Pada saat menstruasi, masalah yang dialami oleh hampir sebagian besar wanita adalah rasa tidak nyaman atau 

rasa nyeri yang hebat. Hal ini biasa disebut dengan nyeri haid (dismenore). Bawang merah dapat digunakan untuk mengompres, 

karena mengandung senyawa-senyawa turunan seperti senyawa asam piruvat, dan ammonia. selain itu juga pada bawang merah 

terdapat kandungan flavonoid dan senyawa aktif berupa kaemferol yang mempunyai efek farmakologi sebagai antiinflamasi dan 

analgesik. Tujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kompres esensial bawang merah sebagai pereda nyeri haid pada remaja 

wanita. Penelitian ini di laksanakan di kampus Program Studi D 3 kebidanan Bangkalan periode bulan Juli – Agustus 2019.  Jenis 

penelitian kualitatif di tambah dengan focus group discucion (FGD) dengan variable kompres ekstrak minyak bawang merah dan nyeri 

haid sebagai variable dependen. Sampel didapatkan sebanyak 15 responden remaja putri yang mengalami nyeri haid. Pernyataan 

melalui interview sebanyak 12 pertanyaan. Hasil penelitian rata-rata mengatakan pemberian minyak bawang merah memberikan rasa 

hangat sehingga dapat mengurangi nyeri haid pada hari ke 1-2 dan darah mentruasi keluar lancar, serta efek akan terjadi 30 menit 

sampai dengan 1 jam setelah pemberian. Diharapkan setiap remaja putri yang mengalami haid dan merasakan nyeri sampai 

menganggu aktifitas dapat menguranginya, sehingga dapat beraktifitas normal. Remaja putri mengetahui nyeri saat menstruasi 

merupakan hal yang normal karena adanya kontraksi Rahim untuk mengeluarkan lapisan endometrium yang telah luruh 

Kata Kunci: Minyak Essensial Bawang Merah, Kompres, Dismenore 

I.  PENDAHULUAN 

Masa remaja menurut Hurlock (1997) diartikan sebagai 
suatu masa transisi atau peralihan, yaitu periode dimana 
individu secara fisik maupun psikis berubah dari masak kanak-
kanak ke masa dewasa. Perubahan yang paling dirasakan oleh 
remaja pertama kali adalah perubahan fisik. Tanda-tanda 
perubahan fisik dari masa remaja terjadi dalam konteks 
pubertas, dalam konteks ini kematangan organ-organ seks dan 
kemampuan reproduktif bertumbuh dengan cepat. Pada masa 
pubertas kematangan seksual ditandai dengan perubahan ciri-
ciri seks primer (primary sex characteristics) dan seks sekunder 
( secondary sex charateristics). Pada remaja wanita, perubahan 
ciri-ciri seks primer ditandai dengan menarche atau munculnya 
periode menstruasi untuk pertama kalinya [1]. 

Dismenore adalah nyeri perut yang berasal dari kram rahim 
dan terjadi selama menstruasi [2].Indonesia angka kejadian 
dismenorea sebesar 64,25 % yang terdiri dari 54,89% 
dismenorea primer dan 9,36 % dismenorea sekunder. Di 

Surabaya didapatkan 1,07 % - 1,31 % dari jumlah penderita 
dismenorea datang kebagian kebidanan [3].  

Kompres ekstrak bawang merah merupakan suatu alat 
kompres alami yang dicampur dengan ekstrak bawang merah. 
Bawang merah dapat digunakan untuk mengompres, karena 
mengandung senyawa-senyawa turunan seperti senyawa asam 
piruvat, dan ammonia. selain itu juga pada bawang merah 
terdapat kandungan flavonoid dan senyawa aktif berupa 
kaemferol yang mempunyai efek farmakologi sebagai 
antiinflamasi dan analgesik. Selain itu juga bawang merah 
mengandung allylcysteine sulfoxie (allin) dimana senyawa ini 
dapat menghasilkan panas dan sering digunakan untuk 
kompres. Rasa panas yang dihasilkan bawang merah ini dapat 
mengurangi nyeri haid, yang tidak memiliki efek samping jika 
digunakan terus menerus [4]. 

Kompres ini dapat mengurangi rasa nyeri haid yang dialami 
oleh mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Surabaya Prodi D3 
Kebidanan Bangkalan yang setiap bulannya mengalami 
disminorrhea saat menstruasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
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menganalisis pengaruh pemberian kompres esensial bawang 
merah sebagai pereda nyeri haid pada remaja.   

II. BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini di laksanakan di kampus Program Studi D 3 
kebidanan Bangkalan periode bulan Juli – Agustus 2019.  Jenis 
penelitian kualitatif di tambah dengan focus group discucion 
(FGD) dengan variable independen kompres ekstrak minyak 
bawang merah dan nyeri haid sebagai variable dependen. 
Sampel sampai jenuh didapatkan sebanyak 15 responden 
remaja putri yang mengalami nyeri haid. Pernyataan melalui 
interview sebanyak 12 pertanyaan seputar haid dan 
disminorrhea. 

III. HASIL 

Dari hasil interview terhadap remaja putri yang mengalami 
nyeri haid di Asrama Putri C Prodi D3 Kebidanan Bangkalan 
dapat di peroleh jawaban jenuh yaitu:  

1. Kapankah anda mulai mengalami haid pada bulan ini? 

Dari pertanyaan ini di peroleh hasil jawaban yaitu remaja 

putri mulai mengalami haid di awal, pertengahan maupun akhir 

bulan. 
2. Berapa lamakah anda mengalami haid 

Dari pertanyaan ini di peroleh hasil jawaban yaitu remaja 
biasanya mengalami haid selama 5-7 hari.  
3. Apakah anda mengalami gangguan nyeri saat haid? 

Dari pertanyaan ini di peroleh hasil jawabanyaitu remaja 
biasanya mengalami gangguan nyeri saat haid. 
4. Kapankah anda mengalami nyeri saat haid? 

Dari pertanyaan ini di peroleh hasil jawabanyaitu remaja 
biasanya mengalami nyeri haid pada hari ke 1-2 pertama haid. 
5. Bagainmanakah anda merasakan nyeri haid tersebut? 

Dari pertanyaan ini di peroleh hasil jawabanyaitu remaja 
biasanya merasakan nyeri haid didaerah bawah pusat hingga 
batas atas simphisis melingkar ke daerah pinggang dan nyeri 
seperti kesemutan didaerah sekitar perut kebawah sampai area 
kemaluan. 
6. Berapa lamakah anda merasakan nyeri haid 

Dari pertanyaan ini di peroleh hasil jawabanyaitu biasanya 
nyeri mulai timbul sesaat sebelum atau selama menstruasi, lalu 
mencapai puncaknya dalam waktu 24 jam dan setelah dua hari 
akan menghilang. 
7. Jika anda merasakan nyeri haid tersebut menurut anda 

bagaimana rasanya? 
Dari pertanyaan ini di peroleh hasil jawabanyaitu semua 

sample merasa lemas, seperti di tusuk-tusuk, di remas-remas, 
dan menyiksa. 
8.  Bagaimanakah dampak dari nyeri haid terhadap keseharian 

anda? 
Dari pertanyaan ini di peroleh hasil jawabanyaitu rasa ingin 

tidur seharian meningkat, rasa lemas ketika beraktivitas, ketika 
melakukan aktivitas seperti ada yang mengganggu dan tidak 
fokus belajar. 

9. Jika anda mengalami nyeri haid, penanganan apa yang anda 
lakukan? 
Dari pertanyaan ini di peroleh hasil jawabanyaitu dengan 

memberikan perut minyak kayu putih atau juga balsam, 
mengompres atau minum dengan air hangat, tiduran, 
memegang atau mengganjal perut. 
10. Berapa lamakah efek dari penanganan tersebut? 

Dari pertanyaan ini diperoleh hasil jawabanyang jenuh 
yaitu 10 menit sampai 1 jam dan kadang-kadang timbul lagi. 
11. Apakah yang anda rasakan setelah pemberian kompres 

essensial bawang merah ? 
Dari pertanyaan ini di peroleh hasil jawaban yaitu timbul 

rasa hangat pada daerah yang di kompres, dan darah haid 
keluar dengan lancar.  
12. Berapa lamakah efek dari pemberian kompres essensial 

bawang merah? 
Dari pertanyaan ini di peroleh hasil jawabanyaitu 30 menit 

– 1 jam  

IV. PEMBAHASAN 

1. Kapankah anda mulai mengalami haid pada bulan ini? 

Dari pertanyaan ini di peroleh hasil yaitu remaja wanita 
mulai mengalami haid di awal, pertengahan maupun akhir 
bulan.Menstruasi terjadi 14 hari setelah terjadinya ovulasi. 
Pada siklus menstruasi normal, umumnya terjadi variasi dalam 
panjangnya siklus yang disebabkan oleh variasi dalam fase 
folikuler. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siklus menstruasi 
tergantung dari perubahan-perubahan kadar estrogen, dimana 
pada permulaan siklus menstruasi terjadinya peningkat FSH 
yang disebabkan oleh menurunnya estrogen pada fase luteal 
sebelumnya. Siklus menstruasi dipengaruhi oleh beberapa 
faktor meliputi usia, status fisik, aktivitas fisik, status gizi, 
hormon dan lingkungan. Selama ini telah diketahui bahwa 
wanita dengan status gizi kurang memiliki resiko terjadinya 
gangguan siklus menstruasi. Akan tetapi, gangguan siklus 
menstruasi juga ditemukan pada wanita yang mengalami 
obesitas (Dieny, 2014). Seorang wanita yang mengalami 
kekurangan maupun kelebihan gizi akan berdampak pada 
penurunan fungsi hipotalamus sehingga akan terjadi 
peningkatan frekuensi gangguan siklus menstruasi. Asupan gizi 
yang kurangakan mempengaruhi pertumbuhan fungsi organ 
tubuh, akan menyebabkan terganggunya fungsi reproduksi dan 
akan berdampak pada gangguan siklus menstruasi [5]. 

2. Berapa lamakah anda mengalami haid 

Dari pertanyaan ini di peroleh hasil yaitu remaja biasanya 
mengalami haid selama 5-7 hari. 

Lama  menstruasi  biasanya antara  3-5  hari,  ada  yang  1-
2  hari  diikuti Darah sedikit-sedikit  kemudian,  dan  ada yang 
sampai 7-8 hari. [6]. Siklus haid dibagi menjadi dua tahap yaitu 
tahap pra-ovulasi (dari hari pertama haid sampai saat ovulasi) 
dan tahap pasca ovulasi (dari ovulasi sampai haid berikutnya). 
Lamanya tahap pra ovulasi biasanya sekitar dua minggu tetapi 
ini dapat berubah-ubah dari bulan ke bulan dan berbeda-beda 
antara wanita yang satu dengan lainnya. Jadi, perbedaan dalam 
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panjang pendeknya siklus haid ditentukan oleh tahap pra 
ovulasi. Bila siklus haid tidak teratur hal ini dapat disebabkan 
oleh berbagai hal. Tetapi yang sangat penting adalah karena 
keadaan psikologi wanita yang bersangkutan, misalnya banyak 
pikiran, tertekan, sedih, atau justru sangat gembira dan stress 
[7]. 

3. Apakah anda mengalami gangguan nyeri saat haid? 

Dari pertanyaan ini di peroleh hasil yaitu remaja biasanya 
mengalami gangguan nyeri saat haid. 

Teori yang paling mendekati adalah yang menyatakan 
bahwa saat menjelang menstruasi tubuh wanita menghasilkan 
suatu zat yang disebut prostaglandin. Zat tersebut mempunyai 
fungsi yang salah satunya adalah membuat dinding rahim 
berkontraksi dan pembuluh darah sekitarnya terjepit (kontraksi) 
yang menimbulkan iskemik jaringan. Intensitas kontraksi ini 
berbeda-beda tiap individu dan bila berlebihan akan 
menimbulkan  nyeri. Rasa nyeri ini dapat disebabkan oleh 
kontraksi otot perut yang terjadi secara terus-menerus saat 
mengeluarkan darah. Kontraksi yang sangat sering ini 
kemudian menyebabkan otot menegang. Ketegangan otot tidak 
hanya terjadi pada otot perut, tetapi juga otot-otot penunjang 
otot perut yang terdapat di bagian punggung bawah, pinggang, 
panggul, dan paha hingga betis  [8]. 

