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ANALISIS FAKTOR DOMINAN YANG BERPENGARUH TERHADAP
KIINERJA TIM KEPERAWATAN PADA PELAKSANAAN ASUHAN
KEPERAWATAN DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD MATARAM

Hj. Siti Fatimah*, Widodo J. Pudjirahardjo, Ernawaty

ABSTRAK
Inpatient Ward is the health service unit providing 24 hours nursing care

in Mataram Regional General Hospital (MRGH). The performance of nurse’s
team is expected to be satisfactory, but data of 2006 and 2007 showed inpatients’
dissatisfaction towards nurse’s team performance during hospitalization. The
general purpose of this research is to analyze dominant factor influencing nurse’s
team performance in the implementation of nursing care at the MRGH Inpatient
Ward.
Research results are as follows: (1) the performance of nurse’s team in MRGH
Inpatien Ward year 2008 was already good; (2) the dominant influence of
indidual factor on nurse’s team performance in MRGH Inpatient Ward year 2008
was motivation (p=0,000); (3) the dominant influence of organization factor on
nurse’s team performance was incentive (p=0.000), followed by reward system
(p=0.002), and leadership (p=0.034); (4) the dominant influence of work
environment on nurse’s team performance in MRGH year 2008 was workload
(p=0.000), followed by manpower sufficiency (p=0.000); (5) the dominant
influence of individual, organization and work environment factors on team
performance in MRGH Inpatient Ward year 2008 was incentive (p=0.006), and
followed by leadership (p=0.039).
Conclusion from this research is derived from 3 observed factor. The dominant
factor influencing nurse’s team performance is organization factor i.e. incentive
with significance degree p=0.006 followed by leadership with significance degree
p=0.039.

Keywords: Individual factor, leadership, organizational factor, team
performance
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PENDAHULUAN

Instalasi rawat inap merupakan

salah satu unit fungsional yang

memberikan pelayanan kesehatan

termasuk pelaksanaan asuhan

keperawatan selama 24 jam kepada

masyarakat. Instalasi rawat inap

merupakan instalasi yang kritis,

sehingga membutuhkan perhatian

semua pihak terutama pihak

manajemen untuk menata sistem

manajemen dan organisasi agar

semua tenaga profesional termasuk

tim keperawatan yang bekerja secara

fungsional, mendapatkan dukungan

yang optimal agar penampilan

kerjanya memuaskan semua pihak.

Penampilan kerja atau kinerja

(performance) merupakan prestasi

kerja atau prestasi sesungguhnya

yang dicapai seseorang. Menurut

Ilyas (1999), kinerja adalah

penampilan hasil kerja personel

dalam suatu organisasi baik kualitas

maupun kuantitas.

Tujuan umum penelitian adalah

menganalisis faktor dominan yang

berpengaruh terhadap kinerja tim

keperawatan di instalasi rawat inap

RSUD Mataram.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Tim Kerja (Team Work)

Tim Kerja adalah kumpulan

individu dengan keahlian spesifik

yang bekerja sama dan berinteraksi

untuk mencapai tujuan bersama

(Ilyas, 2006).

Namun inti dari tim kerja ada

tiga komponen penting, yaitu:

komitmen, saling percaya dan saling

menghormati. Ketiga faktor utama

itulah yang membuat sebuah tim

kerja menjadi sangat kuat (powerful),

sehingga dikatakan sebagai roh tim

kerja. Pada tim kerja yang ideal,

kinerja setiap anggota merupakan

jangkar bagi kinerja anggota tim

lainnya, dan membuat kinerja tim

menjadi prima dan dapat

mewujudkan tujuan dari tim tersebut.

Tuntutan pengembangan tim

kerja muncul karena di dunia modern

terjadi perubahan karakteristik

pekerjaan, sehingga semakin

menuntut kerjasama antara sejumlah

tenaga kerja dengan keahlian yang

berbeda, dan setiap pekerjaan

dituntut semakin berkualitas, serta

kinerja yang dihasilkan adalah

kinerja yang profesional.

Schooltes dan Joiner (1996)

dalam Ilyas (2006), mengemukakan

bahwa ciri-ciri perubahan

karakteristik pekerjaan yang harus
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dilakukan secara profesional dan

menuntut kerjasama anggota tim

yang kuat dan solid dengan alasan:

pekerjaan semakin kompleks;

dibutuhkan kreativitas;

ketidakjelasan arah masa depan;

adanya tuntutan efisiensi pengguna

sumber daya; adanya tuntutan

komitmen kerja yang tinggi; tuntutan

kooperasi pelaksanaan kerja; adanya

tuntutan proses kerja yang

interfungsional.

Dikatakan pula bahwa semakin

cocok pekerjaan dengan karakteristik

yang telah disebutkan, maka semakin

dibutuhkan pengembangan tim kerja

untuk melaksanakan pekerjaan

tersebut, agar organisasi mencapai

sukses. Organisasi yang sukses

adalah organisasi yang menggunakan

dan mengembangkan tim kerja,

karena tradisional penyelesaian

masalah dan pengambilan keputusan

dengan kecenderungan birokratis

yang mengekang kebebasan individu

untuk bekerja secara kreatif tidak

cukup cepat dan lentur untuk

merespons perubahan. Organisasi

yang mampu menggunakan dan

mengembangkan tim kerja, akan

mampu menurunkan kesalahan

pelayanan, meningkatkan transaksi,

mampu memberi pelayanan prima

serta pekerjaan lain yang menuntut

kerjasama tim .

Perilaku Tim Kerja

1. Motivasi

Woodworth (1958), dalam

Asnawi (2007), yang dikenal dengan

Teori Dorongan, berpendapat bahwa

”berbagai dorongan mendasari

berbagai perilaku”, dan Woodworth

percaya bahwa semua perilaku,

selain refleks dapat dimotivasi, dan

tanpa dorongan tidak akan ada

kekuatan yang diarahkan untuk

menuju pada mekanisme yang

memunculkan perilaku, sebab

dorongan diperlukan untuk

memunculkan perilaku. Kemudian

Woodworth percaya bahwa tidak

semua kebutuhan menyebabkan

perilaku, dan tidak semua perilku

adalah hasil dari kebutuhan tubuh.

Beliau mencontohkan bahwa insentif

akan menimbulkan dorongann untuk

berperilaku

2. Koordinasi

Wibowo (2007),

mengemukakan pendapatnya bahwa

koordinasi adalah proses

komunikasi, integrasi, sinkronisasi

dan simplikasi kegiatan pada unit

kerja dengan mekanisme kerja sama
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tim agar tujuan dapat tercapai secara

lebih efektif dan efisien.

3. Kerja sama

Kerja sama merupakan

kemampuan mental seorang anggota

tim kerja untuk dapat bekerja

bersma-sama dengan anggota tim

lainnya dalam menyelesaikan tugas

yang telah ditentukan. Dengan

melaksanakan kerja sama hasilnya

akan lebih berdaya guna dan berhasil

guna dibandingkan dengan pekerjaan

yang dilakukan oleh seseorang. Oleh

karena itu setiap anggota tim kerja

harus berusaha menggalang kerja

sama dengan sebaik-baiknya.

4. Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan

kesanggupan seorang anggota tim

kerja dalam menyelesaiakan

pekerjaan yang diserahkan

kepadanya dengan baik, tepat waktu

serta berani mengambil risiko untuk

keputusan yang dibuat atau tindakan

yang dilakukan.

5. Komitmen

Komitmen adalah suatu

pengorbanan untuk mencapai

keberhasilan. Kemudian Moses

Malone, dalam Williams (2003),

mengatakan bahwa dalam sebuah

pertandingan apabila anggota tim

menjunjung tinggi dan memiliki

integritas, jiwa melayani, memahami

kualitas, menghargai nilai kastamer,

maka anggota tim tersebut tidak akan

pernah berbicara uang, tetapi akan

menunjukkan komitmennya demi

pencapaian tujuan bersama

6. Pemberdayaan

Pemberdayan yaitu pemberian

tanggung jawab dan wewenang

terhadap karyawan untuk mengambil

keputusan menyangkut semua

pengembangan produk dan

pengambilan keputusan (Wibowo,

2007).

Konsep Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Difinisi kinerja menurut beberapa

ahli menurut Ilyas (2002), kinerja

adalah penampilan hasil kerja

personel dalam suatu organisasi baik

kuantitas maupun kualitas.

2. Model Teori Kinerja

Kinerja setiap personel

dipengaruhi oleh tim kerja, demikian

pula sebaliknya yaitu kinerja tim

sangat ditentukan oleh kinerja

personel atau anggota tim kerja.

Adanya saling ketergantungan,

saling membutuhkan dan saling

mempengaruhi antara individu

maupun tim berefek terhadap kinerja
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individu maupun kinerja tim kerja,

karena hubungan yang dinamik di

antara keduanya dibutuhkan untuk

memaksimalkan peluang, serta untuk

menghasilkan kinerja organisasi

yang tinggi.

3. Penilaian Kinerja Tim

Penilaian kinerja adalah proses

yang dilakukan untuk menilai

pelaksanaan pekerjaan atau unjuk

kerja seseorang personel dan untuk

memberikan umpan balik bagi

kesesuaian dan peningkatan kinerja

tim (Ilyas, 2006).

Faktor Yang Mempengaruhi

Kinerja Tim

1. Faktor Individu

2. Faktor Perilaku Tim

3. Faktor Organisasi

4. Faktor Lingkungan Kerja

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan

penelitian observasional, dengan

rancang bangun cross sectional study

dengan pendekatan survei, lokasi

penelitian di instalasi rawat inap

RSUD Mataram. Waktu penelitian

dilakukan bulan September sampai

Nopember 2008. Unit analisis tim

keperawatan di instalasi rawat inap

RSUD Mataram yang berlokasi pada

10 unit pelayanan (10 ruang rawat

inap). Populasi dan sampel yaitu

seluruh tenaga keperawatan yang

bekerja pada instalasi rawat inap

RSUD Mataram sebanyak 194 orang,

yaitu 40 tim (total populasi), yakni

tiap ruang rawat terdiri dari 4 tim

kerja, karena anggota tim merupakan

tim yang permanen. Instrumen

penelitian kuisioner dan checklist,

dan prosedur pengumpulan data

yaitu faktor pengaruh individu

tentang pengetahuan, motivasi

anggota tim menggunakan kuisioner,

sedangkan keterampilan dilakukan

observasi menggunakan checklist.

Faktor pengaruh organisasi dan

lingkungan kerja menggunakan

kuisioner yang dijawab oleh tim (40

tim). Untuk pengukuran kinerja

aktivitas anggota tim dan penampilan

klinik tim diobservasi menggunakan

cheklist dan kinerja penilaian pasien

terhadap pelaksanaan asuhan

keperawatan dari anggota tim

menggunakan kuisioner dan

penilaian dari dimensi: tangibles,

responsiveness, reliability. Empathy,

assurance, dan caring.

Pengolahan dan analisis data

dengan bantuan komputer program

SPSS. Untuk mengetahui pengaruh

variabel independent terhadap
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variabel dependent dengan analisis

uji regresi ganda, dan sebelum

analisis regresi ganda terlebih dahulu

data dilakukan uji: normalitas, uji

multikolinearitas, uji autokorelasi

dan uji heteroskedastisitas, dan

hasilnya memenuhi syarat untuk

dilakukan uji regresi ganda. Adapun

kerangka konsep penelitian yaitu:

HASIL PENELITIAN
Gambaran Karakteristik Tim
Pengetahuan tim: baik

Pengetahuan Tim

No. Kategori Frekuensi (n) %

1 Baik 33 82,5

2 Cukup 7 17,5

Total 40 100,0

Motivasi tim: tinggi
Motivasi Tim

No. Kategori Frekuensi (n) %

1 Tinggi 31 77,5

2 Sedang 9 22,5

Total 40 100,0

Keterampilan tim: baik
Keterampilan Tim

No Kategori Frekuensi %
1 Baik 40 100,0

Kategori tim: baik
Kategori Sebagai Tim Keperawatan

No. Kategori Frekuensi (n) %

1 Baik 38 95,0

2 Cukup 2 5,0

Total 40 100,0

Gambaran Faktor Organisasi
Perencanaan: kurang

Perencanaan
No. Kategori Frekuensi (n) %
1 Baik 22 55,0
2 Cukup 16 40,0
3 Kurang 2 5,0

Total 40 100,0

Pengorganisasian pelayanan: cukup
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Pengorganisasian
No. Kategori Frekuensi (n) %
1 Baik 14 35,0
2 Cukup 25 62,5
3 Kurang 1 2,5

Total 40 100,0

Evaluasi: kurang
Evaluasi

No. Kategori Frekuensi (n) %
1 Baik 22 55,0
2 Cukup 17 42,5
3 Kurang 1 2,5

Total 40 100,0

Pengendalian pelayanan: cukup
Pengendalian

No. Kategori Frekuensi (n) %
1 Baik 25 62,5
2 Cukup 10 25,0
3 Kurang 5 12,5

Total 40 100,0

Insentif: kurang
Insentif

No. Kategori Frekuensi (n) %
1 Baik 18 45,0
2 Cukup 22 55,0

Total 40 100,0

Sistem penghargaan: kurang
Penghargaan

No. Kategori Frekuensi (n) %
1 Baik 19 47,5
2 Cukup 21 52,5

Total 40 100,0

Pendidikan dan pengembangan: kurang
Pelatihan dan Pengembangan

No. Kategori Frekuensi (n) %
1 Baik 15 37,5
2 Cukup 22 55,0
3 Kurang 3 7,5

Total 40 100,0

Hubungan dengan atasan: kurang
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Hubungan dengan Atasan
No. Kategori Frekuensi (n) %
1 Baik 21 52,5
2 Cukup 19 47,5