4. Kapankah anda mengalami nyeri saat haid? 

Dari pertanyaan ini di peroleh hasil yaitu remaja biasanya 
mengalami nyeri haid pada hari ke 1-2 pertama haid. 

Biasanya nyeri mulai timbul sesaat sebelum atau selama 
menstruasi, lalu mencapai puncaknya dalam waktu 24 jam dan 
setelah dua hari akan menghilang [9].  

Durasi pendarahan saat haid normalnya empat sampai 
dengan 5 hari. Pada penelitian Kural et al. dilaporkan dari 100 
wanita yang menderita dismenore didapatkan 20% wanita 
tersebut memiliki durasi perdarahan lebih dari 5 sampai 7 hari. 
Dengan analisis tersebut menggambarkan wanita dengan 
perdarahan durasi lebih dari 5 sampai 7 hari memiliki 1,9 kali 
lebih banyak kesempatan untuk menderita dismenore. Lama 
durasi haid dapat disebabkan oleh faktor psikologis maupun 
fisiologis. Secara psikologis biasanya berkaitan dengan tingkat 
emosional wanita yang labil ketika akan haid. Sementara 
secara fisiologi lebih kepada kontraksi otot uterus yang 
berlebihan atau dapat dikatakan sangat sensitive terhadap 
hormone, akibatnya endometrium dalam fase sekresi 
memproduksi hormone prostaglandin yang lebih tinggi. 
Semakin lama durasi haid, maka semakin sering uterus 
berkontraksi akibatnya semakin banyak pula prostaglandin 
yang dikeluarkan sehingga timbul rasa nyeri saat haid [10] .  

5. Bagaimanakah anda merasakan nyeri haid tersebut? 

Dari pertanyaan ini di peroleh hasil yaitu remaja biasanya 
merasakan  nyeri haid didaerah bawah pusat hingga batas atas 
simphisis melingkar ke daerah pinggang dan nyeri seperti 
kesemutan didaerah sekitar perut kebawah sampai area 
kemaluan. Saat sedang mengalami menstruasi, merasakan sakit 

pada bagian perut dan menjalar kebawah bagian panggul. 
Dismenore menyebabkan nyeri pada perut bagian bawah yang 
bisa menjalar ke punggung bagian bawah dan tungkai. Nyeri 
dirasakan sebagai kram yang hilang-timbul atau sebagai nyeri 
tumpul yang terus-menerus ada [9]. 

6. Berapa lamakah anda merasakan nyeri haid 

Dari pertanyaan ini di peroleh hasil yaitu biasanya nyeri 
mulai timbul sesaat sebelum atau selama menstruasi, lalu 
mencapai puncaknya dalam waktu 24 jam dan setelah dua hari 
akan menghilang. 

7. Jika anda merasakan nyeri haid tersebut menurut anda 
bagaimana rasanya? 

Dari pertanyaan ini di peroleh hasil yaitu semua sample 
merasa lemas, seperti di tusuk-tusuk, di remas-remas, dan 
menyiksa.Pada saat menstruasi, masalah yang dialami oleh 
hampir sebagian besar wanita adalah rasa tidak nyaman atau 
rasa nyeri yang hebat [11]. 

Rasa nyeri pada saat menstruasi tentu saja sangat menyiksa 

bagi wanita. Sakit menusuk, nyeri yang hebat di sekitar bagian 

perut bawah sering dialami ketika haid menyerang [12]. 
8. Bagaimanakah dampak dari nyeri haid terhadap keseharian 

anda? 

Dari pertanyaan ini di peroleh hasil yaitu rasa ingin tidur 
seharian meningkat, rasa lemas ketika beraktivitas, ketika 
melakukan aktivitas seperti ada yang mengganggu dan tidak 
fokus belajar. 

Nyeri saat haid (dismenorea) yang dirasakan setiap wanita 

berbeda-beda, ada yang sedikit terganggu namun ada pula 

yang sangat terganggu hingga tidak dapat menjalankan 

aktivitas sehari-hari dan membuatnya Andriyani harus 

istirahat bahkan terpaksa absen dari sekolah [13]. 
9. Jika anda mengalami nyeri haid, penanganan apa yang anda 

lakukan? 

Dari pertanyaan ini di peroleh hasil yaitu dengan 
memberikan perut minyak kayu putih atau juga balsam, 
mengompres atau minum dengan air hangat, tiduran, 
memegang atau mengganjal perut. 

Penanganan nyeri menstruasi terbagi dua kategori yaitu 
pendekatan farmakologi dan non farmakologi. Penanganan 
nyeri secara farmakologis nyeri menstruasi dapat ditangani 
dengan terapi analgesik yang merupakan metode paling umum 
digunakan untuk menghilangkan nyeri. Obat analgesik dapat 
menghilangkan nyeri dengan efektif namun penggunaan 
analgesik akan berdampak ketagihan dan akan memberikan 
efek samping obat yang berbahaya bagi penggunanya. 
Penanganan nyeri secara non farmakologik antara lain kompres 
hangat, teknik relaksasi serta napas dalam dan yoga, serta 
menggunakan bahan herbal yang berkhasiat mengurangi rasa 
sakit akibat gangguan menstruasi [14].Kompres hangat 
bertujuan agar meningkatkan sirkulasi aliran darah ke bagian 
yang nyeri, menurunkan ketegangan otot-otot dimana dapat 
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meningkatkan relaksasi otot dan mengurangi nyeri akibat dari 
spasme atau kekakuan, dan juga memberikan rasa nyaman 
(Baziad, 2008). Respon fisiologis pemberian kompres hangat 
yaitu terjadinya vasodilatasi, viskosis darah menurun, 
ketegangan otot menurun, metabolisme jaringan meningkat dan 
permeabilitas kapiler meningkat [15]. 

10. Berapa lamakah efek dari penanganan tersebut? 

Dari pertanyaan ini di peroleh hasil yaitu 10 menit sampai 1 
jam dan kadang-kadang timbul lagi. 

11. Apakah yang anda rasakan setelah pemberian kompres 
essensial bawang merah ? 

Dari pertanyaan ini di peroleh hasil yaitu timbul rasa hangat 
pada daerah yang di kompres, dan darah haid keluar dengan 
lancar. Bawang merah dapat digunakan untuk mengompres. 
Hal ini disebabkan karena bawang merah mengandung 
senyawa sulfur organic yaitu Allylcysteine sulfoxide(Alliin) 
yang berfungsi menghancurkan pembentukan pembekuan 
darah. Hal tersebut membuat peredaran darah lancar sehingga 
panas dari dalam tubuh dapat lebih mudah disalurkan ke 
pembuluh darah [16]. Kompres bawang merah dapat 
digunakan untuk mengatasi nyeri haid yaitu dengan meredakan 
iskemia, menurunkan kontraksi uterus dan melancarkan 
pembuluh darah sehingga dapat meredakan nyeri dengan 
mengurangi ketegangan dan meningkatkan perasaan sejahtera, 
meningkatkan aliran menstruasi, dan meredakan Vasokongesti 
pelvis [17]. 

Prinsip kerja kompres hangat yaitu secara konduksi dimana 

terjadi pemindahan panas ke dalam tubuh sehingga akan 

menyebabkan pelebaran pembuluh darahdan akan terjadi 

penurunan ketegangan otot sehingga nyeri yang dirasakan 

akan berkurang atau hilang [17] 

12. Berapa lamakah efek dari pemberian kompres essensial 
bawang merah? 

Dari pertanyaan ini di peroleh hasil yaitu 30 menit – 1 jam. 

Dalam pelaksanaan pemberian kompres minyak essensial 
bawang merah , 3 dari 15 remaja wanita sebagai responded 
tidak menyukai aroma dari minyak essensial bawang merah 
tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut kami memberikan 
fasilitas berupa masker terhadap remaja wania yang tidak 
menyukai aroma minyak essensial bawang merah selama 
proses pemberian kompres minyak essensial bawang merah. 

Minyak essensial bawang merah yang kami gunakan tidak 
ada masa expired yang berlaku, tetapi dalam waktu yang lama 
yaitu selama 3 bulan minyak essensial bawang merah yang 
kami gunakan mengalmi oksidasi sehingga volume dari 
minyak essensial berkurang dari volume awal. Hal ini dapat 
kita lihat dari minyak essensial bawang merah yang belum 
terpakai. 

Menurut buku Essential Oil Safety yang ditulis Robert 
Tisserand, kontaminan atau pencampuran dapat meningkatkan 
toksisitas, sedangkan degradasi dapat menyebabkan 

peningkatan bahaya.Degradasi terjadi akibat tiga penyebab 
utama: oksigen, panas dan cahaya. 

V. KESIMPULAN 

Diharapkan setiap remaja putri yang mengalami haid dan 
merasakan nyeri sampai menganggu aktifitas dapat 
menguranginya, sehingga dapat beraktifitas normal. Remaja 
putri mengetahui nyeri saat menstruasi merupakan hal yang 
normal karena adanya kontraksi Rahim untuk mengeluarkan 
lapisan endometrium yang telah luruh. 
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Abstrak. Escherichia coli penghasil enzim Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) mendominasi penyebab penyakit infeksi 

saluran kemih. Mekanisme fagositosis oleh makrofag adalah bentuk respon tubuh untuk mengeliminasi dan menetralisir efek toksin 

dari bakteri. Proses fagositosis akan terjadi jika makrofag dalam keadaan aktif. Untuk mengaktifkan makrofag diperlukan brazilein 

kayu secang. Brazilein merupakan kandungan senyawa mayor dalam kayu secang yang secara empiris digunakan sebagai antioksidan. 

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi secara in silico aktivitas antioksidan senyawa brazilein yang terkandung dalam kayu secang 

terhadap enzim ESBL dari Escherichia coli isolat penderita ISK, dengan senyawa pembanding vitamin E. Uji in silico digunakan untuk 

memprediksi aktivitas antioksidan dengan melakukan docking menggunakan program komputer Molegro Virtual Docker. Reseptor 

yang digunakan adalah UDP-Galactose 4-Epimerase, kode PDB: 1KVU, dengan ligan phenol (NAD_340[A]). Prediksi sifat 

farmakokinetik (ADME), toksisitas dari brazilein dan vitamin E menggunakan program pkCSM online tool. Analisis data dilakukan 

dengan membandingkan energi ikatan hasil docking antara brazilein, ligan phenol, dan pembanding vitamin E pada reseptor target. 

Semakin rendah energi ikatan ligan dengan reseptor target, semakin stabil ikatan yang terbentuk. Hasil uji in silico menunjukkan 

bahwa energi ikatan brazilein = -95.7919 kkal/mol, vitamin E = -108.7316 kkal/mol, dan phenol = -151.8493 kkal/mol. Hasil uji di atas 

menunjukkan bahwa brazilein memiliki potensi sebagai antioksidan meskipun lebih rendah dibanding vitamin E dan phenol. Hasil uji in 

silico menggunakan program pkCSM online tool menunjukkan bahwa senyawa brazilein mempunyai sifat farmakokinetik yang baik, 

dan menimbulkan toksisitas yang relatif rendah.. 

Kata Kunci— :Uji in silico, Brazilein, Vitamin E, UDP-Galactose 4-Epimerase, ADMET

I. PENDAHULUAN 

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah infeksi oleh 
mikroorganisme dibagian traktus urinarius. Peningkatan 
kejadian ISK dapat dipengaruhi oleh kondisi refluks 
vesikouretral (RVU), obstruksi saluran kemih, pemakaian 
instrumen uretral baru, dan septikemia [1] . Prevalensi ISK di 
Indonesia masih cukup tinggi. Menurut data Departemen 
Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014, jumlah penderita 
ISK di Indonesia adalah 90-100 kasus per 100.000 penduduk 
pertahunnya atau sekitar 180.000 kasus baru pertahun [2]. ISK 
merupakan penyakit infeksi tersering kedua setelah infeksi 
saluran pernafasan, sebanyak 8,3 juta kasus dilaporkan per 
tahun. Hasil pemeriksaan simtomatik per tahun menunjukkan 
bahwa sekitar 100.000 pasien melakukan rawat inap dan 7 juta 
pasien melakukan rawat jalan akibat ISK [3]. ISK 

menimbulkan masalah kesehatan yang serius bagi 
kesehatan masyarakat dan berdampak pada tingginya biaya 
perawatan di rumah sakit [4]. 