Total 40 100,0

Standar dan prosedur pelayanan: kurang
Standar dan Prosedur Pelayanan

No. Kategori Frekuensi (n) %
1 Baik 18 45,0
2 Cukup 21 52,5
3 Kurang 1 2,5

Total 40 100,0

Kepemimpinan: cukup
Kepemimpinan

No. Kategori Frekuensi (n) %
1 Baik 27 67,5
2 Kurang 13 32,5

Total 40 100,0

Kategori organisasi: cukup
Kategori Faktor Organisasi

No. Kategori Frekuensi (n) %
1 Baik 26 65,0
2 Cukup 14 35,0

Total 40 100,0
Gambaran Faktor Lingkungan Kerja
Keamanan tempat kerja: kurang

Keamanan Tempat Kerja
No. Kategori Frekuensi (n) %
1 Baik 13 32,5
2 Cukup 21 52,5
3 Kurang 6 15,0

Total 40 100,0

Kecukupan tenaga: kurang
Kecukupan Tenaga Kerja

No. Kategori Frekuensi (n) %
1 Cukup 22 55,0
2 Kurang 18 45,0

Total 40 100,0

Kecukupan dan kelengkapan alat kerja: cukup
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Alat Kerja
No. Kategori Frekuensi (n) %
1 Cukup 27 77,5
2 Kurang 9 22,5

Total 40 100,0

Beban kerja: sedang
Beban Kerja

No. Kategori Frekuensi (n) %
1 Tinggi 28 70,0
2 Sedang 12 30,0

Total 40 100,0

Kategori lingkungan kerja: cukup
Kategori Lingkungan Kerja

No. Kategori Frekuensi (n) %
1 Baik 8 20,0
2 Cukup 28 70,0
3 Kurang 4 10,0

Total 40 100,0

Gambaran Kinerja Tim Keperawatan
Kinerja aktivitas tim: baik

Kategori Aktivitas Tim Keperawatan
No. Kategori Frekuensi (n) %
1 Baik 37 92,5
2 Cukup 3 7,5

Total 40 100,0

Kinerja penampilan klinik tim: baik
Kategori Penampilan Klinik Tim Keperawatan

No. Kategori Frekuens (n)i %
1 Baik 38 95,0
2 Cukup 2 5,0

Total 40 100,0

Kinerja hasil penilaian pasien terhadap penampilan kerja tim: kurang

Kategori Kinerja Tim Keperawatan Berdasarkan Penilaian Pasien
No. Kategori Frekuensi (n) %
1 Baik 13 32,5
2 Cukup 17 42,5
3 Kurang 10 25,0

Total 40 100,0



10

Kategori kinerja tim: baik

Kategori Kinerja Tim Keperawatan
No. Kategori Frekuensi (n) %
1 Baik 37 92,5
2 Cukup 3 7,5

Total 40 100,0

Gambaran Hasil Analisis Regresi
Pengaruh faktor individu terhadap kinerja tim

No. Faktor Individu
Koefisien

(β) 
T p Keterangan

1 Pengetahuan 0,135 5,237 0,001 Signifikan

2 Motivasi 0,020 0,088 0,386 Tidak signifikan

3 Keterampilan - 0,026 0,398 0,693 Tidak signifikan

Pengaruh faktor organisasi terhadap kinerja tim

No. Faktor Organisasi
Koefisien

(β) 
t p Keterangan

1
Perencanaan

-0,032 -0,712 0,482
Tidak

signifikan

2
Pengorganisasian
Pelayanan

-0,056 -1,038 0,308
Tidak

signifikan

3
Evaluasi Pelayanan

-0,020 -0,416 0,680
Tidak

signifikan

4
Pengendalian Pelayanan

0,056 1,571 0,127
Tidak

signifikan

5 Insentif 0,807 4,392 0,001 Signifikan

6 Sistem Penghargaan 0,553 3,341 0,002 Signifikan

7
Pelatihan dan
Pengembangan

0,009 0,176 0,862
Tidak

signifikan

8
Hubungan dengan Atasan

0,008 0,136 0,893
Tidak

signifikan

9
Standar dan Prosedur
Pelayanan

-0,009 -0,142 0,888
Tidak

signifikan

10 Kepemimpinan 0,112 2,225 0,034 Signifikan

Pengaruh faktor lingkungan kerja terhadap kinerja tim keperawatan

No. Faktor Lingkungan Kerja Koefisien t p Keterangan
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(β) 

1. Keamanan tempat kerja 0,026 2,133 0,040 Signifikan

2. Kecukupan tenaga 0,091 3,228 0,003 Signifikan

3.
Kecukupan alat kerja

0,013 0,831 0,411
Tidak

signifikan

4. Beban kerja 0,074 5,696 0,001 Signifikan

Pengaruh faktor individu, faktor organisasi dan faktor lingkungan kerja terhadap

kinerja tim keperawatan

No. Variabel
Koefisien

β 
t p Keterangan

1 Faktor Individu 0.797 28.497 0.001 Signifikan

2 Faktor Organisasi 0.258 3.851 0.001 Signifikan

3 Faktor Lingkungan Kerja 1.003 7.503 0.001 Signifikan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sebagai simpulan yang

dikemukakan pada hasil penelitian

ini adalah mengacu pada tujuan

khusus dari penelitian, dengan

rincian sebagai berikut:

1. Kinerja tim keperawatan di

instalasi rawat inap RSUD

Mataram tahun 2008 sudah baik.

2. Faktor individu (anggota tim)

yang dominan berpengaruh

terhadap kinerja tim keperawatan

di instalasi rawat inap RSUD

Mataram tahun 2008 adalah

motivasi dengan taraf

signifikansi (p=0,001). Hasil

penelitian ini sejalan dengan

konsep teori dan hasil analisis

cukup rasional apabila dikaitkan

dengan konsep teori, dengan

alasan bahwa faktor yang

membentuk karakteristik

kemampuan dasar individu

yaitu: 1) motivasi; 2) konsep diri

(nilai diri); 3) pengetahuan; dan

4) keterampilan.

3. Faktor organisasi yang dominan

berpengaruh terhadap kinerja tim

keperawatan di instalasi rawat

inap RSUD Mataram tahun 2008

adalah insentif dengan taraf

sinifikansi (p=0,001), kemudian

sistem penghargaan (p=0,002)

dan terakhir kepemimpinan

(p=0,034
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4. Faktor lingkungan kerja yang

dominan berpengaruh terhadap

kinerja tim keperawatan di

instalasi rawat inap RSUD

Mataram tahun 2008 adalah

beban kerja dengan taraf

signifikansi (p=0,001), kemudian

kecukupan tenaga (p=0,001).

5. Faktor individu, faktor

organisasi dan faktor lingkungan

kerja secara partial yang dominan

berpengaruh terhadap kinerja tim

keperawatan di instalasi rawat

inap RSUD Mataram tahun 2008

adalah insentif dengan taraf

signifikansi (p=0,006), kemudian

kepemimpinan (p=0,039)

6. Diantara faktor individu, faktor

organisasi, dan faktor lingkungan

kerja secara simultan yang paling

dominan berpengaruh terhadap

kinerja tim keperawatan di

instalasi rawat inap RSUD

Mataram tahun 2008 adalah

faktor individu, p=0,001 dan t-

hitung 28,497.

Saran

Perlu disampaikan saran kepada

pihak manajemen rumah sakit

yaitu:

1. Membentuk tim kerja untuk

menelaah dan mengelola

informasi serta mengelola

pengaturan pembagian insentif di

rumah sakit

2. Meninjau kembali kebijakan yang

berkaitan dengan pengaturan

pembagian insentif serta

pemberian penghargaan agar tim

keperawatan mendapatkan

insentif yang proporsional,

karena telah memberikan

kontribusi dengan kinerja yang

baik terhadap rumah sakit,

sehingga kinerja yang telah

dicapai dapat dipertahankan atau

dapat ditingkatkan lebih baik

lagi.

3. Perlu memperbaiki dan

meningkangkatkan

kepemimpinan

4. Perlu adanya upaya dari pihak

manajemen rumah sakit untuk

mepertahankan dan

meningkatkan faktor individu

(anggota tim) keperawatan:

pengetahuan, motivasi dan

keterampilan, melalui

pendidikan, pengembangan dan

penghargaan atau dukungan agar

tim keperawatan dapat

memperbaiki hasil kerjanya lebih

baik lagi.
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HUBUNGAN ANTARA POLA ASUH ORANG TUA DENGAN KEBIASAAN

KONSUMSI JAJANAN TIDAK SEHAT PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR

Oleh :

HERI BAHTIAR *, MARTINAH **

STIKES YARSI MATARAM

ABSTRAK

Pola asuh orang tua adalah cara dan sikap serta perilaku orang tua dalam mendidik

anak. Kegemaran anak terhadap jajanan apalagi jajanan yang kurang baik atau bahkan tidak

sehat dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk itu pola asuh orang

tua yang tepat sangat diperlukan sejak dini agar anak menjadi lebih disiplin dan bertanggung

jawab terutama dalam pemilihan makanan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui “Apakah terdapat

hubungan antara pola asuh orang tua dengan kebiasaan konsumsi jajanan tidak sehat pada

anak usia sekolah dasar di Lingkungan Ular Naga,”. Desain penelitian yang digunakan adalah

deskriptif analitik dimana peneliti menggambarkan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua

kemudian peneliti menganalisa apakah ada hubungan antara pola asuh yang diterapkan orang

tua dengan kebiasaan konsumsi jajanan tidak sehat pada anak usia sekolah. Pada penelitian

ini jumlah sample adalah sebanyak 50 responden anak dan orang tua dari total populasi. Hasil

uji didapatkan nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikan (0,026<0,05), dengan corelasi

coofesien sebesar 0,314. Dengan demikian Ho yang dinyatakan tidak ada hubungan antara

pola asuh orang tua dengan kemandirian toileting anak ditolak dan Ha diterima.

Bagi orang tua sebaiknya menerapkan pola asuh otoriter dikarenakan pola asuh

otoriter memiliki peranan yang paling penting dalam pengasuhan anak di lingkungan Dusun

Ular Naga yang paling berpengaruh terhadap kebiasaan jajanan anak usia sekolah.

Kata kunci : Pola asuh orang tua, kebiasaan, konsumsi, jajanan tidak sehat

PENDAHULUAN
Anak usia sekolah membutuhkan

lebih banyak energi dan zat gizi dibanding
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anak balita. Diperlukan tambahan energi,

protein, kalsium, fluor, zat besi, sebab

pertumbuhan sedang pesat dan aktivitas

kian bertambah. Untuk memenuhi

kebutuhan energi dan zat gizi, anak seusia

ini membutuhkan 5 kali waktu makan,

yaitu makan pagi (sarapan), makan siang,

makan malam, dan 2 kali makan selingan.

Dewasa ini, banyak orang tua yang

terlalu sibuk dengan aktivitas mereka

masing-masing, sehingga membuat mereka

menjadi kurang perhatian terhadap pola

makan anak-anak mereka sehari-hari.

Banyak diantara mereka kurang

memperhatikan pola makanan dan waktu

makan anak.

Pada zaman moderrn seperti saat

ini, makanan instan atau cepat saji yang

efeknya kurang baik terhadap kesehatan

anak banyak dipilih oleh orang tua

dikarenakan karena penyajiannya yang

lebih praktis (Savitri, 2008). Sebenarnya

makanan instan atau cepat saji merupakan

makanan yang kurang baik bagi kesehatan

karena didalamnya terkandung bahan

kimia yang dapat menyebabkan timbulnya

penyakit pada tubuh kita.

Asupan nutrisi dan gizi yang baik

akan berpengaruh terhadap tumbuh dan

kembangnya anak secara optimal. Anak

usia sekolah, 7-15 tahun, membutuhkan

zat gizi lengkap agar dapat tumbuh dan

berkembang, serta melakukan berbagai

aktivitas secara sehat. Sejumlah faktor

perlu diperhatikan agar anak tumbuh

kembang dengan gizi baik. Seperti pola

makan, jenis makanan, jumlah, dan

jadwalnya. Lalu kebiasaan menjalani pola

hidup bersih dan sehat serta yang juga tak

kalah penting adalah fasilitas kebersihan

dan kesehatan yang menunjang gizi baik

untuk anak.

Kebiasaan anak menjaga

kebersihan diri dan lingkungan di sekolah,

termasuk pilihan jajanan sehat dan

ketersediaan kantin sehat di sekolah juga

turut memengaruhi status gizi anak

(Pudjiadi, 2005). Seperti yang diketahui,

anak sekolah sudah mempunyai sifat

konsumen aktif, yaitu mereka sudah bisa

memilih makanan yang disukainya. Akan

tetapi, kebanyakan orang tua jarang

memperhatikan apa yang yang dimakan

anaknya. Apalagi kebanyakan di sekolah-

sekolah tidak diarahkan pula oleh gurunya

dengan praktik makan makanan yang

sehat secara rutin. Hal ini sudah sangat

jelas akibat yang akan terjadi kepada gizi

anak (Soetedjoningsih,2001).

Berdasarkan latar belakang di atas

maka peneliti merasa tertarik untuk

melaksanakan penelitian yang berjudul

“Apakah terdapat hubungan antara pola

asuh orang tua dengan kebiasaan konsumsi
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jajanan tidak sehat pada usia sekolah

dasar (7-12 tahun) di Lingkungan Ular

Naga.”

TINJAUAN PUSTAKA

Pola asuh orang tua adalah perilaku

orang tua dalam mendidik anak-anak

mereka (Huxley, 2002). Sedangkan

(Soetjoningsih, 2002) mengartikan pola

asuh sebagai sikap orang tua terhadap

anaknya.

Menurut (Theresia, 2009)

mengemukakan bahwa Pola asuh

merupakan pola interaksi antara orang tua

dan anak,yaitu bagaimana cara sikap atau

perilaku orang tua saat berinteraksi dengan

anak, termasuk cara penerapan aturan,

mengajarkan nilai/norma, memberikan

perhatian dan kasih sayang serta

menunjukkan sikap dan perilaku baik

sehingga dijadikan panutan bagi anaknya

(Suwono, 2008). Untuk membina atau

mendidik anak tidaklah semudah

membalik tangan, atau secara kebetulan

saja, tetapi orang tua harus mengadakan

kontak sosial dengan anak. dengan kontak

sosial itulah yang akan menimbulkan

tingkah laku lekat terhadap anaknya

(Haditomo, 2004).

Tingkah laku lekat merupakan

tingkah laku yang khusus bagi bayi, yaitu

kecenderungan dan keinginan seseorang

untuk mencari kedekatan dengan orang

lain, untuk mencari kepuasan dalam

hubungan dengan orang lain tersebut.

Untuk menimbulkan tingkah laku lekat

terhadap seseorang atau khususnya anak,

maka ada faktor yang mempengaruhi,

yaitu Sering mengadakan reaksi terhadap

tingkah laku anak, yang dimaksudkan

yaitu untuk menarik perhatian dari anak

tersebut dengan sering membuat interaksi

anak secara spontan. Biasanya tingkah

laku kelekatan tidak hanya pada satu orang

saja, namun dapat timbul lebih banyak

tergantung dari banyak sedikitnya orang

yang mengasuh anak tersebut. Tetapi

tingkah laku lekat yang utama biasanya

yang ada di rumah tersebut. Dengan

tingkah laku lekat inilah anak akan meniru

apa yang dilakukan oleh orang yang

dilekatinya, dan dari sinilah pola asuh

orang tua mulai diberikan kepada anaknya.

(Soetjoningsih, 2002).

Jajanan yang dijual oleh pedagang

kaki lima atau dalam bahasa Inggris

disebut street food menurut FAO

didefinisikan sebagai makanan dan

minuman yang dipersiapkan dan atau

dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan

dan di tempat-tempat keramaian umum

lain yang langsung dimakan tanpa

pengolahan atau persiapan lebih lanjut

(Iswaranti, 2004).

METODOLOGI PENELITIAN
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Jenis penelitian ini adalah

penelitian deskriptif analitik dengan

menggunakan pendekatan “Cross

Sectional” . Populasi dalam penelitian ini

adalah semua anak usia sekolah yang ada

di Lingkungan Ular Naga, Desa Bonder,

Kec. Praya Barat, Lombok Tengah yaitu

sebanyak 58 anak dengan besar sampel 50

anak usia sekolah. Analisa Data

menggunakan Korelasi product moment

dan Spearman Rank Correlation.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Pola asuh orang tua pada anak

usia sekolah dasar di Lingkungan Dusun Ular

Naga

Keseluruhan pola asuh yang di

gunakan oleh orang tua dalam mendidik

anak usia sekolah dasar di Lingkungan

Dusun Ular Naga terbagi menjadi 3

macam yaitu pola asuh permisif, pola asuh

demokratis dan pola asuh otoriter. Dari

ketiga pola asuh orang tua diatas sebagian

besar responden yang berada di

Lingkungan Dusun Ular Naga paling

banyak menerapkan pola asuh permisif

yaitu sebanyak 25 (50%) responden,

kemudian diikuti dengan pola asuh otoriter

sebanyak 15 responden (30%) responden,

sedangkan pola asuh demokratis

merupakan pola asuh yang paling sedikit

diterapkan yaitu sebanyak 10 (20%)

responden.

Menurut soetjoningsih (2002)

menerangkan bahwa semakin orang tua

memberikan kebebasan terhadap anak

tanpa adanya kontrol sama sekali dari

orang tua. Anak juga tidak terlalu dituntut

untuk melaksanakan kewajiban dan

tanggung jawab terhadap apa yang telah

dilakukannya. Selain hal tersebut anak

juga mempunyai hak yang sama dengan

orang tua, sehingga anak bebas untuk

melakukan aktivitas yang disukainya tanpa

takut kepada orang tua.

Dilihat dari tingkat pekerjaan orang

tua dapat dijelaskan bahwa semua

responden terbanyak yang menggunakan

pola asuh permisif dalam mendidik

anaknya adalah orang tua yang bekerja

sebagai petani yaitu sebanyak 18 (36%)

responden. Jika dilihat dari tingkat

pendidikan orang tua maka,

Pola asuh permisif juga dapat

disebabkan karena orang tua lebih

memikirkan pekerjaan untuk dapat

memenuhi kebutuhan hidup keluarga dari

pada pertumbuhan dan perkembangan

anak hal ini disebabkan karena orang tua

yang bekerja sebagai petani kurang

meluangkan waktu untuk anak-anak

mereka, sehingga anak merasa kurang

diperhatikan dan anak bisa berbuat apapun
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sesuka hati mereka tanpa memperdulikan

kewajiban dan tanggung jawab mereka.

Pengetahuan gizi orangtua ternyata

sangat berpengaruh terhadap pemenuhan

gizi anak usia sekolah dasar. Karena jika

dilihat dari tingkat pendidikan orang tua.

Orang tua yang menerapkan pola asuh

otoriter atau demokratis biasanya memiliki

pengetahuan gizi yang langsung

dipraktikan pada perencanaan makanan

keluarga tampaknya berhubungan dengan

sikap positif orang tua terhadap diri

sendiri, kemampuan orang tua khususnya

ibu dalam memecahkan masalah dan

mengorganisasi keluarga.

Anak–anak umumnya menyukai

makanan yang padat energi. Orang tua

sering kecewa karena anak lebih suka

makanan yang disukai dari pada makanan

yang lebih bergizi. Jika ibu sudah merasa

bosan dengan kesulitan makan anak,

maka orang tua akan bersikap acuh tak

acuh dalam mengurus makanan yang

harus diberikan untuk anak dalam

memenuhi kebutuhan gizi anak. Berbeda

dengan orang tua yang bersikap otoriter

atau demokratis, orang tua akan selalu

memaksakan anak untuk selalu

mengkonsumsi makanan yang penting

untuk pertumbuhan dan perkembangan

anak. Karena usia sekolah merupakan

masa dimana anak mengalami

pertumbuhan dan perkembangan yang

sangat pesat.

Interaksi orangtua dengan anak

berpengaruh terhadap pilihan makanan

dan pengembangan pola makan anak. Bila

orangtua tidak terlalu menanggapi

kesukaan anak terhadap makanan tertentu

yang kurang baik, kebiasaan makan ini

akan cepat berlalu. Tetapi bila orangtua

sukar menerima perilaku ini dan memberi

perhatian yang banyak terhadap persoalan

ini dengan membujuk atau mendorong

anak untuk makan makanan yang lain,

membicarakan ketidaksukaan anak

terhadap makanan tertentu di depannya,

atau menyediakan makanan yang tidak

disukai anak, anak akan terdorong untuk

menjadikan kebiasaan makan yang salah

tersebut sebagai kebiasaan makan

permanen.

Lingkungan sosial–emosional anak

berkaitan dengan kecukupan asupan

makanannya. Pendampingan saat makan,

suasana rumah yang positif dan perilaku

terkait dengan makanan orangtua yang

sesuai saat berpengaruh terhadap mutu

makan anak. Orangtua hendaknya banyak

berdiskusi dengan anak tentang makanan

yang tidak disukai, memberi banyak

perhatian, membujuk anak untuk makan,

dan menghidangkan makanan yang

bervariasi.
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Kebiasaan konsumsi jajanan pada
anak usia sekolah dasar di Lingkungan Dusun
Ular Naga

Sebagian besar anak di

Lingkungan Dusun Ular Naga sangat gemar

mengkonsumsi jajanan tidak sehat, dari data

yang diperoleh sebanyak 44 (88%) anak

terbiasa mengkonsumsi jajanan tidak sehat.

Perlu diketahui bahwa banyak efek negatif

dari konsumsi jajanan tidak sehat. Selain itu

jajanan hanya mengandung karbohidrat yang

membuat anak cepat kenyang, sehingga dapat

menggangu nafsu makan anak dan jika hal

tersebut tetap dibiarkan maka dapat

mengganggu pertumbuhan tubuh anak.

Makanan jajanan masih beresiko

terhadap kesehatan karena penanganannya

sering tidak higienis, yang memungkinkan

makanan jajanan terkontaminasi oleh

mikroba beracun maupun penggunaan bahan

tambahan pangan yang tidak diijinkan atau

kandungan bahan kimia yang berbahaya bagi

kesehatan anak, serta standar gizi yang

rendah.

Jajanan yang dijual di pinggir jalan

dapat tercemar oleh timbal (Pb) yang berasal

dari sisa pembakaran atau asap kendaraan

bermotor. Keracunan Pb kronik ditandai

dengan depresi, sakit kepala, sulit

berkonsentrasi, daya ingat terganggu, dan

sulit tidur.

Gejala yang timbul mual, muntah,

sakit perut hebat, kelainan fungsi otak,

anemia berat, kerusakan ginjal, bahkan

kematian dapat terjadi dalam waktu 1-2 hari.

Selain itu makanan yang tidak higienis dapat

tercemar bakteri E-coli. Gangguan yang

disebabkan oleh bakteri ini adalah sakit

perut, diare, dan gangguan pencernaan

lainnya.

Panganan jajanan yang

menggunakan bahan kimia berbahaya seperti

formalin dan boraks dapat mengakibatkan

gangguan pencernaan, seperti sakit perut

akut, muntah-muntah, depresi system syaraf,

serta kegagalan peredaran darah. Formalin

dan boraks biasanya digunakan untuk

pengawet mayat, pembasmi kecoa, dan

penghilang bau. Dalam dosis tinggi, formalin

menyebabkan kejang-kejang, tidak bisa

kencing, muntah darah, kerusakan ginjal,

bahkan kematian. Jajanan dengan pewarna

rhodamin dapat mengakibatkan gangguan

fungsi hati. adapun zat berbahaya lain yang

sering dipakai oleh orang tua dalam memasak

makanan untuk keluarga mereka yatiu vetsin

(Mono sodium glutamat/MSG) yang mana

dapat menyebabkan sindrom restoran china

(BKKBN, 2005).

Menurut Ali Khomsan (2003)

Keseimbangan gizi anak sangat penting pada

masa pertumbuhannya. Jika keseimbangan

gizi tidak terpenuhi karena kebiasan

mengkonsumsi jajanan, anak beresiko mudah

untuk terkena penyakit seperti anemia karena

kekurangan zat besi sehingga anak menjadi

lemas dan malas. Untuk itu orang tua harus

selalu memperhatikan kebiasaan makan anak-
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anak mereka agar anak dapat tumbuh sehat

tanpa adanya gangguan di kemudian hari yang

disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang

terdapat di dalam makanan yang dikonsumsi

anak.

Hubungan pola asuh orang tua terhadap

kebiasaan konsumsi jajanan pada anak usia

sekolah dasar di Lingkungan Dusun Ular Naga

Hasil uji dan analisis data

menggunakan SPSS dengan uji Spearman

Rank Correlation menunjukkan adanya

hubungan yang bermakna secara statistik

antara pola asuh orang tua dengan kebiasaan

anak dalam mengkonsumsi jajanan yaitu

dapat dibuktikan dengan adanya nilai ρ value 

sebesar 0,026 dimana nilai ρ value lebih kecil 

dari nilai α 0,05 (0,026<0,05). Selain 

didapatkan nilai ρ value lebih kecil dari nilai α 

0,05 didapatkan pula nilai Coefecient

Correlate sebesar 0,314, yang berarti bahwa

ada hubungan secara langsung yang cukup

kuat antara variabel independent dengan

variabel independent penelitian.

Berdasarkan hasil uji tersebut dapat kita

ketahui bahwa pola asuh permisif merupakan

pola asuh dimana anak melakukan hal yang

disukainya tanpa adanya perhatian dari orang

tua, dimana semakin orang tua bersikap acuh

terhadap anaknya maka anak akan semakin

senang mengkonsumsi jajanan tidak sehat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi

pola asuh orang tua dalam mendidik anak

adalah pekerjaan, dimana jika orang tua

melakukan pekerjaan saja tanpa pernah

meluangkan waktu kepada anak maka anak

akan merasa tidak diperhatikan. Sehingga

anak akan melakukan apa yang mereka

inginkan tanpa pernah merasa takut kepada

orang tua. Berbeda dengan orang tua yang

selalu memperhatikan perkembangan anak-

anak mereka, anak akan merasa diperhatikan

dan ada keterbukaan antara orang tua dan

anak.