Saat ini pemberian terapi antibiotik empiris yang rasional, 
terbukti menurunkan morbiditas dan meyelamatkan banyak 
nyawa. Namun, khusus untuk penggunaan antibiotik yang tidak 
tepat, dapat meningkatkan timbulnya mikroorganisme resisten 

bahkan multiresisten terhadap antibiotic [5]. Data hasil 
penelitian Fasugba et.al., 2016, resistensi antibiotik 
menimbulkan keprihatinan serius terhadap efektivitas 
antibiotik dalam mengobati infeksi seperti ISK di Australia [6]. 

Data dari Study for Monitoring Antimicrobial Resistance 
Trends (SMART) dari tahun 2010-2014 di Kanada dan 
Amerika Serikat, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 
resistensi terus menerus dari strain E. coli penghasil ESBL 
terhadap sefalosporin dan fluoroquinolon pada semua pasien 
ISK. Karena alasan tingginya angka kejadian resistensi 
antibiotik ini, maka memerlukan kajian lebih lanjut tentang 
resistensi E.coli penghasil ESBL [7]. 

Escherichia coli dapat melakukan mutasi menjadi 
organisme penghasil Extended- Spectrum Beta Lactamase 
(ESBL). ESBL adalah suatu enzim yang dapat menghidrolisis 
sebagian besar antimikroba golongan beta laktam. Gen 
penghasil ESBL dapat diturunkan dari satu bakteri ke 
keturunannya atau dipindahkan dari satu bakteri ke bakteri lain 
[8]. Resistensi terhadap golongan sefalosporin dapat 
disebabkan oleh kemampuan bakteri Enterobacteriaceae 
mengeluarkan enzim beta-laktamase, enzim ini dikode oleh gen 
R (resisten) pada plasmid bakteri. 
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Resistensi bakteri terhadap antibiotik terjadi melalui banyak 
mekanisme dan cenderung semakin rumit pendeteksiannya. 
Kayu secang (Caesalpinia sappan L.) merupakan salah satu 
tanaman obat di Indonesia yang dapat berperan sebagai 
antibakteri, antioksidan, dan anti-inflamasi [9], [10]. Kayu 
secang mengandung lima senyawa aktif yang terkait dengan 
flavonoid. Lima senyawa tersebut berupa brazilin, brazilein, 3’-
O-metilbrazilin, sappanin, chalcone, dan sappancalchone. 
Brazilein merupakan kandungan senyawa mayor yang terdapat 
dalam kayu secang. 

Beberapa penelitian yang mengungkap manfaat kayu 
secang antara lain adalah: dapat menghambat Mesenchymal 
Stem Cells Senescence [11]; mampu mengurangi tingkat 
kerusakan hati yang disebabkan oleh jumlah zat besi yang 
berlebihan [12]; mampu meningkatkan motilitas, persentase 
viabilitas, dan konsentrasi sperma tikus wistar jantan [13], 
dapat memberikan efek antigenotoksis terhadap paparan 
senyawa mutagen siklofosfamid berdasarkan mikronukleus 
Assay [14]; dapat meningkatkan sitotoksisitas dan induksi 
apoptosis pada Sel T47D [15]; dapat menghambat aktivitas 
rheumatoid arthritis pada tikus yang diinduksi kolagen arthritis 
tipe-II [16]; dan dapat menghambat proses katabolik pada 
kondrosit osteoartritik manusia melalui penghambatan 
NFκB1/p50 [17]. 

Untuk mengetahui aktivitas brazilein sebagai antioksidan, 
perlu dilakukan uji in silico dengan menggunakan bantuan 
program komputer, baik secara off line maupun on line. Uji in 
silico adalah uji pendekatan untuk memprediksi sifat kimia 
fisika molekul, sifat farmakokinetika (absorpsi, distribusi, 
metabolisme dan ekskresi = ADME), interaksi senyawa dengan 
reseptor, memprediksi mekanisme aksi, selektivitas dan 
toksisitas senyawa. Uji ini memiliki beberapa keunggulan, 
antara lain aman, bebas dari limbah bahan kimia, mudah, 
hemat biaya dan dapat mempersingkat waktu penelitian. 

Sebagai pembanding potensi brazilein sebagai antioksidan 
digunakan antioksidan alami yaitu vitamin E. Untuk ligan atau 
molekul yang telah menunjukkan aktivitas biologis yang baik 
dan mampu mengikat target biologis (reseptor) yang 
diinginkan (proses docking) pada protein data bank adalah 
phenol (PDB ID : 1KVU) [18], [19]. Brazilein kayu secang 
dapat dikembangkan sebagai antioksidan alami. 
Dikembangkan dalam suatu rancangan obat. Rancangan obat 
sering digambarkan sebagai proses elaborasi sistematis untuk 
mengembangkan lebih lanjut obat yang sudah ada dengan 
tujuan mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik 
dan mengurangi atau menghilangkan efek samping yang ada 
melalui manipulasi molekul. Manipulasi molekul atau 
modifikasi struktur adalah mensintesis sejumlah turunan induk, 
melakukan identifikasi struktur dan menguji aktivitas 
biologisnya. Perubahan struktur dari suatu senyawa akan 
mengubah sifat fisikokimia senyawa, termasuk sifat lipofilik, 
elektronik dan sterik, dan hal ini dapat menyebabkan 
perubahan aktivitas biologis senyawa. Agar lebih efektif dan 
efisien dalam melakukan modifikasi struktur, sebelum senyawa 
disintesis diperlukan suatu upaya untuk memprediksi sifat 

kimia molekul senyawa, sifat farmakokinetik (ADME), 
toksisitas, dan mengetahui gambaran interaksi obat dengan 
reseptor. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting 
dilakukan untuk mengetahui potensi brazilein sebagai 
antioksidan secara in silico [20]. 

II. BAHAN-BAHAN DAN METODE 

A. Perangkat keras dan perangkat lunak 

Bahan : Struktur 3 dimensi (PDB ID : 1KVU) UDP-
Galactose 4-Epimerase Complexed With UDP-Phenol yang 
diunduhdari http://www.rcsb.org/pdb/home.do. Kemudian 
struktur 3  dimensi dari brazilein, vitamin E, dan 
phenol diunduh dari  https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compo 
und/. 

Alat : Seperangkat computer dengan spesifikasi windows 8 
64 bit dan program ChemDraw Professional 16.0, Chem3D 
16.0, dan Molegro Virtual Docker 5. 

B. Struktur molekul dan optimasi 

Senyawa yang akan didocking yaitu brazilein, vitamin E, 
dan phenol digambar struktur 2-D menggunakan ChemDraw 
Professional 16.0. kemudian dikonversi menjadi 3-D 
menggunakan Chem3D 16.0. dan ditentukan konformasi yang 

paling stabil (Gbr. 1). Setelah diukur energi minimalnya 
kemudian disimpan dalam bentuk mol2 {SYBYL2(*.mol2)}. 

Gambar 1. (a) Brazilein; (b) Phenol; 

(c) Vitamin E 

 

C. Molecular docking 
Docking molekul brazilein dan vitamin E ke tempat sisi 

aktif reseptor target dilakukan dengan menggunakan docking 
Molegro Virtual Docker 5, menggunakan mesin yang tersedia 
dalam Sybil2. Algoritma ini memanfaatkan sebuah rongga 
deteksi algoritma (cavity) untuk mendeteksi tempat ikatan 
protein sebagai potensi daerah pada sisi aktif untuk berikatan 
dengan obat (ligan). Penyaringan bentuk ligan yang paling 
stabil dikombinasikan dengan MM2 dengan pencarian 
konformasi untuk menghasilkan ligan pose yang konsisten 
dengan bentuk sisi aktif dari protein. Calon pose yang 

 
(a)                          (b) 

 
(c) 
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diminimalkan energinya dalam sisi aktif menggunakan metode 
berbasis grid untuk mengevaluasi interaksi energi protein-ligan 
yang disimpan dalam Mol2 [21]. Docking dilakukan dengan 
pengaturan standar non Ligand pada Molegro Virtual Docker 
dengan 

5 cavity namun yang digunakan cavity 1 (volume 419.328) 
untuk protein 1KVU[A]. Optimizer : MolDock SE params; 
population size = 50; randomize ligand = 1; cavity = 1; 
recombine  = 1; creation  energy threshold = 

100.   Evaluator  :  Grid   Resolution   = 0.3. 

Docking ligand = NAD_340 [A] (Gbr. 2). 

 

Gambar 2. Struktur kristal E.coli ESBL dengan cavity 1 

(volume 419.328), active Ligan NAD_340 [A], dan protein 

1KVU [A] 

D.  Prediksi Sifat Fisikokimia, Farmakokinetik, dan Toksisitas 

Senyawa (pkCSM) 

Prediksi sifat fisikokimia seperti : Berat Molekul (BM), 
logaritma koefisien partisi oktanol/air (Log P), jumlah ikatan 
antar atom yang dapat berotasi (Torsion); Hydrogen Bond 
Acceptors (HBA), Hydrogen Bond Donors (HBD), dan Polar 
Surface Activity (PSA) dilakukan dengan menggunakan 
pkCSM online tool. Prediksi sifat farmakokinetika (ADME: 
absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi) serta toksisitas 
dari senyawa brazilein, vitamin E, dan phenol juga dilakukan 
dengan menggunakan pkCSM online tool. Pertama, senyawa 
brazilein, vitamin E, dan phenol digambar struktur molekul 2-
D dengan program ChemDraw Professional 16.0, kemudian 
dikopi pada program Chem3D 16.0 untuk membuat struktur 3-
D, selanjutnya disimpan dalam bentuk file*.sdf. Kedua, 
struktur brazilein, vitamin E, dan phenol diterjemahkan 
menjadi bentuk format SMILES dengan menggunakan bantuan 
Online SMILES Translator (https://cactus.nci. 
nih.gov/translate/). Dalam bentuk format SMILES inilah 
senyawa diproses menggunakan pkCSM online tool 
(http://biosig.unimelb.edu.au/pkcsm/predicti on) untuk 
memprediksi ADME dan toksisitas senyawa. Untuk 
memprediksi toksisitas (LD50) per oral pada globally 
harmonized system (GSH) digunakan Protox online tool 
(http://tox.charite.de/tox/) [20], [22]. 

E. Analisis Data 
Hasil dari molecular docking adalah energi ikatan. Nilai 

energi ikatan menunjukkan kekuatan ikatan antara senyawa 

dan reseptor. Semakin rendah harga energi ikatan, maka 
ikatannya semakin kuat dan stabil. Sedangkan hasil dari 
pkCSM online tool adalah prediksi sifat farmakokinetika 
(ADME: absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi) serta 
toksisitas dari senyawa brazilein, vitamin E, dan phenol. 

III. HASIL PENELITIAN 

A. Optimasi Struktur 3D Senyawa Brazilein, 

Vitamin E, dan Phenol. 

Optimasi brazilein, vitamin E, dan phenol digambar 
struktur 2-D menggunakan ChemDraw Professional 16.0. 
kemudian dikonversi menjadi 3-D menggunakan Chem3D 
16.0. dan ditentukan konformasi yang paling stabil. Setelah 
diukur energi minimalnya kemudian disimpan dalam bentuk 

mol2 {SYBYL2(*.mol2)} (Gbr. 3). 

Gambar 3. Hasil optimasi struktur tiga dimensi senyawa (a) 
Brazilein; (b) Phenol; (c) Vitamin E 

B. Interaksi model brazilein, vitamin E, dan phenol 

dengan Escherichia coli ESBL 

Untuk mempelajari model pengikatan brazilein dan vitamin 
E pada sisi aktif Escherichia coli ESBL maka dilakukan 
simulasi re-docking antarmolekul secara fleksibel melalui 
program Molegro Virtual Docker. Semua senyawa pada dataset 
dimasukkan ke dalam sisi aktif pada Escherichia coli ESBL, 
menggunakan protokol yang sama. Aktivitas biologis 
dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisika yaitu sifat 
lipofilik/hidrofobik, elektronik, dan sterik. Sifat 
lipofilik/hidrofobik : mempengaruhi kemampuan senyawa 
dalam menembus membran biologis (distribusi obat ke 
reseptor). Sifat elektronik : mempengaruhi kekuatan ikatan 

 
(a) (b) 

 

                        (c) 
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obat-reseptor dan kemampuan senyawa dalam menembus 
membran biologis (bentuk molekul obat). Sifat sterik : 
menentukan keserasian interaksi obat-reseptor. 