Dengan keadaan yang demikian maka

akan terjalin hubungan yang harmonis antara

orang tua dan anak yang dapat menimbulkan

keterbukaan antara orang tua dengan anak.

Dengan demikian anak dapat berfikir mana

yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak

boleh dikerjakan.

Selain faktor pekerjaan, pola asuh

orang tua terhadap anak-anak mereka juga

dapat dipengaruhi oleh latar belakang

pendidikan orang tua, dimana semakin

tinggi pendidikan orang tua maka semakin

tinggi pula perhatian mereka kepada anak-

anaknya dan sebaliknya jika pendidikan

orang tua rendah maka orang tua berfikir

bahwa anak-anak mereka mampu

mengerjakan sendiri pekerjaan yang

mereka lakukan tanpa ada bantuan dari

orang tua.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Orang tua dalam mendidik anak

dengan penerapan pola asuh yang tepat
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dapat menghindari hal yang tidak

diinginkan dikemudian hari terhadap

perkembangan dan pertumbuhan anak,

terutama dalam hal kegemaran anak

mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat.

Hal tersebut penting penting bagi orang

agar anak dapat tumbuh menjadi generasi

yang sehat .

Orang tua di Lingkungan Dusun

Ular Naga menerapkan pola asuh yang

berbeda antara yang satu dengan yang

lain. Ada 3 macam pola asuh yang

diterapkan oleh para orang tua yaitu

otoriter, demokratis dan permisif.

Pola asuh orang tua memiliki

hubungan yang signifikan dengan

kebiasaan konsumsi jajanan tidak sehat

pada anak usia sekolah dasar di lingkungan

dusun ular naga.

SARAN
Pentingnya memberikan pola asuh

yang baik kepada anak agar anak bisa

tumbuh dan berkembang. Orang tua

diharapkan meluangkan waktu untuk

mendampingi dan mengawasi anak dalam

hal pemilihan makanan terutama

kegemaran anak untuk mengkonsumsi

makanan. Kegemaran anak terhadap

jajanan apalagi jajanan yang kurang baik

atau bahkan tidak sehat dapat menghambat

pertumbuhan dan perkembangan anak.

Untuk itu pola asuh orang tua yang tepat

sangat diperlukan sejak dini agar anak

menjadi lebih disiplin dan bertanggung

jawab terutama dalam pemilihan makanan.

Bagi orang tua sebaiknya

menerapkan pola asuh otoriter dikarenakan

pola asuh otoriter memiliki peranan yang

paling penting dalam pengasuhan anak di

lingkungan dusun ular naga yang paling

berpengaruh terhadap kebiasaan jajanan

anak usia sekolah.
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PENDIDIKAN, JARAK KEHAMILAN DAN INDEKS MASSA TUBUH SEBAGAI

FAKTOR RISIKO ABORTUS SPONTAN PADA MULTIPARA

Oleh:

Irni Setyawati*, Jusuf Sulaeman Effendi**, Agus Hadian Rahim***

*STIKes Yarsi Mataram, **Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran

Universitas Padjadjaran/Rumah Sakit Umum Provinsi Dr.Hasan Sadikin, ***Rumah

Sakit Umum Provinsi Dr.Hasan Sadikin

Abstrak

Abortus spontan masih merupakan salah satu penyebab kematian dan kesakitan ibu

di NTB yang sampai saat ini masih belum dapat dipastikan etiologinya. Dengan menemukan

faktor risiko yang mudah dideteksi oleh bidan melalui anamnesa diharapkan kejadian

abortus spontan dapat dicegah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor risiko

abortus spontan berdasarkan paritas, jarak kehamilan, pendidikan dan IMT di RSUP NTB.

Desain penelitian adalah kasus kontrol dengan menggunakan 113 ibu yang pernah

abortus spontan dan 113 ibu yang tidak pernah abortus spontan di RSUP NTB dengan tehnik

pengambilan sampel secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan pada bulan

Juli-September 2012 dengan menggunakan rekam medis pasien, buku KIA dan kuesioner.

Analisis statistik yang digunakan adalah Chi kuadrat dan Odds Ratio, serta multivariat

regresi logistik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ibu yang mempunyai paritas (p<0,05, OR 2,46 (IK

95%: 1,39-4,36)), pendidikan (p<0,05, OR paling tinggi 12,48 (IK 95%: 5,05-30,85)), jarak

kehamilan (p<0,05, OR 2,86 (IK 95%: 1,67-4,90)) dan indeks massa tubuh (p<0,05, OR

paling tinggi 4,87 (IK 95%: 2,64-8,96)) merupakan faktor risiko abortus spontan. Setelah

dianalisis secara bersama-sama, pendidikan tamat SMP berisiko abortus spontan paling

tinggi di RSUP NTB dengan OR 15,20 (IK 95%: 5,02-46,05).

Simpulan dalam penelitian ini adalah pendidikan, IMT dan jarak kehamilan secara

bauran merupakan faktor risiko abortus spontan di RSUP NTB.

Kata kunci: Abortus spontan, faktor risiko, RSUP NTB
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PENDAHULUAN

AKI di provinsi NTB masih lebih tinggi dibandingkan AKI nasional (360 per 100.000

KH dibandingkan 228 per 100.000 KH). Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu

di NTB yaitu abortus spontan (BPS dan MI,2007). Menurut data morbiditas pasien rawat inap

di rumah sakit umum provinsi (RSUP) NTB pada tahun 2010, kasus abortus spontan terjadi

sebesar 14,3%.

Pada tahun 2011 kasus abortus spontan meningkat sebesar 16,6% (RSUP NTB, 2012).

Persentase kasus ini melebihi kejadian abortus spontan di rumah sakit pendidikan Indonesia,

yaitu sekitar 2,5-15% (Noerjasin dkk, 2010). Masih banyaknya kejadian abortus spontan ini

disebabkan oleh ketidakpastian etiologi dan patofisiologinya, sehingga penatalaksanaan

deteksi dini dan upaya pencegahan abortus spontan yang dapat dilakukan oleh bidan sebagai

tenaga kesehatan di lini terdepan di masyarakat belum dapat dilakukan (Noerjasin dkk, 2010;

Martaadisoebrata dkk, 2005; Cunningham et al, 2005).

Kejadian abortus spontan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sampai saat ini

masih diperdebatkan karena masih terdapat perbedaan hasil penelitian, yaitu paritas, jarak

kehamilan, pendidikan, dan indeks massa tubuh (Cunningham et al, 2005; Maconochie et al,

2007; Venners et al, 2004). Bila faktor-faktor tersebut dapat ditemukan, maka bidan sebagai

tenaga kesehatan yang bertanggung jawab atas kesehatan ibu hamil dan janin dapat

melakukan deteksi risiko abortus spontan secara dini.

Prevalensi pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah di provinsi NTB masih

lebih rendah daripada prevalensi nasional (6 tahun dibanding nasional: 7,3 tahun), dan

prevalensi IMT kurus, banyak anak yang lebih tinggi daripada prevalensi nasional (IMT

kurus: 16,1% dibanding nasional: 12,3%; anak 5-6 orang: 10,8% dibanding nasional: 8,4%)

ini dapat menjadi faktor risiko abortus spontan (BPS NTB, 2010; BPPK Kemenkes RI, 2010;

Aprinova, 2006). Apakah faktor-faktor tersebut menjadi faktor risiko terjadinya abortus

spontan di RSUP NTB belum diketahui sehingga perlu dianalisis lebih lanjut.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah case control dengan menggunakan rekam medis pasien,

buku KIA, dan kuesioner terhadap 226 orang di kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat

yang terdiri dari 113 orang multipara yang pernah mengalami abortus spontan (usia

kehamilan <12 minggu) pertama kali pada usia kurang dari 35 tahun sebagai kelompok kasus
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dan 113 orang yang tidak pernah sama sekali sebagai kelompok kontrol pada periode Januari

2011 sampai dengan Mei 2012.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September 2012 dengan

instrumen penelitian berupa kuesioner yang telah diujicoba terlebih dahulu dan timbangan

duduk yang telah ditera di Badan Meteorologi dan Geofisika provinsi NTB.

Data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara statistik menggunakan Chi Kuadrat

dan OR untuk mencari besarnya risiko, selanjutnya menggunakan multivariat regresi logistik

(Dahlan, 2010; Satari dan Wirakusumah, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paritas, jarak kehamilan, pendidikan, dan indeks

massa tubuh merupakan faktor risiko abortus spontan, seperti pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel I: Berbagai faktor risiko abortus spontan di RSUP NTB

Berdasarkan tabel 1, sebagian besar

ibu yang pernah abortus spontan mempunyai

paritas >2, jarak kehamilannya <24 bulan,

pendidikan hanya tamat SMP/MTs, dan IMT

<18,5 kg/m2.

Paritas >2 berisiko abortus spontan

2,46 kali lipat dibandingkan paritas 1. Risiko

abortus spontan semakin meningkat seiring

dengan meningkatnya paritas ibu yang

disebabkan oleh penurunan fungsi uterus

akibat kehamilan yang berulang-ulang.

Penurunan fungsi uterus ini menyebabkan

tidak adekuatnya proses implantasi hasil

konsepsi dan persediaan darah ke plasenta

sehingga plasenta menjadi lebih tipis

(Cunningham et al, 2005; Aprinova, 2006).

Selain paritas, jarak kehamilan <24

bulan berisiko abortus spontan 2,86 kali lipat

dibandingkan >24 bulan. WHO telah

Variabel

Abortus spontan

Abortus
spontan

Tidak
abortus
spontan

Nila
i p

OR (IK
95%)

n % n %
Paritas
>2
1

68
45

60,2
39,8

43
70

38,1
61,9

0,00
1

2,46
(1,44-4,20)

Jarak
kehamilan
<24 bulan
>24 bulan

72
41

63,7
36,3

43
70

38,1
61,9

0,00
1

2,86
(1,67-4,90)

Pendidikan
Tidak
sekolah/tida
k tamat SD

Tamat
SD/MI
Tamat
SMP/MTs
Tamat
SMA/MA

Tamat PT

11

22

39

31

10

9,7

19,5

34,5

27,4

8,8

7

18

15

25

48

6,2

15,9

13,3

22,1

42,5

0,00
1

0,00
1

0,00
1

0,00
1
-

7,54 (2,35-
24,23)
5,87 (2,33-
14,77)

12,48(5,05
-30,85)
5,95 (2,52-
14,08)
1,00

Indeks
massa
tubuh
(kg/m2)
<18,5

18,5-24,9

24,9-29,9

>30

73

30

9

1

64,6

26,5

8

0,9

30

60

9

14

26,5

53,1

8

12,4

0,00
1
-

0,17
9

0,07
3

4,87 (2,64-
8,96)
1,00

2,00 (0,72-
5,56)

0,14 (0,02-
1,14)

Keterangan: Nilai p dihitung berdasarkan uji Chi Kuadrat, nilai

kemaknaan p<0,05
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memberikan rekomendasi jarak kehamilan setelah melahirkan anak hidup yaitu selama 24

bulan. Jarak kehamilan yang terlalu pendek tidak memberikan kesempatan kepada tubuh ibu

untuk melakukan pemulihan, khususnya fungsi reproduksi, sehingga alat reproduksi ibu

diharuskan untuk menyiapkan kehamilan berikutnya kembali dalam waktu yang singkat

(WHO, 2006). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh DaVanzo et

al (2007) di Matlab, Bangladesh yang menemukan hasil bahwa ibu yang jarak kehamilannya

<6 bulan setelah melahirkan bayi hidup berisiko 3 kali lebih dibandingkan jarak kehamilan

27-50 bulan.

Pendidikan tamat SMP/MTs juga berisiko abortus spontan 12,48 kali lipat

dibandingkan jenjang pendidikan yang lain. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian

Maconochie et al (2007) di Inggris yang menemukan hasil bahwa terdapat kecenderungan

peningkatan risiko seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan. Pendidikan yang lebih

tinggi memudahkan seseorang untuk menerima informasi dan pengetahuan tentang cara

memelihara kesehatan dan mencegah hal-hal yang merugikan kesehatan diri sendiri.

IMT <18,5 kg/m2 berisiko abortus spontan paling besar, yaitu 4,87 kali lipat

dibandingkan IMT yang lain. Hasil yang sama diperoleh Maconochie et al (2007) di Inggris

yang menemukan bahwa ibu yang mempunyai IMT <18,5 kg/m2 berisiko abortus spontan

1,72 kali lebih besar dibandingkan ibu yang mempunyai IMT normal (18,5-24,9 kg/m2).

Tradisi di dalam keluarga suku Sasak di kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat yaitu

suami dan anak laki-laki mempunyai prioritas utama atas jenis dan jumlah makanan setiap

harinya. Tradisi pembagian makanan yang mendiskriminasikan istri dan anak perempuan ini

mengakibatkan kekurangan gizi pada perempuan. Tradisi yang sampai saat ini menempatkan

laki-laki diatas perempuan merupakan bentuk perwujudan superioritas suami (Aprinova,

2006; Zuhdi, 2012).

Perempuan yang memiliki IMT <18,5 kg/m2 disebut juga kekurangan energi kronis

yang dapat menyebabkan plasenta berisi sel dalam jumlah dan ukuran yang lebih kecil,

sehingga kurang mampu menyintesis nutrisi yang dibutuhkan oleh janin. Tidak adekuatnya

sirkulasi uteroplasenta ini menyebabkan nekrosis jaringan plasenta yang berisiko terhadap

terjadinya abortus spontan (Kanadys, 2007).

Faktor risiko abortus spontan secara bauran dapat dilihat pada tabel 2.
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Tabel 2: Faktor risiko abortus spontan secara bauran di RSUP NTB

Variabel
Koefisie

n B
S.E (B) Nilai p

OR (IK
95%)

Pendidikan
SMP/MTs

Pendidikan
tidak tamat

SD

Pendidikan
SD/MI

Pendidikan
SMA/MA

Indeks massa
tubuh

<18,5kg/m2

Jarak
kehamilan

Indeks massa
tubuh >30

kg/m2

Konstanta

2,320

2,068

1,811

1,511

1,320

0,824

-2,210

-2,415

0,503

0,669

0,515

0,472

0,345

0,327

1,0\85

0,001

0,002

0,001

0,001

0,001

0,012

0,042

0,17 (3,79-
27,28)

7,91 (2,13-
29,34)

6,12 (2,23-
16,78)

4,53 (1,79-
11,43)

3,74 (1,90-
7,36)

2,28 (1,20-
4,33)

0,11 (0,01-
0,92)

Keterangan: Uji mutivariabel menggunakan analisis regresi logistik

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pendidikan tamat SMP, tidak sekolah/tidak tamat

SD, tamat SD, SMA, indeks massa tubuh <18,5 kg/m2 dan >30 kg/m2, dan jarak kehamilan

secara bauran merupakan faktor risiko abortus spontan dengan persamaan regresi Y = -2,415

+ 2,320X1 + 2,068X2 + 1,811X3 + 1,511X4 + 1,320X5 + 0,824X6 – 2,210X7.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paritas >2, jarak kehamilan <24 bulan,

pendidikan tidak sekolah/tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP/MTs, tamat SMA/MA dan

IMT <18,5 kg/m2 merupakan faktor risiko abortus spontan.

SARAN

Saran yang dapat diberikan untuk menghindari atau mencegah kejadian abortus

spontan adalah menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran

ibu hamil dan suami dalam upaya mencegah abortus spontan.
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Petugas kesehatan, khususnya bidan diharapkan agar dapat memberikan pendidikan

kesehatan (KIE) kepada calon ibu hamil/ibu hamil, suami dan keluarga tentang cara

mencegah abortus spontan, antara lain makan makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhan

untuk mencapai IMT yang normal (18,5-24,9 kg/m2) sebelum hamil dan mengutamakan

asupan nutrisi ibu hamil baik dari jumlah, jenis dan giliran makanan, mengatur jarak

kehamilan minimal 24 bulan setelah melahirkan.
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PERBANDINGAN PENGARUH PEMBERIAN JUS BUAH BIT DENGAN JUS BUAH
NAGA TERHADAP KEJADIAN ANEMIA PADA PASIEN TBC DI KABUPATEN

LOMBOK BARAT PROVINSI NTB

Zul Hendry

ABSTRAK

Salah satu gangguan hematologis yang sering terjadi pada tuberculosis adalah anemia. Dari
beberapa studi dilaporkan bahwa prevalensi anemia pada tuberculosis mencapai 16 – 76%.
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaruh pemberian jus buah bit (Beta
Vulgaris.L) dengan jus buah naga (Hylocereus polyrhizus) terhadap kejadian anemia pada
Pasien TBC di Kabupaten Lombok Barat NTB. Metode Penelitian ini menggunakan desain
Quasi experimental dengan desain non randomized control group pretest – posttest dengan
menggunakan 30 sampel penelitian yang dibagi menjadi 2 kelompok. Hasil penelitian ini
menunjukan adanya pengaruh Pemberian jus buah bit dan buah naga terhadap peningkatan
kadar Hb pasien Anemia pada pasien TBC (Buah Bit t=-4,509, p=0,000 dan Buah Naga t=-
2,829, p=0,013). Selain itu didapatkan Jus bauh bit dan buah naga memiliki pengaruh yang
sama terhadap kejadian anemia pada pasien TBC (t=0,047, p=0,956). Rekomendasi dari
penelitian ini adalah buah bit dan buah naga bisa dijadikan sebagai alternatif dalam
penanganan masalah anemia khususnya pada pasien TBC.
Kata : TBC, Anemia, Buah Bit, Buah Naga
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PENDAHULUAN
Tuberkulosis (TB) adalah penyakit

menular langsung yang disebabkan oleh
kuman Mycobacterium Tuberculosis.
Sebagian besar kuman TB menyerang
paru, tetapi dapat juga mengenai organ
tubuh lainnya (Depkes RI, 2007).

Pada saat ini situasi tuberkulosis
Paru di dunia semakin memburuk
dengan jumlah kasus yang terus
meningkat serta banyak yang tidak
berhasil disembuhkan, terutama
negara-negara yang dikelompokkan
dalam 22 negara dengan masalah
Tuberkulosis Paru besar (high
burden countries), sehingga pada
tahun 1993 WHO mencanangkan
Tuberkulosis Paru sebagai salah satu
kedaruratan dunia (global
emergency) (Kemenkes RI,2011).

Tuberkulosis dapat
menimbulkan kelainan hematologi,
baik sel-sel hematopoiesis maupun
komponen plasma. Kelainan-
kelainan tersebut sangat bervariasi
dan kompleks (Oehadian
Amaylia,2003). Salah satu ganguan
hematologis yang sering terjadi pada
tuberculosis adalah anemia. Dari
beberapa studi dilaporkan bahwa
prevalensi anemia pada tuberculosis
mencapai 16 – 76%. Anemia pada
tuberkulosis dapat dikarenakan
terjadinya gangguan pada proses
eritropoesis oleh mediator inflamasi,
pemendekan masa hidup eritrosit,
gangguan metabolisme besi, adanya
malabsorbsi dan ketidakcukupan zat
gizi. Baik anemia penyakit kronik
maupun anemia defisiensi besi dapat
terjadi pada Pasien tuberkulosis (Aru
WS, 2006).

Pada Pasien TBC asupan yang
tidak adekuat ditambah dengan
terjadinya infeksi tuberkulosis dapat
memicu malnutrisi serta
memperparah kondisi infeksi
tuberkulosis. Pada pasien dengan
tuberkulosis, terjadinya penurunan

nafsu makan, perubahan pola makan,
malabsorbsi zat gizi, dan perubahan
metabolisme. Dalam berbagai studi
menunjukkan bahwa Pasien
tuberkulosis memiliki status gizi
yang lebih rendah daripada
kelompok sehat. Hal ini
menyebabkan Pasien tuberculosis
lebih rentan mengalami anemia.
Sebuah penelitian yang dilakukan di
Korea pada tahun 2006 menunjukan
dari 202 pasien tuberkulosis yang
mengalami anemia, terdapat 71,9%
memiliki gambaran normositik
normokromik yang merupakan salah
satu ciri dari anemia penyakit
kronik(Lee SW et.al,2006).

Buah bit banyak memiliki
kandungan vitamin yang tinggi yaitu
vitamin A, C, B1, B2, B3, B6. Dan
kaya zat besi, folat, potassium,
magnesium, fosfor, sodium, kalsium,
dan zat gizi lain (Black I, 2012).
Pada bit merah terkandung Nitrate
yang dapat menyebabkan pelebaran
pembuluh darah dan pada akhirnya
menurunkan tekanan darah (Leah T
Coles and Peter MC, 2012).
Penelitian lain juga menyebutkan
bahwa buah bit secara signifikan
terbukti meningkatkan jumlah
leukosit pada leukopeni akibat
kemoterapi (Suryawan ES, 2006).

Dalam 100 gram/3.5 onz
buah bit rata rata memiliki
kandungan zat besi/Fe 0.80 mg (6%)
dan folat (vit B9) sebesar 109 µg
(E.L David, n.d). Kandungan zat besi
dan folat pada buah bit yang tinggi
ini bisa dijadikan sebagai pilihan
dalam penanganan anemia (Joshi P
and Mathur B, 2010). Sebuah
penelitian yang dilakukan di
Department of Biochemistry, N.G.P
Arts and Science College secara in
vivo, didapatkan peningkatan
konsentrasi hemoglobin yang
signifikan dari 12.25 ±0.5 gr/dl



35

Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan35

menjadi 15.25±0.310 gr/dl pada tikus
percobaan yang diberikan buah bit
(T. Indhumanthi et.al, 2012).

Selain buah bit, buah lain
yang juga dipercaya memiliki banyak
manfaat dalam bidang kesehatan
adalah buah naga. Buah naga juga
memiliki kandungan besi yang tinggi
yaitu 0.55-0.65 mg/100 gram. Selain
itu, buah naga juga kaya zat gizi lain
yang dibutuhkan oleh tubuh seperti
calcium, phosfor, vitamin B1,
vitamin B2, vitamin B3, Vitamin C,
serat dan zat gizi lainnya.(Smiarch,
2004).

BAHAN DAN METODA
Bentuk rancang bangun yang

digunakan adalah non randomized
control group pre test – posttest.
Pengumpulan data dilakukan di
Kabupaten Lombok Barat Provinsi
Nusa Tenggara Barat. Sampel
berjumlah 30 orang dibagi dalam 2
kelompok berdasarkan kriteria yang
telah ditetapkan, dimana kelompok 1
diberikan jus buah bit dan kelompok
2 diberikan jus buah naga.

Variabel yang digunakan untuk
tujuan analisis adalah Kadar HB,
umur, jenis kelamin, dan Indeks
massa tubuh. Analisis Univariat
dialukan dengan mendeskripsikan
seluruh variabel yang dianalisis.
Penentuan kadar Hb dilakukan
dengan menggunakan alat cek Hb
hemacromax plus. Indeks Massa
Tubuh (IMT) dihitung berdasarkan
perhitungan berat badan daam
kilogram dibagi tinggi badan dalam
meter kwadrat (kg/m2) dari hasil
pengukuran berat badan dan tinggi
badan.

Analisis univariat dilakukan
untuk meneskripsikan seluruh
variabel yang dianalisis. Analisis
bivariat dilakukan dengan uji Paired
T-test untuk menganalisis perbedaan

sebelum dan sesudah diberikan jus.
Sedangkan untuk menganalisa
perbedaan antara kelompok
digunakan uji Independen T-test.
HASIL PENELITIAN

Jenis Kelamin. Baik pada
kelompok 1 dan kelompok 2
Sebagian besar responden berjenis
kelamin wanita yaitu 60% dan
sebagian kecil berjenis kelamin laki-
laki yaitu 40%.

Usia. Pada kelompok 1 usia rata-
rata responden adalah 31,47 tahun
dengan usia terendah adalah 22 tahun
dan usia tertinggi 39 tahun. Pada
kelompok 2 rata-rata usia responden
adalah 32,80 tahun, dengan usia
termuda 23 tahun dan usia tertinggi
adalah 39 tahun.

Indeks Massa Tubuh (IMT).
Pada kelompok 1 Rata-rata Indeks
massa tubuh responden adalah
18,233 dengan IMT terendah adalah
14,42 dan IMT tertingi adalah 22,38.
Sedangkan pada kelompok 2 rata-
rata indeks massa tubuh responden
adalah 18,33 dengan IMT terendah
adalah 16,03 dan tertinggi adalah
22,07.

Dari hasil perhitungan rata-rata
skor kelompok 1 didapatkan
perubahan rata-rata kadar Hb setelah
diberikan jus buah bit dari 10.39
menjadi 11.42, terjadi peningkatan
kadar Hb sebesar 1.027 dengan
signifikansi p = 0.00 (p<α 0.05). Dari 
hasil analisa statistik menggunakan
paired T-test di peroleh nilai -4.509,
yang artinya pemberian jus buah bit
memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap anemia pada
pasien TBC.

Dari hasil perhitungan rata-rata
skor kelompok 2 didapatkan
perubahan rata-rata kadar Hb setelah
diberkan jus buah naga dari 10.39
menjadi 11.40, terjadi peningkatan
kadar Hb sebesar 1.007 dengan
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signifikansi p = 0.013 (p<α 0.05). 
Dari hasil analisa statistik
menggunakan paired T-test di
peroleh nilai -2.829, yang artinya
pemberian jus buah naga
memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap anemia pada
pasien TBC.

Dari hasil analisa statistik
dengan mempergunakan Independen
sampel T-Test didapatkan hasil t =
0,047 dan p=0.956 (p> α 0.05), 
sehingga dinyatakan tidak ada
perbedaan yang signifikan antara
kelompok yang diberikan jus buah
bit dan kelompok yang diberikan jus
buah naga.