Gambar 4. Cavity 1 dan Ligan (a) Brazilein; Phenol; (c) 

Vitamin E  

Gambar 5. Interaksi antara Ligan dan reseptor 1KVU[A] (H-

Bond, electronic, steric) (a) Brazilein; (b) NAD_340 [A]; (c) 

Vitamin E 

 
Tabel 1. Hasil re-docking menggunakan program Molegro Virtual Docker 

Batchjob 

 
File name [00]Brazilein. 

mvdml 

[02]NAD_340 

[A]mvdlml 

[01]Vitamin 

E.mvdml 

Ligand Brazilein NAD_340[A] Vitamin E 

MolDock Score 

[GRID] (*) 

-120.556 -213.943 -132.171 

MolDock Score -113.887 -192.389 -134.099 

Rerank Score -95.7919 -151.8493 -108.7316 

RMSD 13.9553 16.0906 18.1242 

Torsions 0 11 12 

Tabel 2. Interaksi antara Ligan dan reseptor 1KVU[A] (H-Bond, electronic, 

steric 
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 Tabel 3. Deskripsi Molekul Brazilein, Vitamin E, dan Phenol 

Struktur 

SMILES 

 

Brazilein 

 

Vitamin E 

 

Phenol 

A 284.267 430.717 194.186 

B 1.624 8.84026 0.9823 

C# 0 12 3 

D# 5 2 3 

E# 3 1 3 

F 119.652 192.727 80.746 

 
Tabel 4. Absorpsi, Distribusi, Metabolisme, Ekskresi, dan Toksisitas dari 

Brazilein, Vitamin E, Phenol 

 
 

 

Property 

 

 

Model Name 

Predicted Value Unit 

Bra

zile 

in 

Vita

m

i

n
 

E 

Phe

nol 

Absorp

ti on 

Water solubility -

2.83

5 

-7.93 -

2.5

89 

Numeric 

(log 

mol/L) 

Absorp

ti on 

Caco2 permeability 0.50

6 

1.139 0.7

23 

Numeric (log 

Papp in 10- 

6 cm/s) 

Absorp

ti on 

Intestinal absorption 

(human) 
90.0

21 

89.01

1 

68.

616 

Numeric 

(% 

Absorbed) 

Absorp

ti on 

Skin Permeability -

3.49

8 

-

2.753 

-

2.7

29 

Numeric 

(log Kp) 

Absorp

ti on 
P-glycoprotein 

substrate 

Yes No Yes Categoric al 

(Yes/No) 

Absorp

ti on 
P-glycoprotein I 

inhibitor 

No No No Categoric al 

(Yes/No) 

Absorp

ti on 
P-glycoprotein II 

inhibitor 

No Yes No Categoric al 

(Yes/No) 

Distribut 

ion 

VDss (human) 0.19

4 

0.893 -

1.2

67 

Numeric (log 

L/kg) 

Distribut 

ion 

Fraction 

unbound 

(human) 

0.25

8 

0 0.5

18 

Numeric 

(Fu) 

Distribut 

ion 
BBB 

permeability 

-

0.66

2 

0.98 -

0.6

96 

Numeric (log 

BB) 

Distribut 

ion 
CNS 

permeability 

-

2.35

5 

-

1.533 

-

2.6

94 

Numeric 

(log PS) 

Metaboli 

sm 
CYP2D6 

substrate 

No No No Categoric 

al (Yes/No) 

Metaboli 

sm 
CYP3A4 

substrate 

Yes Yes No Categoric 

al (Yes/No) 

Metaboli 

sm 
CYP1A2 

inhibitior 

No No No Categoric 

al (Yes/No) 

Metaboli 

sm 
CYP2C19 

inhibitior 

No No No Categoric al 

(Yes/No) 

Metaboli 

sm 
CYP2C9 

inhibitior 

No No No Categoric al 

(Yes/No) 

Metaboli 

sm 
CYP2D6 

inhibitior 

No No No Categoric 

al (Yes/No) 

Metaboli 

sm 
CYP3A4 

inhibitior 

No No No Categoric al 

(Yes/No) 

Excreti

o n 

Total Clearance 0.26

4 

0.796 0.6

38 

Numeric (log 

ml/min/kg) 

Excreti

o n 

Renal OCT2 substrate No No No Categoric 

al (Yes/No) 

Toxicity AMES 

toxicity 

Yes No Yes Categoric al 

(Yes/No) 

Toxicity Max. tolerated dose 

(human) 
-

0.06

3 

0.933 1.3

5 

Numeric (log 

mg/kg/day) 

Toxicity hERG I 

inhibitor 

No No No Categoric al 

(Yes/No) 

Toxicity hERG II 

inhibitor 

No Yes No Categoric al 

(Yes/No) 

Toxicity Oral Rat Acute 

Toxicity 

(LD50) 

2.24

6 

1.95 2.3

79 

Numeric 

(mol/kg) 

Toxicity Oral Rat 
Chronic 

Toxicity 

(LOAEL) 

2.27

9 

2.359 1.7

22 

Numeric 

(log 

mg/kg_b 

w/day) 

Toxicity Hepatotoxici ty No No No Categoric al 

(Yes/No) 

Toxicity Skin Sensitisation No No No Categoric al 

(Yes/No) 

Toxicity T.Pyriformis 

toxicity 

0.66

6 

1.108 0.2

65 

Numeric 

(log ug/L) 

Toxicity Minnow 

toxicity 

2.25

2 

-

2.782 

2.0

19 

Numeric 

(log mM) 

 

Ligan Brazile

in 

NAD_340[

A] 

Vitamin E 

Ikatan 

Hidrogen 

dan

 res

idu asam 

amino 

3 12 1 

Ser 9 

Asn 32 

Asp 31 

Asp 58 

Asn 99 

Ile 59 

Asn 32 

Asp 31 

Cys 34 

Asn 35 

Tyr 11 

Lys 84 

Ile 12 

Lys 153 

Phe 80 

Asn 35 

Interaksi 

Elektrosta

tik dan

 res

idu 

asam amino 

0 1 0 

- Lys 84 - 

Interaksi 

Sterik

 

dan residu 

asam 

amino 

8 14 15 

Tyr 11 

Gly 10 

Asn 35 

Ser 36 

Ser 9 

Asp 31 

Asn 32 

Leu 33 

Asp 58 

Asn 99 

Ile 59 

Asn 32 

Cys 34 

Asp 31 

Ser 36 

Gly 10 

Asn 35 

Lys 84 

Tyr 11 

Lys 153 

Ile 12 

Phe 80 

Ser 9 

Asp 31 

Gly 8 

Ile 12 

Gly 13 

Gly 7 

Ser 14 

Gly 10 

Gly 190 

Tyr 11 

Ala 81 

Asn 32 

Cys 34 

Ser 36 

Asn 35 
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IV. PEMBAHASAN 

Energi ikatan brazilein dengan reseptor 1KVU [A] lebih 
tinggi dibandingkan vitamin E dan NAD_340[A]. Brazilein 
memiliki nilai rerank score -95.7919 kkal/mol, vitamin E 
dengan rerank score - 108.7316, dan NAD_340[A] dengan 
rerank score -151.8493. Dilihat dari Rerank Score 
menunjukkan bahwa brazilein memberikan energi yang lebih 
tinggi dibandingkan vitamin E dan NAD_340[A], sehingga 
kurang stabil dalam pengikatan dengan reseptor bila 
dibandingkan dengan vitamin E dan NAD_340[A], seperti 
pada tabel 1. Interaksi antara Ligan dan reseptor 1KVU [A]
 (H-Bond, electronic, steric) pada tabel2 menunjukkan 
bahwa : Brazilein berinteraksi dengan reseptor 1KVU [A] 
melalui 3 ikatan hydrogen dengan residu asam amino Ser 9, 
Asn 32, dan Asp 31; tidak terdapat interaksi elektrostatik; dan 
memiliki 8 interaksi sterik dengan residu asam amino Tyr 11, 
Gly 10, Asn 35, Ser 36, Ser 9, Asp 31, Asn 32, Leu 33. Vitamin 
E berinteraksi dengan reseptor 1KVU [A] melalui 1 ikatan 
hydrogen dengan residu asam amino Asn 35; tidak memiliki 
interaksi elektrostatik dengan residu asam amino; dan memiliki 
15 interaksi sterik dengan residu asam amino Ser 9, Asp 31, 
Gly 8, Ile 12, Gly 13, Gly 7, Ser 14, Gly 10, Gly 190, Tyr 11, 
Ala 81, Asn 32, Cys 34, Ser 36, Asn 35. NAD_340[A] 
berinteraksi dengan reseptor 1KVU [A] melalui 12 ikatan 
hydrogen dengan residu asam amino Asp 58, Asn 99, Ile 59, Asn 
32, Asp 31, Cys 34, Asn 35, Tyr 11, Lys 84, Ile 12, Lys 153, Phe 
80; memiliki 1 interaksi elektrostatik dengan residu asam 
amino Lys 84; dan memiliki 14 interaksi sterik dengan residu 
asam amino Asp 58, Asn 99, Ile 59, Asn 32, Cys 34, Asp 31, Ser 
36, Gly 10, Asn 35, Lys 84, Tyr 11, Lys 153, Ile 12, Phe 80 

 Prediksi Sifat Fisikokimia, Farmakokinetik, dan Toksisitas 
Senyawa (pkCSM) 

Struktur (SMILES) senyawa brazilein, vitamin E, dan 
phenol dapat dilihat pada tabel 3. Lipinski et al.(1997) telah 
menganalisis 2.245 obat dari data dasar World Drugs Index dan 
menyimpulkan bahwa senyawa akan sulit diabsorpsi dan 
permeabilitasnya rendah apabila berat molekulnya lebih besar 
500, mempunyai nilai log koefisien partisi oktanol/air (log P) 
lebih besar +5; mempunyai ikatan-H donor (HBD), yang 
dinyatakan dengan jumlah gugus O-H dan N-H, lebih besar 5; 
dan mempunyai ikatan-H aseptor (HBA), yang dinyatakan 
dengan jumlah atom O dan N, lebih besar 10. Analisis di atas 
dikenal sebagai hukum lima Lipinski karena semua nilai 
merupakan kelipatan dari angka lima [23]. Dari tabel 3 dapat 
dianalisis bahwa brazilein, vitamin E, dan phenol memiliki 
berat molekul kurang dari 500, nilai logP kurang dari 5, nilai 
aseptor dan donor kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa ketiga senyawa tersebut mudah diabsorpsi. 

Menurut Chander et al. (2017), senyawa dikatakan 
mempunyai absorpsi yang baik bila nilai absorpsinya > 80%, 
dan absorpsinya jelek bila < 30%. Usus merupakan tempat 
utama untuk penyerapan obat yang diberikan secara oral [24]. 
Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai intestinal absorption 
(human) dari senyawa brazilein, vitamin E, dan phenol lebih 

dari 80% dan tidak kurang dari 30%, menunjukkan bahwa 
ketiga senyawa tersebut mempunyai absorpsi yang baik. 

Menurut Pires et al. (2015), senyawa dikatakan mempunyai 
permeabilitas kulit yang relatif rendah bila mempunyai nilai 
log Kp > -2,5. Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai Skin 
Permeability (log Kp) dari senyawa brazilein, vitamin E, dan 
phenol berkisar antara -2,7 sampai -3,4, berarti kurang dari -
2,5, sehingga dapat diprediksi bahwa ketiga senyawa tersebut 
mempunyai permeabilitas kulit yang baik [22]. 

Volume distribusi (VDSS) adalah volume teoritis bahwa 
dosis total obat perlu didistribusikan secara merata untuk 
memberikan konsentrasi yang sama seperti pada plasma darah. 
Semakin tinggi nilai VD, semakin banyak obat yang 
didistribusikan di jaringan daripada plasma. Menurut Pires et 
al. (2015), senyawa dikatakan mempunyai Volume Distribusi 
rendah bila nilai Log VD < -0,15, dan tinggi bila > 0,45. Dari 
tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai VDss (Steady State of Volume 
Distribution) dari senyawa brazilein = 0.194, vitamin E = 
0.893, dan phenol = -1.267, sehingga dapat diprediksi bahwa 
semua turunan senyawa tersebut dapat didistribusikan secara 
merata untuk memberikan konsentrasi yang sama seperti pada 
plasma darah. 

 Kemampuan obat untuk menembus sawar darah otak 
(Blood Brain Barrier) merupakan parameter penting yang perlu 
dipertimbangkan untuk membantu mengurangi efek samping 
dan toksisitas atau untuk meningkatkan khasiat obat yang 
aktivitas farmakologisnya ada di dalam otak. Permeabilitas 
otak-darah diukur secara in vivo pada model hewan sebagai 
logBB, yaitu rasio logaritmik konsentrasi pada otak terhadap 
plasma. Menurut Pires et al. (2015), senyawa dikatakan mampu 
menembus sawar darah otak dengan baik bila mempunyai nilai 
Log BB > 0,3, dan tak dapat terdistribusi dengan baik bila log 
BB < -1. Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai log BB dari 
senyawa brazilein = -0.662, vitamin E = 0.98, dan phenol = -
0.696, yang berarti lebih besar dari -1, sehingga dapat 
diprediksi bahwa semua turunan senyawa tersebut mampu 
menembus sawar darah otak secara moderat. 

Secara umum diketahui bahwa sebagian besar reaksi 
metabolik akan melibatkan proses oksidasi. Sitokrom P450 
adalah enzim detoksifikasi penting dalam tubuh, dan terutama 
ditemukan di hati. Bekerja dengan cara mengoksidasi senyawa 
organik asing, termasuk obat, dan memfasilitasi ekskresi 
senyawa tersebut. Inhibitor enzim ini, seperti jus grapefruit, 
dapat mempengaruhi metabolisme obat sehingga 
dikontraindikasikan terhadap enzim sitokrom P450. Oleh 
karena itu penting untuk menilai kemampuan senyawa yang 
dapat menghambat sitokrom P450, yang dalam penelitian ini 
diwakili oleh isoform sitokrom CYP3A4. Dari tabel 4 dapat 
dilihat bahwa senyawa brazilein, vitamin E, dan phenol tidak 
mempengaruhi atau menghambat enzim CYP3A4, sehingga 
dapat diprediksi senyawa turunan tersebut cenderung 
dimetabolisme oleh enzim P450. 

Untuk memprediksi proses ekskresi senyawa dapat 
dilakukan dengan mengukur tetapan Total Clearance (CLTOT) 
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dan Renal Organic Cation Transporter 2(OCT2) substrate. 
CLTOT merupakan kombinasi dari hepatic clearance 
(metabolisme di hati dan empedu) dan renal clearance (ekskresi 
melalui ginjal). Hal ini terkait dengan bioavailabilitas, dan 
penting untuk menentukan tingkat dosis dalam mencapai 
konsentrasi steady-state. Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai 
CLTOT brazilein = 0.264, vitamin E = 0.796, dan phenol = 
0.638, dari nilai-nilai tersebut dapat diprediksi kecepatan 
ekskresi senyawa. 

Organic Cation Transporter 2 adalah transporter pada ginjal 
yang memegang peran penting dalam disposisi dan clearance 
obat- obatan dan senyawa endogen. Substrat OCT2 juga 
berpotensi menimbulkan interaksi sampingan bila diberikan 
bersama-sama dengan inhibitor OCT2. Dari tabel 4 dapat 
dilihat bahwa ketiga senyawa tidak mempengaruhi substrat 
OCT2, sehingga dapat diprediksi senyawa turunan tersebut 
bukan merupakan substrat OCT2. 

Untuk menentukan toksisitas senyawa dapat dilakukan 
dengan uji Ames Toxicity. Uji Ames Toxicity adalah metode 
yang digunakan secara luas untuk menilai potensi mutagenik 
senyawa dengan menggunakan bakteri. Hasil uji positif 
menunjukkan bahwa senyawa tersebut bersifat mutagenik dan 
oleh karena itu dapat bertindak sebagai karsinogen. Dari tabel 4 
dapat dilihat bahwa brazilein dan phenol diprediksi 
menimbulkan efek mutagenik. Sedangkan vitamin E diprediksi 
tidak menimbulkan efek mutagenik 

V. KESIMPULAN 

Energi ikatan brazilein lebih tinggi dibandingkan vitamin E 
dan phenol pada reseptor target. Perbandingan nilai energi 
ikatan tersebut menunjukkan bahwa brazilein memiliki potensi 
sebagai antioksidan, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan 
vitamin E dan phenol secara in silico dengan metode molecular 
docking. Sifat farmakokinetik (ADME), dan toksisitas senyawa 
brazilein diprediksi akan diabsorbsi dengan sangat baik di usus, 
mempunyai permeabilitas kulit yang baik, dapat didistribusikan 
secara merata untuk memberikan konsentrasi yang sama seperti 
pada plasma darah, mampu menembus sawar darah-otak secara 
moderat, cenderung dimetabolisme oleh enzim P450, 
mempunyai toksisitas yang relatif rendah, dan diprediksi 
mempunyai aktivitas sitotoksik yang paling besar 
menggunakan pkCSM online tool 
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Abstrak— Penyakit malaria sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), berdampak luas terhadap kualitas hidup dan 

ekonomi serta mengakibatkan kematian. Papua merupakan salah satu dari lima provinsi dengan insiden dan prevalensi malaria (9,8% 

dan 28,6%). Anemia dan trombositopenia merupakan komplikasi malaria terkait hematologi yang paling sering dan mendapat banyak 

perhatian pada literature ilmiah karena berhubungan dengan mortalitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbandingan kejadian trombositopenia pada penderita malaria falciparumdan malaria vivax. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif dengan desain cross-sectional. Penelitian di lakukan di Laboratorium klinik Hi-Lab Tanah Hitam Jayapura. 

Waktu penelitian di mulai dari bulan Januari – Mei 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien malaria yang diperiksa di 

Laboratorium klinik Hi-Lab Tanah Hitam Jayapura. Sampel dalam penelitian ini adalah darah penderita yang positif Plasmodium 

falciparum sebanyak 80 sampel dan Plasmodium vivaxs ebanyak 80 sampel dengan derajat positif parasit +++ (positif tiga). 

Pemeriksaan trombosit dilakukan terhadap semua sampel menggunakan haematology analyzer. Di dapatkan nilai rata-rata trombosit 

pada penderita malaria falciparum adalah 105.112/µL sedangkan pada malaria vivax adalah 130.575/µL. Berdasarkan hasil analisis 

deskriptif, trombositopenia pada malaria falciparum adalah sebesar 87,5% sedangkan pada malaria vivax adalah sebesar 71,25%. Ada 

perbedaan rata-rata kejadian trombositopenia pada penderita malaria falciparum dan malaria vivax, artinya di Jayapura tingkat 

kejadian Trombositopenia pada pendarita malaria Falciparum lebih tinggi dari pada penderita malaria vivax. 

Kata Kunci— Malaria Falciparum, Malaria Vivax, Trombositopenia 

I. PENDAHULUAN 

Trombosit adalah sel darah yang berperan penting dalam 
hemostasis. Trombosit melekat pada lapisan endotel pembuluh 
darah yang robek (luka) dengan membentuk plug trombosit 
[1]. Fungsi utama trombosit adalah pembentukan sumbat 
mekanik selama respons hemostasis normal terhadap cedera 
vaskular. Tanpa trombosit, dapat terjadi kebocoran darah 
spontan melalui pembuluh darah kecil [2]. Trombositopenia 
didefinisikan sebagai jumlah trombosit yang kurang dari batas 
bawah nilai rujukan (<150.000/µl). Keadaan ini dapat bersifat 
kongenital (trombositopenia neonatal) atau didapat. 
Trombositopenia dapat disebabkan oleh produksi trombosit 
yang berkurang, kelainan distribusi, atau destruksi yang 
meningkat [3]. Trombositopenia sering terjadi bersamaan 
dengan infeksi malaria falciparum dan vivax. 

Malaria, yang di sebabkan oleh infeksi protozoa genus 
Plasmodium, merupakan penyakit parasitik terpenting di 
negara tropis. Malaria ditularkan antar manusia melalui 
inokulasi sporozoit Plasmodium oleh nyamuk Anopheles 
betina [4]. Spesies plasmodium malaria yang menginfeksi 
manusia adalah Plasmodium falciparum, Plasmodium  vivax, 
Plasmodium ovale, dan Plasmodium malariae. Kasus 
terbanyak penyakit malaria disebabkan oleh Plasmodium 
falciparum dan Plasmodium vivax. Di Indonesia sendiri 
penyakit malaria masih merupakan masalah kesehatan 
masyarakat. 

Penyakit malaria sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa 
(KLB), berdampak luas terhadap kualitas hidup dan ekonomi 
serta mengakibatkan kematian. Insiden malaria pada penduduk 
Indonesia tahun 2013 adalah 1,9% dan prevalensi malaria 
tahun 2013 adalah 6,0%. 5 provinsi dengan insiden dan 
prevalensi tertinggi adalah di Papua (9,8% dan 28,6%), Nusa 
Tenggara Timur (6,8% dan 23,3%), Papua Barat (6,7% dan 
19,4%), Sulawesi Tengah (5,1% dan 12,5%) dan Maluku 
(3,8% dan 10,7%) [5]. Khusus Rumah Sakit Umum Daerah 
Jayapura tahun 2008 terdapat 656 kasus malaria, terdiri atas 
464 kasus malaria falciparum dan 192 kasus malaria vivax. 
Tercatat 642 kasus  malaria di RSU Jayapura tahun 2009, di 
antaranya 469 kasus malaria falciparum, 173 kasus malaria 
vivax. Infeksi malaria berdampak pada perubahan hematologi 
penderita. 

Anemia dan trombositopenia merupakan komplikasi 
malaria terkait hematologi yang paling sering dan mendapat 
banyak perhatian pada literatur ilmiah karena berhubungan 
dengan mortalitas. Sensitivitas jumlah trombosit dianggap 
sebagai prediktor malaria adalah 80,11% sedangkan 
spesifisitasnya 81,36%. Penelitian di Bangkok menunjukkan 

kadar trombosit secara signifikan lebih rendah pada kasus 
malaria berat dibanding malaria tanpa komplikasi. Sedangkan 
penelitian di Nigeria terhadap malaria pada anak menyebutkan 
bahwa derajat trombositopenia dapat menjadi alat yang 
berguna untuk menentukan derajat keparahan malaria dimana 
rerata jumlah trombosit menurun secara signifikan sesuai 
dengan peningkatan derajat parasitemia pada malaria [6]. Case 
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Reports In Infectious Disease mengatakan sebagian besar 
komplikasi malaria seperti anemia, trombositopenia, penyakit 
kuning, dan gagal ginjal umumnya ditemukan pada malaria 
falciparum, tetapi komplikasi pada malaria vivax yang parah 
cenderung meningkat.Penelitian yang di lakukan di Pakistan 

menurut Malaria Research and Treatment dalam [7] tentang 
trombositopenia sebagai indikator penyakit malaria dengan 
populasi orang dewasa, di dapatkan hasil dari 228 pasien 
dengan trombositopenia, sebanyak 121 pasien (53%) terbukti 
menderita malaria. 82 pasien (68%) diantaranya menderita 
malaria falciparum sementara 39 pasien (32%) menderita 
malaria vivax. Pada 121 pasien tersebut di dapatkan jumlah 
trombosit antara 25.000 – 150.000/dL dengan rata-rata 
101.000/dL. Kasus malaria di Provinsi Papua lebih tinggi dari 
daerah lain di Indonesia.  

Berdasarkan uraian di atas, perlu di teliti perbandingan 
kejadian trombositopenia antara malaria falciparum dan 
malaria vivax. 

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui perbandingan 
kejadian trombositopenia pada penderita malaria falciparum 
dan malaria vivax. 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
deskriptif laboratorium dengan desain cross-sectional untuk 
menganalisa perbandingan kejadian trombositopenia pada 
malaria falciparum dan malaria vivax. Dimana pengukuran 
variabel independen dan variabel dependen dilakukan pada 
waktu yang bersamaan (satu waktu). 

Pengambilan sampel di lakukan di laboratorium klinik Hi-
Lab Tanah Hitam Jayapura. Penelitian di lakukan di 
Laboratorium Parasitologi Klinik Poltekkes Kemenkes 
Surabaya. Waktu penelitian di mulai dari bulan Januari – Mei 
2019. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien yang terinfeksi 
malaria yang diperiksa di Laboratorium klinik Hi-Lab Tanah 
Hitam Jayapura. Sampel dalam penelitian ini adalah darah 
penderita yang mengandung Plasmodium falciparum dengan 
jumlah sebanyak 80 sampel dan Plasmodium vivax sebanyak 
80 sampeldengan derajat positif parasit +++ lalu di lakukan 
pemeriksaan trombosit. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan metode quota sampling, yaitu dilakukan dengan cara 
menetapkan berapa besar jumlah sampel secara quotum atau 
jatah. Jumlah atau quotum itulah yang dijadikan dasar untuk 
mengambil unit sampel yang diperlukan. Anggota populasi 
manapun yang akan diambil tidak menjadi soal, yang penting 
jumlah quotum yang sudah ditetapkan dapat dipenuhi [8]. 