PEMBAHASAN
Buah bit dan buah naga

memiliki semua komponen penting
yang dibutuhkan pada proses
eritropoesis, yaitu Vitamin B12,
asam folat dan Fe. (Joshi P and
Mathur B, 2010). Pada proses
eritropoesis, Agar mitosis dapat
terjadi, inti sel yang akan bermitosis
terlebih dahulu harus membentuk
DNA yang diperlukan untuk
membentuk 2 pasang kromosom
yang masing-masing kemudian akan
berada dalam inti sel hasil mitosis.
Untuk pembentukan DNA ini
diperlukan dua katalisator yang
memegang peranan amat penting
yaitu vit. B12 dan asam folat.
Kekurangan vitamin B12 dan atau
asam folat akan menyebabkan
berkurangnya mitosis sel. Pada saat
yang bersamaan terjadi pembentukan
sitoplasma sel dan hemoglobin (Hb)
dalam inti sel. Hb merupakan unsur
terpenting dalam plasma eritrosit.
Molekul Hb terdiri: globin,
protoporfuin dan besi (Fe). Tidak
berhasilnya sitoplasma sel eritrosit
berinti mengikat Fe untuk
pembentukan Hb dapat disebabkan

oleh rendahnya kadar Fe dalam
darah.

Pada pemberian buah bit dan
buah naga, terjadi peningkatan intake
Fe, Asam Folat, dan Vit.B12.
Sehingga proses eritropoesis mulai
dari tahap mitosis sampai pengikatan
Fe dapat berjalan lebih optimal. Hal
ini secara teoritik dapat
meningkatkan pembentukan eritrosit
baru, yang pada akhirnya
menyebabkan kejadian anemia akan
berkurang.

KESIMPULAN
1. Pemberian jus buah bit

berpengaruh terhadap peningkatan
kadar Hb pada kejadian anemia
yang dialami pasien TBC (p
Value = 0,00)

2. Pemberian jus buah naga
berpengaruh terhadap
peningkkatan kadar Hb pada
kejadian anemia yang dialami
pasien TBC (p Value = 0,013)

3. Pemberian jus buah bit dan buah
naga memiliki pengaruh yang
sama terhadap peningkatan kadar
Hb pada kejadian anemia yang
dialami pasien TBC (p Value =
0,956)

4. Pada penelitian ini Tidak ada
kontribusi jenis kelamin, Indeks
Massa tubuh dan usia terhadap
kejadian anemia pada penderita
TBC

SARAN
1. Bagi pelayanan Keperawatan

Sebagai pertimbangan dan
digunakan oleh institusi pelayanan
sebagai alternatif dalam
penanganan anemia, khususnya
anemia pada pasien TBC.
Pemerintah daerah khususnya
petugas kesehatan melaksanakan
promosi dan sosialisasi mengenai
manfaat buah bit dan buah naga
bagi kesehatan, khususnya pasien
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anemia sehingga bisa di konsumsi
secara mandiri sebagai alternatif
suplemen penambah darah.

Peran perawat sebagai
pendidik dan konsultan sehingga
dapat memberikan kontribusi
terhadap perubahan prilaku dan
cara berfikir yang hanya
cenderung menggunkan obat
dalam pengelolaan penyakit, tapi
dapat juga dengan memanfaatkan
sumber alam seperti buah-buahan

2. Bagi penelitian Selanjutnya
Disarankan melakukan

penelitian yang sama dengan
sampel yang lebih besar dan
pengontrolan yang lebih ketat.
Selain itu dipertimbangkan juga
untuk mengkaji lebih lanjut
variabel-variabel lain yang
berpengaruh terhadap anemia.

Disarankan melakukan
penelitian mengenai manfaat buah
bit dan buah naga terhadap
kejadian anemia yang disebabkan
penyakit lain, misalnya CKD,
Anemia Ibu hamil, dan penyebab
lainnya.

Disarankan melakukan
penelitian mengenai manfaat buah
bit dan buah naga terhadap
kejadian anemia dengan melihat
jenis anemia yang dialami dan
dengan pengukuran yang lebih
detail dari kadar Hb saja, seperti
check MCV, MCH, MCHC, TIBC
dan Saturasi transferin.
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ABSTRAK
Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sekitar

237,6 juta jiwa melebihi 3,4 juta dari proyeksi sebesar 234,2 juta jiwa. Peserta KB Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menurun, yaitu metode kontrasepsi non hormonal
seperti IUD (Intra Uterine Device) dari 8,1 % menjadi 4,9 % namun kontrasepsi hormonal
yang sifatnya jangka pendek seperti suntikan meningkat dari 21 % menjadi 31 %.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara akses KB dengan
pemilihan kontrasepsi hormonal dan non hormonal. Jenis penelitian yang digunakan adalah
jenis penelitian deskriptif analitik dengan metode pendekatan Cross Sectional. Penelitian
dilakukan di Desa Taman Baru wilayah kerja Puskesmas Sekotong. Poopulasi 439 akseptor
dan sampel 81 responden. Data didapat menggunakan kuesioner, dan data diolah dan diuji
dengan uji Chi-Square.

Dari hasil uji korelasi didapatkan hubungan yang signifikan antara akses KB dengan
pemilihan kontrasepsi dengan nilai signifikan korelasinya adalah 0,411 dengan taraf
signifikan 0,002 ≠ (p<0,05). 

Telah diambil kesimpulan bahwa didapatkan di Desa Taman Baru mengenai akses
pelayanan KB (segi jarak tempuh, segi biaya, segi sumber pelayanan dan segi
kognitif/pengetahuan) dengan pemilihan kontrasepsi hormonal dan non hormonal sebesar
88,9 % atau 72 responden tergolong sulit dalam mengakses dari 81 responden.

Disarankan untuk terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan baik
sarana maupun prasarana dalam pemrograman KB yang efektif dan efisien.

Kata Kunci : Akses, Pemilihan Kontrasepsi
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PENDAHULUAN

Perkembangan program KB

Nasional dipengaruhi oleh dinamika

yang terjadi di dunia internasional.

Pada kurun waktu 1970-an hingga

1990-an, keberhasilan program KB

di Indonesia sangat ditentukan pada

aspek demografis semata yaitu

pengendalian angka kelahiran.

Pengendalian jumlah dan laju

pertumbuhan penduduk diarahkan

pada peningkatan pelayanan keluarga

berencana dan kesehatan reproduksi

yang terjangkau, bermutu dan efektif

menuju terbentuknya keluarga kecil

yang berkualitas (BKKBN, 2012).

Hasil Sensus Penduduk tahun

2010 menunjukkan jumlah penduduk

Indonesia sekitar 237,6 juta jiwa

melebihi 3,4 juta dari proyeksi

sebesar 234,2 juta jiwa. Demikian

juga untuk Laju Pertumbuhan

Penduduk (LPP) periode tahun 2000-

2010 sebesar 1,49 persen meningkat

dibandingkan dengan Laju

Pertumbuhan Penduduk (LPP)

periode tahun 1990-2000 yaitu 1,45

persen.

Disamping itu berdasarkan

SDKI, peserta KB Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

menurun dari 14,6 persen (2002/03)

menjadi 10,9 persen (2007). Metode

kontrasepsi non hormonal seperti

Intra Uterine Devices (IUD)

cenderung mengalami penurunan

dari 8,1 persen (SDKI 1997) menjadi

6,2 persen (SDKI 2002/03) dan turun

lagi menjadi hanya 4,9 persen (SDKI

2007). Pola penggunaan kontrasepsi

masih didominasi oleh metode

kontrasepsi hormonal dan bersifat

jangka pendek, yaitu metode

kontrasepsi suntik mengalami

peningkatan dari 21,1 persen (SDKI

1997), 27,8 persen (SDKI 2002/03)

menjadi 31,8 persen (SDKI 2007).

Terbukti di Provinsi Nusa

Tenggara Barat jumlah akseptor KB

pada tahun 2010 yaitu 594.160.

dengan alat kontrasepsi yang

digunakan sebagai berikut : Suntikan

336.163 (49,28%), Pil 148.460

(21,76%), IUD 80.092 (11,74%),

MOW 15.430 (2,26%), Kondom

11.466 (1,68%), MOP 2.549 (0,37%)

(BKKBN Provinsi NTB).

Dari hasil pencapaian peserta

KB hingga desember 2011 di Desa

Taman Sari wilayah kerja Puskesmas

Sekotong, kontrasepsi hormonal

jangka pendek menjadi pilihan yang

paling banyak di bandingkan metode

kontrasepsi jangka panjang. Dari 775
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Pasangan Usia Subur (PUS) terdapat

439 peserta KB (56,65%) dimana

kontrasepsi yang digunakan adalah

metode hormonal sebesar 426

akseptor, non hormonal sebesar 8

akseptor dan metode kontrasepsi

mantap sebesar 5 akseptor

(Puskesmas Sekotong, 2011).

Ada beberapa kemungkinan

kurangnya keberhasilan program KB

yaitu salah satunya adalah faktor

keterjangkauan/akses pelayanan KB.

Akses pelayanan yang efektif hanya

dapat dijamin jika pelayanan

terjangkau dalam finansial, dianggap

sesuai, dan dapat diterima oleh

pengguna pelayanan. Menurut

Panuntun (2004) faktor akses

tersebut dapat di tinjau dari segi

jarak, biaya, sumber pelayanan

maupun pengetahuan terhadap

kontrasepsi yang digunakan.

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) tahun 2010-2014

diarahkan kepada pengendalian

kualitas penduduk melalui tiga

prioritas utama: (1) Revitalisasi

Program KB; (2) Penyerasian

kebijakan pengendalian penduduk;

dan (3) Peningkatan ketersediaan dan

kualitas data serta informasi

kependudukan yang memadai,

akurat, dan tepat waktu (BKKBN,

2012).

Ditinjau dari uraian diatas,

peneliti tertarik untuk meneliti

hubungan antara akses KB dengan

pemilihan kontrasepsi hormonal dan

non hormonal di Desa Taman Sari

wilayah kerja Puskesmas Sekotong.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Sri Panuntun (2004)

Akses KB adalah keterjangkauan

individu terhadap pelayanan

kesehatan atau KB. Menurut Wijono

(1999) dalam Madya (2008), bahwa

akses berarti bahwa pelayanan

kesehatan tidak terhalang oleh

keadaan geografis, sosial budaya,

organisasi atau hambatan bangsa.

Akses pelayanan yang efektif

hanya dapat dijamin jika pelayanan

terjangkau secara finansial, dianggap

sesuai, dan dapat diterima oleh

wanita sebagai pengguna pelayanan.

Beberapa faktor seperti misalnya

jarak dari tempat pelayanan,

kekurangan alat-alat dan persediaan

di tempat pelayanan, dan kekurangan

dana untuk biaya transportasi dan

pengobatan sering kali dianggap
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sebagai kendala oleh panelis dan

klien (Koblinsky, 1997).

Penggolongan Akses Pelayanan

KB

Menurut BKKBN (2005)

jangkauan ini dimaksudkan agar

akseptor dapat memperoleh

informasi yang memadai dan

pelayanan KB yang memuaskan.

Penggolongan akses Keluarga

Berencana yang di tinjau dari

beberapa sudut, yaitu : Akses fisik

(jarak), Akses ekonomi (biaya),

Akses administrasi (sumber

pelayanan), Akses kognitif

(pengetahuan), Keluarga Berencana

dan Kontrasepsi.

Menurut WHO (World

Health Organisation) expert Comitte

1970: Keluarga Berencana adalah

tindakan yang membantu pasangan

suami istri untuk menghindari

kehamilan yang tidak diinginkan,

mendapatkan kelahiran yang

memang sangat diinginkan, mengatur

interval diantara kehamilan,

mengontrol waktu saat kelahiran

dalam hubungan dengan umur suami

istri serta menentukan jumlah anak

dalam keluarga (Hartanto, 2004).

Tujuan Program Keluarga

Berencana

Mengatur kehamilan dengan

menunda perkawinan, menunda

kehamilan anak pertama dan

menjarangkan kehamilan setelah

kelahiran anak pertama serta

menghentikan kehamilan bila

dirasakan anak telah cukup.

Membentuk keluarga kecil sesuai

dengan ketentuan sosial ekonomi

suatu keluarga dengan cara mengatur

kelahiran anak, agar diperoleh suatu

keluarga bahagia dan sejahtera yang

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

(Suratun, 2008).

Kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari kata

kontra berarti ‘mencegah’ atau

melawan dan konsepsi yang berarti

pertemuan antara sel telur yang

matang dan sel sperma yang

mengakibatkan kehamilan. Maksud

dari kontrasepsi adalah menghindari

pertemuan antara sel telur yang

matang dengan sperma tersebut

(Atik, 2010).

Tujuan Penggunaan Kontrasepsi

Tujuan dari penggunaan

kontrasepsi dalam program keluarga
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berencana :Menunda kehamilan,

terutama pada pasangan dengan istri

berusia dibawah 20 tahun dianjurkan

menunda kehamilan.Menjarangkan

kehamilan (mengatur kesuburan).

Masa saat istri berusia 20-30 tahun

adalah yang paling melahirkan dua

anak dengan jarak kelahiran 3-4

tahun .Mengakhiri kesuburan (tidak

ingin hamil lagi). Saat istri diusia

diatas 30 tahun,dianjurkan mengahiri

kesuburan setelah mempunyai 2 anak

(Hartanto, 2004).

Macam-macam Metode

Kontrasepsi

Metode Modern/efektif

(Kontrasepsi hormonal, Kontrasepsi

Non Hormonal). Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Pemilihan Alat

Kontrasepsi. Sedangkan menurut

Green yang dikutip oleh

Notoatmodjo (2010) pemilihan

kontrasepsi terbentuk karena

berbagai pengaruh atau rangsangan

yang berupa pengetahuan, sikap,

pengalaman, keyakinan, sosial

budaya, saran fisik, pengaruh atau

rangsangan yang bersifat internal.