Kriteria inklusi dari penelitian ini yaitu penderita malaria 
falciparum danmalaria vivax jenis kelamin laki-laki dengan 
usia antara 17 - 60 tahun. Kriteria eksklusi yaitu penderita 
malaria dengan riwayat kelainan trombosit. 

Data yang diperoleh akan di analisa menggunakan analisis 
deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik 
dari setiap variabel penelitian. Setelah itu di lakukan uji 
kenormalan dan uniform data menggunakan Kolmogorov-

Smirnov. Kemudian di lihat hasilnya, jika data berdistribusi 
normal atau tidak uniform maka di gunakan uji Parametrik 
yaitu Independent-Samples T Test. Tetapi jika data tidak 
berdistribusi normal atau tidak uniform maka digunakan uji 
Non-Parametrik yaitu uji Mann-Whitney untuk melihat ada 
tidaknya perbedaan kejadian trombositopenia pada penderita 
malaria falciparum dan malaria vivax dengan tingkat 
kepercayaan 0,05. 

III. HASIL 

Tabel 1 
Hasil Pemeriksaan Trombosit Pada Penderita Malaria 

 

Variabel 
Rata-

rata 

Standar 

Deviasi 

(SD) 

Koefisien 

Variasi 

(CV) 

Minimum-

Maksimum 

Trombosit pada 
Penderita 

Malaria 

Falciparum 

105.112 38,011 
 

 

Trombosit pada 

Penderita 
Malaria Vivax 

 

130.575 

 

38,342 

 
 

 
Berdasarkan tabel 1, dapat di ketahui bahwa nilai rata-rata 

trombosit pada penderita malaria falciparum adalah 
105.112/µL. Nilai SD 38,011, CV 36%, nilai minimum 
11.000/µL dan maksimum 206.000/µL.  

Nilai rata-rata trombosit pada penderita malaria vivax 
adalah 130.575/µL. Nilai SD 38,342, CV 29%, nilai minimum 
59.000/µL dan maksimum 250.000/µL. 

 
Tabel 2 

Tabulasi Hasil Pemeriksaan Trombosit Pada Penderita 
Malaria Falciparum 

 

Hasil Pemeriksaan Trombosit 
Jumlah  

Sampel 

Persentase  

(%) 

Trombosit Normal 10 12,5 

Trombositopenia 70 87,5 

Jumlah 80  100 

 
Hasil pemeriksaan trombosit pada malaria falciparum 

menunjukkan trombosit normal sebanyak 10 sampel (12,5%) 
sedangkan trombosit yang kurang dari normal 
(trombositopenia) sebanyak 70 sampel (87,5%). 
 

 
 
 
 
 

36% 
11.000  -

206.000 

29% 59.000  -

250.000 
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Tabel 3 
Tabulasi Hasil Pemeriksaan Trombosit Pada Penderita 

Malaria Vivax 
 

 
H

asil 
peme
riksaa
n 
tromb

osit pada malaria vivax menunjukkan trombosit normal 
sebanyak 23 sampel (28,75%), sedangkan trombosit yang 
kurang dari normal (trombositopenia) sebanyak 57 sampel 
(71,25%) 

 
Tabel 4 

Uji Normalitas Data 
 

Variabel 

Kolmogorov-smirnov 

N 
Sig. 

(p) 
Keterangan 

Nilai Trombosit Pada Malaria 

Falciparum 
80 0.970 

Data Berdistribusi 

Normal 

Nilai Trombosit PadaMalaria 

Vivax 
80 0.581 

Data Berdistribusi 

Normal 

 
Dapat dilihat bahwa nilai signifikan (p) untuk malaria 

falciparum sebesar 0,970 dan untuk malaria vivax sebesar 
0,581 dengan α yang di gunakan adalah 0,05. Karena nilai 
signifikan (p) 0,970> 0,05 dan 0,581 > 0,05 maka dapat di 
simpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

Selanjutnya di lakukan uji uniform untuk mengetahui 
apakah data yang diperoleh uniform atau tidak. Untuk 
menentukan uniform adalah dengan membandingkan nilai 
signifikan dengan ketentuan: 

a. Bila nilai signifikan > α (0,05) artinya data 
tersebutuniform. 

b. Bila nilai signifikan < α (0,05) artinya data tersebut 
tidak uniform. 

 
Tabel 5 

Uji Uniform Data 
 

Variabel 

Kolmogorov-smirnov 

N 
Sig. 
(p) 

Keterangan 

Nilai Trombosit  Pada Malaria 
Falciparum  

80 0.011 
Data Tidak 
Uniform 

Nilai Trombosit Pada Malaria 
Vivax 

80 0.000 
Data Tidak 
Uniform 

 

Dapat dilihat bahwa nilai signifikan untuk malaria 
falciparum sebesar 0,011 dan untuk malaria vivax sebesar 
0,000 dengan α yang di gunakan adalah 0,05. Karena nilai 
signifikan 0,011 < 0,05 dan 0,000 < 0,05 maka dapat di 
simpulkan bahwa data tidak uniform. 

 Setelah di ketahui data berdistribusi normal tetapi 
tidak uniform, selanjutnya dilakukan uji beda tidak 
berpasangan Non-Parametrik yaitu uji Mann-Whitney untuk 
mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata kejadian 
trombositopenia pada penderita malaria falciparum dan 
malaria vivax. Ketentuan untuk pengambilan keputusan adalah 
sebagai berikut: 

a. Bila nilai signifikan > α (0,05) maka H0 di terima yang 
artinya tidak ada perbedaan rata-rata kejadian 
trombositopenia pada penderita malaria falciparum dan  

b. malaria vivax. 

c. Bila nilai signifikan < α (0,05) maka H0 di tolak yang 
artinya ada perbedaan rata-rata kejadian 
trombositopenia pada penderita malaria falciparum dan 
malaria vivax. 
 

Tabel 6. Uji Mann-Whitney 
 

 
Dapat di lihat pada tabel 5, nilai signifikan p = 0,000 

dengan α = 0,05. Karena nilai signifikan p 0,000 < 0,05 maka 
dapat di simpulkanbahwa H0 di tolak yang artinya ada 
perbedaan rata-rata kejadian trombositopenia pada penderita 
malaria falciparum dan malaria vivax. 
 

IV. PEMBAHASAN 

Penelitian perbandingan kejadian trombositopenia pada 
penderita malaria falciparum dan malaria vivax dilakukan 
dengan memeriksa apusan darah tipis dan apusan darah tebal 
untuk membedakan spesies malaria dan menentukan derajat 
positifnya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan trombosit pada 
tiap sampel tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas pada bab 
sebelumnya, total 80 sampel yang darah yang mengandung 
malaria falciparum dan 80 sampel yang darah yang 
mengandung malaria vivax. Dari data tersebut di buat tabulasi 
dan diagram lingkaran sehingga dapat memudahkan dalam 
menganalisa perbandingan kejadia trombositopenia. Sutanto 
menyatakan bahwa trombosit dan malaria berhubungan erat 
dalam sistem hemostasis darah [9]. Trombositopenia adalah 
berkurangnya jumlah sel-sel keping darah atau trombosit di 
dalam darah yang terjadi karena penurunan produksi, 

Hasil Pemeriksaan Trombosit 
Jumlah 

Sampel 

Persentase  

(%) 

Trombosit Normal 23 28,75 

Trombositopenia 57 71,25 

Jumlah 80  100 

Variabel 
Sig. 

(p) 
Keterangan 

Hasil Uji Nilai Trombosit 

Malaria Falciparum Dan Malaria 

Vivax 

0.000 
Perbedaan 

Signifikan 
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meningkatnya destruksi dan pemakaian trombosit yang 
berlebihan. 

Hasil perhitungan rata-rata jumlah trombosit pada 
penderita malaria falciparum adalah 105.112/µL sedangkan 
pada malaria vivax adalah 130.575/µL. Hasil penelitian ini 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Afdhal  bahwa 
nilai rata-rata trombosit pada malaria falciparum lebih rendah 
dibandingkan nilai rata-rata trombosit pada malaria vivax [10].  

Plasmodium falciparum merupakan salah satu jenis yang 
paling berbahaya dan paling sering dibanding dengan jenis 
Plasmodium lain yang menginfeksi manusia, yaitu Plasmodium 
vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, oleh karena 
itu Plasmodium falciparum banyak diteliti karena paling 
banyak menyebabkan angka kesakitan [11]. Pernyataan 
tersebut juga diperkuat dari hasil penelitian ini. Dari 80 pasien 
malaria yang terinfeksi Plasmodium falciparum didapatkan 
sebanyak 70 pasien (87,5%) mengalami penurunan jumlah 
trombosit, sedangkan hanya 10 pasien (12,5%) dengan jumlah 
trombosit normal. Hasil penelitian ini juga mendapatkan 
Plasmodium falciparum merupakan penyebab terjadinya 
jumlah trombosit kurang dari 50.000/mm³ (trombositopenia 
berat). 

 Penurunan jumlah trombosit pada pasien malaria 
dapat disebabkan oleh peningkatan penyerapan dalam limpa. 
Fungsi limpa sendiri dalam tubuh ada 2 yaitu sebagai 
penyaring darah dan mengeluarkan sel darah merah yang tua 
dan menghasilkan limfosit yang mengeluarkan antibodi serta 
membantu sistem imun.Limpa juga menjadi tempat destruksi 
dan penyimpanan trombosit.Trombosit  yang disimpan ini 
dapat dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan [12]. Karena 
terinfeksinya eritrosit oleh parasit malaria, eritrosit berparasit 
mengikat eritrosit muda dan eritrosit matur serta trombosit, 
sehingga terjadi proses sekuestrasi kedalam organ vital, seperti 
limpa dan hati, ketika eritrosit berparasit masuk beserta 
eritrosit sehat dan trombosit, akan terjadi penghancuran oleh 
makrofag didalam limpa sehingga banyak eritrosit berparasit, 
eritrosit sehat dan trombosit ikut hancur yang menyebabkan 
penurunan kadar trombosit [13]. Proses sekuestrasi ini juga 
hanya bisa dilakukan oleh Plasmodium falciparum, sehingga 
tingkat kesakitan pada Plasmodium falciparum lebih besar dan 
kemungkinan besar terjadinya malaria berat termasuk 
trombositopenia lebih banyak disebabkan oleh infeksi 
Plasmodium falciparum. Komplikasi dari trombositopenia 
dapat menyebabkan suatu perdarahan. Perdarahan yang 
ditemukan pada pasien malaria biasanya berupa petekie, 
perdarahan spontan berupa perdarahan gusi, epitaksis, 
perdarahan retina, perdarahan saluran cerna, hematoma dapat 
terjadi pada infeksi malaria tropika. Jika pada trombositopenia 
berat hari keenam pengobatan tidak adekuat, maka akan 
meningkatkan angka kematian sebesar 4,1% sampai 30% [14]. 

Stress oksidatif berperan dalam menyebabkan 
trombositopenia pada penderita Plasmodium vivax. Pada 
infeksi malaria, sel penjamu dan hepar memproduksi stress 
oksidatif sebagai pertahanan melawan infeksi. Parasit sendiri 
dapat mengeluarkan sejumlah besar H2O2 dan O2. Aktivitas 
enzim antioksidatif eritrosit menurun pada malaria, 
menyebabkan oksidasi pada struktur lipid sel. Oksidasi dari 

membran lipid merusak permeabilitas dari membran sel, 
meningkatkan kerapuhan, mempercepat penuaan dan kematian 
sel. Membran trombosit kurang tahan terhadap stress oksidatif, 
diperkirakan peningkatan stress oksidatif dapat meningkatkan 
lisis trombosit [15],[16]. Afdhal menyebutkan bahwa 
penyebab pasti penurunan jumlah trombosit pada infeksi 
Plasmodium vivax kurang dipahami, namun studi tersebut 
menyebutkan ada hubungannya antara kadar trombosit dengan 
IgG dan macrophage colony- stimulating factor [10]. 
Mekanisme yang melibatkan IgG spesifik antibodi trombosit 
yang mengikat secara langsung terhadap antigen malaria 
dalam trombosit yang akan menyebabkan lisisnya trombosit.  

 Pada penelitian ini, dilakukan juga pengelompokkan 
terhadap suku/etnis dimana diketahui bahwa penduduk kota 
Jayapura tidak hanya terdiri dari orang asli Papua tetapi juga 
dari berbagai suku/etnis. Dari 80 sampel penderita malaria 
falciparum, suku/etnis yang menempati posisi pertama 
menderita trombositopenia terbanyak adalah suku/etnis non 
Papua dengan jumlah 52 sampel. Menempati posisi kedua 
adalah suku/etnis Papua dengan jumlah 18 sampel. 
Selanjutnya, dari 80 sampel penderita malaria vivax, suku/etnis 
yang menempati posisi pertama menderita trombositopenia 
terbanyak adalah suku/etnis non Papua dengan jumlah 38 
sampel. Menempati posisi kedua adalah suku/etnis Papua 
dengan jumlah 19 sampel. Hal ini sesuai dengan teori dari 
Sorontou bahwa etnis non-Papua lebih banyak menderita 
penyakit malaria [17]. Hal tersebut mungkin terjadi karena 
imunitas tubuh etnis non-papua belum terbentuk dengan 
sempurna terhadap parasit malaria. Sementara itu, hanya 
sedikit etnis Papua yang menderita penyakit malaria. 
Alasannya, imunitas tubuh etnis Papua telah terbentuk sejak 
bayi secara kongenital dan dari lahir hingga dewasa, mereka 
terus terpajan di tempat yang sama sehingga tidak mudah 
terinfeksi. Sorontou juga mengatakan umumnya imunitas 
protektif terhadap malaria lambat terbentuk. Imunitas ini baru 
didapat setelah individu beranjak dewasa dan setelah terinfeksi 
parasit berulang-ulang. Kekebalan terhadap malaria hanya 
dimiliki oleh penduduk yang hidup di daerah endemis stabil 
yang hampir setiap hari terpajan parasit. Maka, tidak menutup 
kemungkinan bahwa etnis non-Papua tidak mudah menderita 
malaria. Hal ini dikarenakan banyak orang etnis non-Papua 
yang lahir dan besar di Papua. 

Peneliti mengambil kriteria sampel positif malaria dengan 
derajat +++. Hal ini dikarenakan lebih sering di temui penderita 
dengan jumlah parasitemia yang banyak. Sebagaimana dibahas 
oleh Sorontou bahwa kekebalan anti penyakit adalah bentuk 
imunitas yang mampu mencegah terjadinya gejala parasit, 
tanpa ada pengaruh terhadap jumlah parasit [17]. Kekebalan ini 
dapat menetralkan toksin yang dihasilkan oleh parasit dengan 
tidak memberikan efek yang merugikan bagi tubuh. Sebagai 
contoh kekebalan antitoksik yang mampu menekan efek toksik 
dari produk plasmodium sehingga tidak timbul gejala klinis 
malaria yang berat, walaupun didapat parasit dalam jumlah 
besar pada penderita. 

Orang-orang yang tinggal di daerah malaria atau yang 
mengadakan perjalanan ke daerah malaria bisa melakukan hal-
hal seperti; menggunakan semprotan pembasmi serangga 
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didalam dan diluar rumah, memasang tirai di pintu  dan 
jendela, mengoleskan obat anti nyamuk di kulit. Mengenakan 
pakaian yang menutupi tubuh sehingga mengurangi daerah 
tubuh yang digigit nyamuk [18]. Selain itu, pendidikan 
kesehatan, faktor pemukiman dan pengetahuan dapat 
memberikan pengaruh terhadap upaya pemberantasan malaria 
di daerah endemik malaria.Pendidikan kesehatan sangat 
penting dilakukan secara berkala agar masyarakat Jayapura 
memiliki tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai 
malaria. 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada penelitian 
tentang perbandingan kejadian trombositopenia pada penderita 
malaria falciparum dan malaria vivax, maka didapatkan 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Nilai rata-rata trombosit pada penderita malaria 

falciparum adalah 105.112/µL. 
2. Nilai rata-rata trombosit pada penderita malaria vivax 

adalah 130.575/µL. 
3. Persentase trombosit normal pada penderita malaria 

falciparum sebesar 12,5% sedangkan persentase trombosit 
yang kurang dari normal (trombositopenia) sebesar 
87,5%. 

4. Persentase trombosit normal pada penderita malaria vivax 
sebesar 28,75% sedangkan persentase trombosit yang 
kurang dari normal (trombositopenia) sebesar 71,25%. 

5. Ada perbedaan rata-rata kejadian trombositopenia pada 
penderita malaria falciparum dan malaria vivax. 
Persentase kejadian trombositopenia pada penderita 
malaria falciparum lebih besar dibandingkan kejadian 
trombositopenia pada penderita malaria vivax. 
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Abstrak: Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang tergolong silent killer atau penyakit yang dapat membunuh manusia secara 

tidak terduga. Kesadaran diri pasien hipertensi untuk melakukan perawatan diri dengan tepat dan teratur sangat penting untuk 

mencegah komplikasi pada penderita hipertensi. Pengetahuan tentang hipertensi dan bagaimana penatalaksanaanya sangat diperlukan 

oleh pasien hipertensi dalam mengontrol tekanan darahnya dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesadaran diri pasien 

hipertensi dalam pencegahan kejadian stroke di Puskesmas Tambakrejo Surabaya. Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif. 

Pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling dengan besar sampel 45 pasien Hipertensi. Pengumpulan data dilakukan 

pada bulan Januari – Mei 2019, dengan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu 

tingkat pengetahuan pasien Hipertensi sebagian besar (56%) kategori cukup baik, kesadaran emosional sebagian besar (51,11%) adalah 

positif, dan kemampuan pengontrolan diri sebagian besar (55,56%) adalah negatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kesadaran diri 

pasien HIpertensi dalam hal kemampuan mengontrol diri melakukan pengelolaan Hipertensi masih rendah. Kemampuan mengontrol 

diri dalam pengelolaan Hipertensi diperlukan untuk mencegah terjadinya komplikasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesadaran 

diri pasien hipertensi yang terdiri dari kesadaran emosional dan kemampuan pengontrolan diri harus ditingkatkan dengan cara 

memberikan informasi yang tepat tentang menjaga pola hidup sehat seperti menjaga pola makan sesuai diit hipertensi, aktivitas olahraga 

yang cukup, teratur minum obat, dan menejemen stress yang baik. Kerjasama yang baik atara pasien, keluarga dan tenaga kesehatan 

diperlukan untuk meningkatkan kesadaran diri pasien. 

 

 Kata Kunci: Hipertensi, Kesadaran Diri, Pencegahan Stroke 
 

 

I.  PENDAHULUAN 

Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang tergolong 
silent killer atau penyakit yang dapat membunuh manusia secara 
tidak terduga. Penyakit ini dijuluki silent killer karena penderita 
sering tidak menyadari apabila tekanan darah yang dimilikinya 
tidak normal atau melebihi ambang batas (1). Pasien hipertensi 
seharusnya mengerti dan menumbuhkan kesadaran diri akan 
penyakitnya dan dapat melakukan perawatan secara mandiri 
untuk mencegah kejadian komplikasi salah satunya stroke yang 
dapat menyebabkan kematian. Realitanya banyak penderita 
hipertensi yang kurang menumbuhkan kesadaran diri dalam 
perilaku perawatan pengontrolan diri untuk mencegah 
terjadinya komplikasi (2). 

Hipertensi termasuk penyakit dengan angka kejadian 
(prevalensi) yang cukup tinggi. Data WHO (World Health 
Orgnization) tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang 
di dunia menderita hipertensi (3). Di Indonesia berdasarkan 
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, Survei Indikator 

Kesehatan Nasional (Sirkenas) tahun 2016 menunjukkan 
peningkatan prevalensi hipertensi pada penduduk usia 18 tahun 
ke atas sebesar 32,4% (Depkes, 2018). Di Provinsi Jawa Timur 
angka hipertensi mencapai 13,47% khususnya di Surabaya 
mencapai 10,43% penduduk yang menderita hipertensi (Profkes 
Jatim dan Surabaya, 2016). Sedangkan data dari Puskesmas 
Tambakrejo tahun 2016 dari 42.742 penduduk terdapat 551 atau 
8,14% penderita hipertensi (4).  

Kesadaran diri pasien hipertensi untuk melakukan perawatan 
diri dengan tepat dan teratur sangat penting untuk mencegah 
komplikasi pada penderita hipertensi. Banyak ditemukan pasien 
hipertensi yang tidak mampu mengelola hipertensinya dengan 
tepat sehingga berkembang menjadi hipertensi dengan 
komplikasi (5).  Untuk menghindari terjadinya komplikasi 
hipertensi yang fatal, maka perlu mengambil tindakan 
pencegahan yang tepat (stop high blood pressure) seperti, 
dengan perubahan gaya hidup yaitu tidak merokok, lakukan olah 
raga secara teratur, kurangi berat badan jika overweigh, diet 
hipertensi yaitu kurangi sodium, alokohol dan kafein, makan 
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dengan diet sehat termasuk didalamnya perbanyak makan buah 
dan kurangi lemak, serta mengendalikan stress dengan baik.  
Masih banyak pasien hipertensi yang tidak terkontrol dan 
mengalami hambatan dalam melakukan perawatan diri karena 
faktor kurangnya pengetahuan, dan tidak adanya keyakinan dari 
pasien itu sendiri (6).   

Pengetahuan tentang hipertensi dan bagaimana 
penatalaksanaanya sangat diperlukan oleh pasien hipertensi 
dalam mengontrol tekanan darahnya dengan baik. Seseorang 
yang paham tentang hipertensi, berbagai penyebabnya dan 
bagaimana penatalaksanaannya maka akan melakukan tindakan 
sebaik mungkin agar penyakitnya tidak berlanjut (7). Seseorang 
yang memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu melakukan 
perawatan diri yang baik, tentunya diharapkan bisa melakukan 
perubahan gaya hidup kearah yang lebih baik (8). Keyakinan 
menjadi sentral dalam perawatan diri, dimana individu merasa 
yakin dan mampu dalam mempertahankan kesehatan dan 
kesejahteraaan dengan merawat diri mereka sendiri. Untuk itu 
kesadaran diri dalam melakukan perawatan dan pengontrolan 
diri yang tepat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya 
komplikasi salah satunya stroke yang dapat menyebabkan 
kematian.  

Dari penjelasan diatas diperlukan solusi untuk mengurangi 
dampak kurangnya kesadaran diri pasien hipertensi terhadap 
terjadinya komplikasi utama seperti stroke. Pemberian 
pendidikan kesehatan merupakan solusi untuk mengatasi 
kurangnya kesadaran diri dalam melakukan self care untuk 
mencegah kejadian stroke pada pasien hipertensi. Kesadaran diri 
yang dapat diteliti adalah pengetahuan, kesadaran emosional, 
dan kemampuan pengontrolan diri pada pasien hipertensi.  
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 
tentang “Kesadaran Diri Pasien Hipertensi dalam Pencegahan 
Kejadian Stroke di Puskesmas Tambakrejo Surabaya” 

II. METODE 

Jenis penelitian adalah deskriptif untuk mengetahui 
gambaran kesadaran diri pasien hipertensi dalam pencegahan 
kejadian stroke di Puskesmas Tambakrejo Surabaya. 

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua 
klien hipertensi yang berobat atau rawat jalan di Puskesmas 
Tambakrejo Surabaya pada bulan Maret 2019 berjumlah 80 
responden. Sampel pada penelitian ini berjumlah 45 responden. 
Responden diambil selama dua minggu proses penelitian dengan 
perhitungan, responden dalam satu bulan berjumlah 80 
responden dibagi dalam empat minggu sehingga dihasilkan 
kurang lebih 22 - 23 responden tiap minggu. Responden diambil 
dari responden yang datang berobat atau rawat jalan di 
Puskesmas Tambakrejo Surabaya, dengan kriteria sampel: 
bersedia menjadi responden, bisa berbahasa Indonesia, klien 
hipertensi, klien laki-laki atau perempuan usia 21 sampai ≥ 60 
tahun (dewasa - lansia), klien dengan tingkat pendidikan tidak 
tamat SD/tidak sekolah sampai SMA 

Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan 
teknik purposive sampling. Pengambilan sampel dengan 
menggunakan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. 
Variabel pada penelitian ini terdiri dari karakteristik pasien 

hipertensi, pengetahuan, kesadaran emosional, dan kemampuan 
pengontrolan diri pada klien hipertensi. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
media kuesioner likert yang diisi oleh responden yang telah 
dipilih secara purposive sampling di Puskesmas Tambakrejo 
Surabaya. 