Sehingga dapat diklasifikasikan

beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi seseorang dalam

memilih metode kontrasepsi yakni

(1) Faktor-faktor predisposisi

(predisposing factor) yang terwujud

dalam pengetahuan, sikap, persepsi,

kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai,

umur, status ekonomi, jenis kelamin,

besar keluarga. (2)Faktor-faktor

pendukung (enabling factor) yang

terwujud dalam keterjangkauan/akses

layanan baik lingkungan fisik (jarak),

tersedia atau tidak tersedianya

fasilitas-fasilitas atau sarana

kesehatan, misalnya: Puskesmas,

obat-obatan, alat-alat kontrasepsi,

jamban. (3)Faktor-faktor pendorong

(reinforcing factor) yang terwujud

dalam tokoh agama, tokoh

masyarakat.

Menurut WHO (2007)

menyebutkan dalam kecocokan

antara suatu metode kontrasepsi dan

setiap klien bergantung pada

sejumlah faktor. Dalam memutuskan

suatu metode yang mana akan

digunakan, klien dipengaruhi oleh

beberapa faktor, antara lain : (1)

Faktor Pribadi meliputi usia, paritas,

usia anak terkecil, tujuan reproduksi

(menjarangkan atau menghentikan

kehamilan), frekuensi hubungan

kelamin, hubungan dengan pasangan,

pengaruh orang lain dalam
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mengambil keputusan, pentingnya

kenyamanan metode, dan pengenalan

pemakai serta tingkat kenyamanan

terhadap tubuh dan system

reproduksi mereka sendiri. (2)Faktor

Kesehatan Umum, meliputi riwayat

reproduksi (termasuk riwayat

pemakaian kontrasepsi, riwayat

infeksi PMS (Penyakit Menular

Seksual) serta penyakit radang

panggul, dan kontraindikasi klien

terhadap berbagai metode.(3)Faktor

Ekonomi dan Aksesibilitas, meliputi

biaya langsung, biaya lain dan jarak

tempuh akseptor. (4) Faktor Budaya,

meliputi kesalahan pengertian dalam

masyarakat mengenai berbagai

metode, kepercayaan religious serta

budaya, tingkat pendidikan, persepsi

mengenai resiko kehamilan, dan

status wanita.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang

digunakan adalah jenis penelitian

deskriptif analitik dengan metode

pendekatan Cross Sectional. Populasi

dalam penelitian ini adalah semua

akseptor KB aktif yang ada tercatat

di Desa Taman Sari wilayah kerja

Puskesmas Sekotong sejumlah 439

akseptor. Jumlah sampel sejumlah

81 Akseptor (Simple Random

Sampling. Analisa data

menggunakan uji statistik Chi-

square.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Akses Pelayanan KB

Hasil penelitian menunjukkan

bahwa keterjangkauan/akses

pelayanan KB yang mana meliputi

segi akses jarak, segi akses ekonomi

(biaya), segi akses

administrasi/sumber pelayanan, dan

segi akses kognitif/pengetahuan

sebagian besar akseptor KB

tergolong sulit dalam mengakses,

yaitu 72 responden (88.9%) dari 81

responden. Hal ini disebabkan karena

terdapat kendala dari beberapa aspek,

sebagaimana menurut Panuntun

(2004) yaitu : (1) Akses Jarak,

Sebagian besar jarak tempuh

responden menuju tempat pelayanan

kesehatan dimana jarak terdekat

adalah 4 kilometer dan jarak terjauh

9 kilometer dari rumah responden.

(2) Akses Ekonomi (biaya),

Pemerintah telah mengupayakan
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dalam pelayanan KB secara gratis

kepada akseptor, namun pelayanan

gratis tersebut hanya didapat apabila

akseptor KB datang ke Puskesmas.

Sedangkan akseptor KB hormonal

maupun non hormonal lebih memilih

ke Bidan Swasta meski responden

harus membayar guna mendapatkan

pelayanan dibanding pelayanan di

Puskesmas yang secara gratis. Hal ini

disebabkan karena jam buka

Puskesmas sama dengan jam kerja

responden sehingga responden tidak

sempat ke Puskesmas. Seperti

contoh: apabila responden ingin

mendapatkan pelayanan KB

Suntikan, responden harus membayar

Rp. 20.000,- per akseptor.(3) Akses

Administrasi (sumber pelayanan),

Dalam aspek ini, responden lebih

memilih sektor swasta yaitu pada

Bidan Swasta dimana jarak tempuh

meskipun jauh, responden juga harus

menbayar namun responden lebih

nyaman dan tidak merasa malu, oleh

sebab itu responden lebih banyak ke

tempat bidan swasta untuk

mendapatkan pelayanan kontrasepsi

tersebut. Dari penelitian yang

dilakukan Sumawan, dkk. (2006)

dimana hasil menunjukkan bahwa

pilihan utama akseptor dalam

mencari pelayanan kontrasepsi

adalah bidan praktek swasta yaitu

lebih dari 70% sedangkan yang

mencari pelayanan di Puskesmas

hanya sekitar 25%. Hal ini

disebabkan jam buka untuk

pelayanan di Puskesmas sama

dengan jam kerja masyarakat

sehingga akseptor lebih memilih

bidan praktek swasta karena dengan

praktek dirumahnya sendiri, bidan

dapat melayani akseptor setiap saat.

(4) Akses Kognitif (pengetahuan),

Pada aspek ini responden berkategori

berpengetahuan cukup, yaitu 50,6%,

berpengetahuan kurang 24,7%, dan

berpengetahuan baik juga 24,7%.

Status pendidikan responden juga

dapat sebagai faktor dalam

mengetahui suatu alat, selain itu juga

responden merupakan akseptor aktif

dimana responden ini sedikit tidak

mengetahui tentang alat yang ia

pergunakan, kontra indikasi maupun

efek samping kontrasepsi tersebut.

Disamping itu, pengetahuan

merupakan hasil tahu dan terjadi

setelah orang melakukan

pengindraan terhadap suatu objek

tertentu. Pengindraan terjadi melalui

pancaindera manusia, yaitu

penglihatan, pendengaran,
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penciuman, rasa dan raba. Sebagian

besar pengetahuan manusia diperoleh

melalui mata dan teliga

(Notoatmodjo,2010).

Pemilihan Kontrasepsi Hormonal

dan Non Hormonal

Hasil penelitian yang telah

dilakukan dapat dilihat bahwa

terdapat kecendrungan dalam

pemilihan kontrasepsi hormonal dan

non hormonal oleh responden.

Tercatat 91.4% (74 responden)

memilih metode hormonal sebagai

alat kontrasepsi baik itu kontrasepsi

oral, suntikan maupun susuk KB dan

8.6% (7 responden) memilih

kontrasepsi non hormonal yaitu Intra

Uterine Devices (IUD), namun tidak

terdapat responden yang

menggunakan kontrasepsi kondom.

Kecendrungan ini bisa di sebabkan

karena dalam proses mengakses,

responden memiliki kendala tersebut,

baik dari segi jarak dengan tempat

pelayanan yang jauh, sampai kepada

pengetahuan yang cukup sehingga

pemilihan kontrasespi pun lebih

memilih kontrasepsi hormonal

meskipun harus membayar dan harus

mendapatkannya berulang-ulang,

namun dianggap suatu kontrasepsi

yang mudah dan tidak memakan

waktu lama dalam pemberian kepada

responden. Tapi sebaliknya pada

kontrasespi non hormonal, meskipun

gratis diberikan, namun banyak hal

yang harus dilengkapi calon akseptor

untuk mendapatkan kontrasepsi

tersebut disamping itu juga yang

memasang alat tersebut harus terlatih

dan mahir. Selain itu, terdapat

anggapan atau persepsi responden

apabila menggunakan kontrasepsi

IUD yaitu 1) responden beranggapan

apabila sedang bekerja atau

mengangkat barang berat, alat

tersebut akan berubah posisi atau alat

akan jatuh; 2) responden

beranggapan akan tidak nyaman baik

dalam berhubungan maupun

beraktivitas atau bekerja; 3)

beranggapan terlalu pribadi, merasa

lebih pribadi dan juga untuk

mengontrol terhadap efek samping

dari alat tersebut membutuhkan wakt

dan jarak yang cukup jauh.

Hubungan Antara Akses KB

Dengan Pemilihan Kontrasepsi

Hormonal dan Non Hormonal

Hasil penelitian yang

diperoleh adalah akses pelayanan KB

dan pemilihan kontrasepsi hormonal
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dan non hormonal dimana akseptor

KB Aktif tercatat 81 responden,

terdapat 72 responden (88.9%)

memilih Kontrasespi hormonal (69

responden) dan Non Hormonal (3

responden) dalam mengakses

pelayanan KB tergolong sulit dan

terdapat 9 responden (11.1%)

memilih Kontrasepsi Hormonal (5

responden) dan Non Hormonal (4

responden) dalam mengakses

pelayanan KB tergolong mudah.

Setelah hasil tersebut diperoleh

selanjutnya dilakukan Uji hubungan

dengan menggunakan Uji Chi-

Square. Koefisien korelasi yang

diperoleh adalah (r) = 0,411 dengan

taraf signifikan (p<0,05) = 0,002.

Berdasarkan taraf signifikan ini,

maka hipotesis yang diterima adalah

H1 dan H0 ditolak. Karena H1

diterima maka kesimpulan yang

diambil adalah: terdapat hubungan

yang positif dan signifikan antara

akses pelayanan KB dengan

pemilihan kontrasepsi hormonal dan

non hormonal responden. Korelasi

yang positif dan signifikan ini berarti

ketika salah satu variabel tinggi,

maka akan diikuti dengan tingginya

nilai dari variabel yang lain

(Arikunto, 2010).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Akses KB, Dari hasil

penelitian yang didapatkan di Desa

Taman Sari Kecamatan Sekotong

Kab. Lombok Barat mengenai akses

pelayanan KB (segi jarak tempuh,

segi biaya, segi sumber pelayanan

dan segi kognitif/pengetahuan)

sebesar 88,9 % atau 72 responden

tergolong sulit dalam mengakses dari

81 responden.

Pemilihan Kontrasepsi

Hormonal dan Non Hormonal, Dari

hasil penelitian yang didapatkan

responden cenderung lebih memilih

dan menggunakan kontrasepsi

hormonal sebesar 91.4% atau 74

responden dari 81 responden.

Akses KB dengan Pemilihan

Kontrasepsi Hormonal dan Non

Hormonal, Uji hubungan dengan

menggunakan Uji Chi-Square

didapatkan taraf signifikan (p) =

0,002 dan nilai (r) = 0,411 artinya

terdapat hubungan yang signifikan

antara akses KB dengan pemilihan

kontrasepsi hotmonal dan non

hormonal.
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Saran

Berdasarkan kesimpulan

diatas, maka dapat diusulkan

beberapa saran yaitu:

1. Bagi Pemegang Program

Petugas Puskesmas, Diharapkan

meningkatkan mutu dan kualitas

pelayanan baik sarana seperti

pengadaan alat/cara kontrasepsi

yang banyak, dan prasarana

seperti tenaga kesehatan untuk

memberikan pelayanan guna

mendukung pemrograman KB

yang efektif dan efisien.

2. Petugas Lapangan KB

Diharapkan untuk meningkatkan

mutu pelayanan baik dalam

memberikan penyuluhan dan

konseling mengenai Keluarga

Berencana dan Kontrasepsi agar

berpengetahuan tinggi guna

menciptakan Keluarga “Dua Anak

Lebih Baik” dan membina

Keluarga Sejahtera.

3. Bagi Akseptor KB

Diharapkan akseptor KB untuk

tetap menggunakakn alat

kontrasepsi. Khususnya untuk

akseptor KB hormonal untuk

disarankan mengganti dengan KB

non hormonal seperti IUD (Intra

Uterine Devices) dimana sedikit

efek samping, efektivitas tinggi,

penggunaan jangka panjang

hingga 10 tahun.

4. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan dapat meningkatkan

mutu pendidikan dengan

memfasilitasi dalam penelitian

mahasiswa selanjutnya

5. Bagi Peneliti selanjutnya,

Diharapkan agar terus

mengembangkan hasil penelitian

ini untuk mengetahui

perkembangan program Keluarga

Berencana baik dari segi minat

dan motivasi ataupun peran serta

masyarakat dalam program

tersebut.
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ABSTRACT

Diabetes mellitus was a metabolic disorder related to insulin deficiency or insulin

resistance, and it can raised blood glucose concentration and glycosuria. Glucose intolerance

and insulin sensitivity related to sleep disturbance. Chronic hyperglycemia was associated

with kidney, eyes, nerve, cardiovaskluer failure and peripheral vascular disease.

The aim of this Study was to determine association between sleep quality and blood

glucose. objectives to determine the associated of sleep quality and blood glucose in Type 2

Diabetes Patients in General Hospital Province of West Nusa Tenggara. It was cross-

sectional study with 96 sample. Pearson Correlation showed that sleep quality was related to

blood glucose of type 2 Diabetes patients (r=0277, p=0.006).

Physical activity have contribution to the association of sleep quality and blood

glucose level in type 2 Diabetes. Based on this result, nurse should give serious attention in

rest and sleep for tipe 2 diabetic patient.