III. HASIL 

Penyajian data yang ditampilkan meliputi data umum dan 
data khusus. Data umum berisi jenis kelamin, umur, dan tingkat 
pendidikan. Sedangkan data khusus berisi gambaran 
karakteristik pasien hipertensi, pengetahuan pasien hipertensi 
dalam pencegahan kejadian stroke, kesadaran emosional pasien 
hipertensi dalam pencegahan kejadian stroke, dan kemampuan 
pengontrolan diri pasien hipertensi dalam pencegahan kejadian 
stroke di Puskesmas Tambakrejo Surabaya. 

TABLE I.  KARAKTERISTIK PASIEN HIPERTENSI YANG DILAKUKAN 

PENELITIAN DI PUSKESMAS TAMBAKREJO SURABAYA PADA BULAN JANUARI-
MEI 2019. 

 

TABLE II.  TINGKAT PENGETAHUAN PASIEN HIPERTENSI DALAM 

PENCEGAHAN KEJADIAN STROKE YANG DILAKUKAN PENELITIAN DI 

PUSKESMAS TAMBAKREJO SURABAYA PADA BULAN JANUARI – MEI 2019. 

 

 

 

 

 

Usia Frekuensi Presentase ( % ) 

Dewasa (21-44 th) 1 2% 

Pra lansia (45-59 th) 11 24% 

Lansia (≥60 th) 33 74% 

Jenis kelamin Frekuensi Presentase (%) 

Laki-laki 12 27% 

Perempuan 33 73% 

Tingkat 

pendidikan 
Frekuensi Presentase (%) 

Tidak tamat 

SD/tidak sekolah 
1 2% 

SD 23 51% 

SMP 10 22% 

SMA 11 25% 

Kategori Frekuensi 
Presentase 

(%) 

Kurang 1 2,22% 

Cukup 25 55,56% 

Baik 19 42,22% 

Jumlah 45 100 
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TABLE III.  KESADARAN EMOSIONAL PASIEN HIPERTENSI DALAM 

PENCEGAHAN KEJADIAN STROKE YANG DILAKUKAN PENELITIAN DI 

PUSKESMAS TAMBAKREJO SURABAYA PADA BULAN JANUARI – MEI 2019 

 

TABLE IV.   KEMAMPUAN PENGONTROLAN DIRI PASIEN HIPERTENSI 

DALAM PENCEGAHAN KEJADIAN STROKE YANG DILAKUKAN PENELITIAN DI 

PUSKESMAS TAMBAKREJO SURABAYA PADA BULAN JANUARI – MEI 2019 

 

IV. PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini pengetahuan tentang pencegahan 
terjadinya stroke pada pasien hipertensi di Puskesmas 
Tambakrejo Surabaya sebagian kecil (2%) tingkat pengetahuan 
pasien hipertensi berada pada kategori kurang, sebagian besar 
(56%)  tingkat pengetahuan pasien hipertensi kategori cukup, 
dan hampir setengahnya (42%) tingkat pengetahuan pasien 
hipertensi kategori baik. Menurut Agus (2013) pengetahuan 
adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari 
oleh seseorang. Semakin luas wawasan seseorang maka 
diharapkan semakin bertambah juga pengetahuan, termasuk 
pengetahuan responden tentang upaya pencegahan hipertensi 
untuk tidak jatuh pada kondisi stroke. Pengetahuan merupakan 
faktor utama untuk pasien hipertensi dapat mengambil 
keputusan dalam menjaga kesehatan tubuh dan terkontrolnya 
tekanan darah.  

Hasil penelitian yang ada tentang pengaruh pengetahuan 

terhadap upaya pencegahan stroke menunjukkan bahwa 

pendidikan mempengaruhi bagaimana sikap seseorang dalam 

menerima sebuah pengetahuan (9). Ada beberapa hal yang 

mempengaruhi pengetahuan yakni usia, pendidikan, pekerjaan, 

dan informasi (10). Usia seseorang yang bertambah dapat 

membuat perubahan pada aspek fisik psikologis, dan kejiwaan. 

Dalam aspek psikologis taraf berfikir seseorang semakin 

matang dan dewasa., tetapi pada usia lansia maka proses 

berfikir akan mengalami suatu kemunduran. Faktor pendidikan 

sangat erat kaitannya dengan pengetahuan, pendidikan 

merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat 

diperlukan untuk pengembangan diri. Faktor lain yang 

berpengaruh pada perilaku kesehatan salah satunya adalah 

tingkat pendidikan (11). Semakin tinggi pendidikan semakin 

mudah untuk menerima, dan mengembangkan pengetahuan dan 

teknologi.  

Tingkat pengetahuan secara formal memang rendah, dimana 
kehidupan orang dahulu masih jarang bersekolah hingga tamat 

pada pendidikan yang lebih tinggi. Keterbatasan pendidikan 
akan juga berpengaruh mengenai pola hidup sehat. Hasil 
pendidikan ikut membentuk pola berpikir, pola persepsi dan 
sikap pengambilan keputusan seseorang. Pendidikan seseorang 
yang meningkat mengajarkan individu mengambil keputusan 
yang terbaik untuk dirinya. Namun tingkat pendidikan yang 
rendah tidak selamanya akan menghambat seseorang untuk 
belajar dan menambah pengetahuan. Pengetahuan dapat 
diperoleh dari media lain, seperti televisi, koran, majalah, radio, 
penyuluhan kesehatan, brosur-brosur kesehatan, dan 
pengalaman-pengalaman orang lain yang dijadikan reverensi 
bagi dirinya. Keadaan ini tercermin pada pasien hipertensi 
daalam penelitian dimana tingkat pendidikan mayoritas rendah, 
namun pasien hipertensi memiliki pengetahuan hipertensi dalam 
kategori cukup. 

Hasil penelitian didapatkan bahwa kesadaran emosional 
sebagian besar (51,11%) positif untuk mampu mengontrol 
emosi terhadap tindakan pencegahan stroke dan hampir 
setengahnya (48,89%) didapatkan kesadaran emosional pasien 
hipertensi negatif. Menurut (12). kecerdasan atau kesadaran 
emosional adalah kecakapan emosional yang meliputi 
kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, mampu 
mengendalikan impuls dan tidak cepat merasa puas, mampu 
mengatur suasana hati dan mampu mengelola kecemasan agar 
tidak mengganggu kemampuan berpikir. Seseorang dengan 
kesadaran diri tinggi akan mampu mengukur suasana hatinya 
dan memahami secara intuitif bagaimana suasana hatinya 
mempengaruhi orang lain.  

Hasil penelitian (13) tentang regulasi emosi untuk pasien 
hipertensi cukup efektif dengan cara penggabungan pernafasan 
dengan kalimat-kalimat atau sugesti-sugesti, ketrampilan 
mengekspresikan emosi dengan membagi perasaan kepada 
orang lain dan mencari pemyelesaiannya, serta visualisasi 
dengan cara merubah emosi negatif menjadi positif. Hasil 
penelitian oleh (14) bahwa terapi kognitif pada pasien hipertensi 
mampu meningkatkan kesadaran emosional. Kesadaran diri 
sangat penting dalam pembentukan konsep diri yang positif, 
dimana pasien hipertensi tahu pengaruh emosi terhadap kinerja 
dan pengambilan keputusan. Dengan demikian pengaturan dan 
pengelolaan emosi maupun stres pada seorang penderita 
hipertensi akan dapat membantu pengelolaan penyakit 
hipertensinya. Hal tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk 
tetap menjaga kesadaran emosional pasien hipertensi dalam 
upaya mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi hipertensi 
yang diakibatkan oleh tekanan emosional. Keadaan ini tercermin 
pada pasien hipertensi dalam penelitian dimana kesadaran 
emosional mayoritas positif 

Hasil penelitian didapatkan bahwa kemampuan 
pengontrolan diri pasien hipertensi di Puskesmas Tambakrejo 
Surabaya hampir setengahnya (44,44%) positif pada pasien 
hipertensi untuk pencegahan kejadian stroke dan sebagian besar 
(55,56%) kemampuan pengontrolan diri negatif. Tingkah laku 
individu ditentukan oleh dua variabel yakni variabel internal dan 
variabel eksternal. Sekuat apapun stimulus dan penguat 
eksternal, perilaku individu masih bisa dirubah melalui proses 
kontrol diri (15). Artinya meskipun kondisi eksternal sangat 
mempengaruhi, dengan kemampuan kontrol diri individu dapat 

Kesadaran 

Emosional 
Frekuensi Presentase (%) 

Positif 23 51.11% 

Negatif 22 48.89% 

Jumlah 45 100 

Self Control Frekuensi Presentase (%) 

Positif 20 44,44% 

Negatif 25 55,56% 

Jumlah 45 100 
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memilih perilaku mana yang akan ditampilkan. Hasil penelitian 
(16) tentang pengaruh self-management pada pengontrolan 
tekanan darah pasien hipertensi sangat signifikan. Semakin 
tinggi self-management maka akan semakin rendah tekanan 
darah dan sebaliknya semakin rendah self-management akan 
semakin tinggi tekanan darah pada pasien hipertensi. Self-
management merupakan strategi kognitif behavioural yang 
bertujuan untuk membantu agar dapat mengubah perilaku 
negatif dan mengembangkan perilaku positif dengan mengamati 
diri sendiri. Self-management melalui perawatan diri bertujuan 
merubah gaya hidup seperti monitoring tekanan darah, menjaga 
berat badan, makan makanan yang sehat, rutin minum obat 
teratur untuk membantu pasien hipertensi dalam meminimalkan 
komplikasi dari hipertensi.  

Hasil penelitian (17). tentang self-efficacy dan gaya hidup 
menjelaskan semakin tinggi self-efficacy pasien hipertensi maka 
akan semakin baik atau semakin sehat gaya hidup pasien 
hipertensi. Self-efficacy adalah persepsi diri sendiri mengenai 
seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Self-
efficacy berhubungan denagn keyakinan diri memiliki 
kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan. Didukung 
dengan penelitian yang dilakukan Harsono (2017) menunjukkan 
semakin tinggi self-efficacy yang dimiliki pasien hipertensi 
semakin baik pula perawatan diri yang dilakukan penderita 
hipertensi. Melakukan gaya hidup sehat untuk pencegahan 
komplikasi hipertensi dan peningkatan kesehatan dalam diri 
individu perlu self-efficacy dengan meningkatkan keyakinan 
individu menjalankan gaya hidup sehat, perawatan diri, dan 
pengelolaan hipertensi. Kemampuan diri dalam self-control dan 
didukung oleh self-management dan self-efficacy dapat 
membantu penderita hipertensi untuk menentukan tindakan dan 
mengambil keputusan yang tepat mengenai upaya dalam 
mencegah kejadian stroke ataupun komplikasi hipertensi 
lainnya. Kemampuan pengontrolan diri pasien hipertensi pada 
penelitian ini masih belum menggunakan self-management yang 
baik. Keadaan tersebut dapat terlihat dari hasil penelitian yang 
menyatakan kemampuan pengontrolan diri mayoritas negatif. 
Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya 
kepatuhan minum obat pasien hipertensi, kepercayaan pasien 
hipertensi pada obat-obat alternatif seperti ramuan herbal, dan 
kurangnya pengontrolan tekanan darah atau pemeriksaan rutin 
tekanan darah di pelayanan kesehatan. Pendidikan kesehatan 
pada pasien hipertensi tentang pentingnya self-control perlu 
ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran diri pasien 
hipertensi dalam pencegahan komplikasi hipertensi salah 
satunya stroke. 

V. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesadaran diri pasien 
hipertensi yang terdiri dari kesadaran emosional dan 
kemampuan pengontrolan diri harus ditingkatkan dengan cara 
memberikan informasi yang tepat tentang menjaga pola hidup 
sehat seperti menjaga pola makan sesuai diit hipertensi, aktivitas 
olahraga yang cukup, teratur minum obat, dan menejemen stress 
yang baik. Kerjasama yang baik atara pasien, keluarga dan 
tenaga kesehatan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran diri 
pasien. 
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