Key words : Type 2 Diabetes Mellitus, Sleep Quality, Blood Glucose

LATAR BELAKANG

DM merupakan gangguan

metabolisme yang disebabkan oleh

berbagai sebab dengan karakteristik

adanya hiperglikemia kronik disertai

dengan gangguan metabolisme

karbohidrat, lemak dan protein akibat dari

gangguan sekresi insulin atau kerja insulin

(Holt & Kumar, 2010). Peningkatan kadar

glukosa darah (hipergikemia) yang

berlangsung dalam waktu yang lama dapat

menyebabkan kerusakan beberapa organ

tubuh yang utama.

Hiperglikemia dapat menyebabkan

komplikasi kronis yang menimbulkan
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terjadinya kerusakan dan gangguan fungsi

ginjal, mata, saraf dan resiko terjadinya

gangguan kardiovaskuler yang dapat

meningkatkan angka kesakitan dan

kematian serta berkontribusi terhadap

timbulnya kerusakan pembuluh darah

perifer (James, 2005).

Klasifikasi DM terdiri dari DM tipe

1, DM tipe 2, DM gestasional dan DM tipe

lain. DM tipe 1 atau Insulin Dependen

Diabetes Mellitus (IDDM) berhubungan

dengan adanya gangguan autoimun yang

merusak sel beta pankreas sehingga

menyebabkan sel beta pankreas tidak dapat

memproduksi insulin. DM tipe 2

berhubungan dengan adanya resistensi

insulin dan defisiensi insulin secara relatif

sedangkan DM gestasional adalah DM

yang terjadi selama masa kehamilan

(Dunning, 2009; Ligaray, 2010).

Prevalensi DM tipe 2 berhubungan

dengan perubahan gaya hidup, kebiasaan

konsumsi makanan tinggi kalori,

kurangnya aktivitas, merokok, obesitas dan

urbanisasi serta berhubungan dengan

adanya gangguan tidur (Holt et al, 2010).

Menurut Spiegel et al (1999) gangguan

tidur berhubungan dengan resiko

terjadinya DM, individu yang tidur

malamnya kurang dari empat jam

memiliki resiko untuk mengalami

gangguan toleransi glukosa dibandingkan

dengan kelompok yang tidurnya cukup.

Menurut DeLaune & Ladner

(2002) gangguan tidur dapat

mempengaruhi fungsi kognitif dan

motorik, penurunan produktivitas,

perubahan mood, penurunan daya ingat,

disorientasi dan kelelahan sehingga dapat

mempengaruhi kemampuan pasien dalam

melakukan aktivitas sehari-hari.

Sedangkan menurut Cappuccio (2010)

gangguan tidur dapat menyebabkan adanya

perubahan pada metabolisme, sistem

endokrin dan sistem imun serta dapat

mempengaruhi berbagai aspek baik

fisiologis, psikologis, tingkah laku, sosial

dan lingkungan.

Gangguan tidur pada pasien DM

tipe 2 dapat mempengaruhi motivasi dan

kemampuan dalam melakukan aktivitas

sehari-hari (Chasens & Olshansky, 2008).

Penurunan kemampuan dalam melakukan

aktivitas sehari-hari dapat mempengaruhi

pelaksanaan manajamen pengelolaan DM

tipe 2. Manajemen pengelolaan DM tipe 2

terkait dengan pemantauan status

metabolik yang bertujuan untuk

mempertahankan kadar glukosa darah

dalam batas normal serta mencegah

terjadinya hipoglikemia dan hiperglikemia.

Gangguan tidur yang terjadi pada

pasien DM tipe 2 tentunya juga akan
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mempengaruhi pasien dalam pengelolaan

penyakitnya. Salah satu komponen dalam

manajemen DM tipe 2 adalah monitoring

glukosa darah yang memerlukan peran

serta aktif, kemauan dan kemampuan

pasien secara mandiri. Upaya

mempertahankan kadar glukosa darah

tetap normal pada pasien DM tipe 2 dapat

menurunkan resiko terjadinya komplikasi

(Soegondo et al, 2009).

Menurut North American Nursing

Diagnosis Association (NANDA) (2009)

diagnosa keperawatan yang berhubungan

dengan tidur adalah deprivasi tidur dan

gangguan pola tidur. Gangguan tidur dapat

mempengaruhi fungsi kognitif dan

kemampuan pasien dalam melakukan

perawatan secara mandiri (Riegel &

Weaver, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian

analytic correlation dengan rancangan

penelitian cross-sectional, dengan

rancangan penelitian cross-sectional.

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 96

responden dengan teknik pengambilan

sampel secara consecutive sampling.

Penelitian dilaksanakan di Poliklinik

Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum

Propinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan

Juni 2011.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil analisis

didapatkan rata-rata umur responden

adalah 60.62 tahun (SD: 9.318), responden

termuda berumur 31 tahun dan yang

paling tua adalah 81 tahun, responden

dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 52

orang (54.2%) dan perempuan sebanyak

44 orang (45.8%), sedangkan berdasarkan

tingkat pendidikan yang paling banyak

adalah responden dengan pendidikan SMA

yaitu sebanyak 38 orang (39.6%).

Berdasarkan jenis pekerjaannya

sebagian besar responden tidak bekerja

tidak bekerja yaitu sebanyak 75 orang

(78.2%). Berdasarkan jenis obat DM yang

digunakan diperoleh gambaran bahwa

sebagian besar responden menggunakan

obat hiperglikemia oral (OHO) yaitu

sebanyak 73 orang (75%) dan yang

mengalami komplikasi sebanyak 24 orang

(25%) dengan rata Rata-rata lama

menderita DM adalah 8.32 tahun (SD:

7.417), paling lama menderita DM adalah

27 tahun.

Berdasarkan hasil analisis

didapatkan rata-rata skor kualitas tidur

responden yang diukur dengan kuesioer

the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)

adalah 8.25 (SD: 2.280), dengan skor

kualitas tidur responden terendah adalah 4

dan tertinggi 17. Rata-rata kadar glukosa

darah puasa responden adalah 153.96



57

Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan 57

mg/dL (SD: 43.140), dengan kadar

glukosa darah puasa yang terendah 66

mg/dL dan yang tertinggi adalah 264

mg/dL.

Rata-rata skor diet responden

adalah 32.55 (SD: 5.540. Skor diet

terendah adalah 17 dan tertinggi 41,

dengan rata-rata skor aktivitas fisik adalah

7.28 (SD: 3.243), dengan skor aktivitas

fisik terendah 1 dan tertinggi 14.

Berdasarkan penggunaan obat

OHO atau insulin didapatkan bahwa

responden yang teratur dalam penggunaan

obatnya baik OHO maupun insulin

sebanyak 86 orang (89.6%) sedangkan

responden yang penggunaan obatnya tidak

teratur sebanyak 10 orang (10.4%). Rata-

rata skor stress responden adalah 15.79

(SD: 4.679), dengan skor stress terendah

adalah 1 dan tertinggi 29.

Hasil analisis hubungan kualitas

tidur dengan kadar glukosa darah pada

pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit Umum

Propinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 1 Analisis Korelasi dan Regresi
Kualitas Tidur dengan Kadar Glukosa

Darah pada Pasien DM tipe 2 di Rumah
Sakit Umum Propinsi Nusa Tenggara

Barat Bulan Juni 2011 (n=96)

Variabel r R² Persamaan Garis
P-

valu
e

Kualitas
Tidur 0.277*

0.07
7

KGD =
110.721+5.241
kualitas tidur

0.00
6

*signifikan pada α=0.05 

Hasil analisis hubungan kualitas

tidur dengan kadar glukosa darah puasa

menunjukkan hubungan sedang (r=0.277)

dan berpola positif artinya semakin besar

skor kualitas tidur berdasarkan kuesioner

PSQI maka kadar glukosa darah puasa

akan meningkat. Hasil uji statistik lebih

lanjut disimpulkan adanya hubungan yang

signifikan antara kualitas tidur dengan

kadar glukosa darah puasa responden (p =

0.006).

Hasil analisis hubungan antara

variabel confounding (diet dan aktivitas)

dengan kadar glukosa darah pasien DM

tipe di Rumah Sakit Umum Propinsi Nusa

Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis

hubungan antara diet dengan kadar

glukosa darah puasa didapatkan nilai r= -

0.194 dengan berpola negatif artinya diet

yang tidak teratur akan meningkatkan

kadar glukosa darah puasa pasien DM tipe

2. Hasil uji statistik lebih lanjut

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan

yang signifkan antara diet dengan kadar

glukosa darah puasa (p = 0.058).

Hasil analisis menunjukkan adanya

hubungan antara aktivitas fisik dengan

kadar glukosa darah puasa (r= -0.223),

dan berpola negatif artinya aktivitas fisik

yang kurang akan meningkatkan kadar
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glukosa darah puasa pasien DM tipe 2

sebesar 2.969. Hasil uji statistik lebih

lanjut disimpulkan terdapat hubungan

yang signifkan antara aktvitas fisik dengan

kadar glukosa darah puasa (p = 0.029).

Hasil analisis hubungan variabel

diet dan aktivitas fisik dengan kadar

glukosa darah data dilihat pada tabel 1.2

berikut ini :

Tabel 2 Analisis Korelasi dan Regresi
Diet dan Aktivitas Fisik dengan Kadar
Glukosa Darah pada Pasien DM tipe 2
di Rumah Sakit Umum Propinsi Nusa

Tenggara Barat Bulan Juni 2011 (n=96)

Variabel
r R² Persamaan Garis

P-
valu

e

Diet -0.194
0.03

8
KGD = 203.123-

1.510 Diet
0.05

8

Aktivitas
Fisik

-
0.223*

0.05
0

KGD = 175.574-
2.969 Aktivitas Fisik

0.02
9

*signifikan pada α=0.05 

Hasil analisis hubungan stress

dengan kadar glukosa darah pasien DM

tipe di Rumah Sakit Umum Propinsi Nusa

Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel 1.3

Tabel 3 Analisis Korelasi dan Regresi
Stress dengan Kadar Glukosa Darah

pada Pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit
Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat

Bulan Juni 2011 (n=96)

Variabel r R² Persamaan Garis
P-

valu
e

Stress 0.199
0.04

0
KGD =

124.968+1.836 Stress
0.05

2
*signifikan pada α=0.05 

Hasil analisis menunjukkan

hubungan stress dengan kadar glukosa

darah puasa didapatkan nilai (r=0.199)

dan berpola positif. Hasil uji statistik lebih

lanjut disimpulkan tidak terdapat

hubungan yang signifkan antara stress

dengan kadar glukosa darah puasa (p =

0.058).

Hasil analisis hubungan umur

dengan kadar glukosa darah pasien DM

tipe di Rumah Sakit Umum Propinsi Nusa

Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

Tabel 4 Analisis Korelasi dan Regresi
Umur dengan Kadar Glukosa Darah

pada Pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit
Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat

Bulan Juni 2011 (n=96)

Variabel r R² Persamaan Garis
P-

valu
e

Umur 0.048
0.00

2
KGD = 167.011-

0.219 Umur
0.64

4

*signifikan pada α=0.05 

Analisis hubungan umur dengan

kadar glukosa darah puasa responden di

peroleh nilai (r=0.048). Hasil uji statistik

lebih lanjut disimpulkan tidak ada

hubungan yang signifikan antara umur

dengan kadar glukosa darah puasa (p =

0.644).

Hasil analisis hubungan lama DM

dengan kadar glukosa darah pasien DM

tipe di Rumah Sakit Umum Propinsi Nusa

Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel

berikut ini :
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Tabel 5 Analisis Korelasi dan Regresi

Lama Menderita DM dengan Kadar

Glukosa Darah pada Pasien DM tipe 2

di Rumah Sakit Umum Propinsi Nusa

Tenggara Barat Bulan Juni 2011 (n=96)

Variabel r R² Persamaan Garis
P-

value

Lama DM 0.109 0.012
KGD = 148.168+0.679

Lama DM
0.292

*signifikan pada α=0.05 

Analisis hubungan lama DM

dengan kadar glukosa darah puasa

responden diperoleh nilai (r=0.109). Hasil

uji statistik lebih lanjut disimpulkan tidak

ada hubungan yang signifikan antara lama

menderita DM dengan kadar glukosa darah

puasa (p = 0.292).

Hasil analisis hubungan

penggunaan obat dengan kadar glukosa

darah pasien DM tipe di Rumah Sakit

Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.12 Distribusi Kadar Glukosa
Darah Responden Bedasarkan

Penggunaan Obat di Rumah Sakit
Umum Propinsi

Nusa Tenggara Barat Bulan Juni 2011
(n=96)

Variabel
Komplikasi

Mean SD SE n
p-

value

Ada
komplikasi

162.79 39.477
8.05

8
24

0.249
Tidak ada

komplikasi
151.01 44.161

5.20
4

72

Rata-rata kadar glukosa darah

puasa responden yang penggunaan obatnya

tidak teratur adalah 137.40 mg/dL,

sedangkan responden yang teratur dalam

penggunaan obatnya rata-rata kadar

glukosa darah puasanya adalah 155.88

mg/dL. Hasil uji statistik lebih lanjut

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan

yang signifikan nilai rata-rata kadar

glukosa darah puasa antara responden

yang penggunaan obatnya teratur dengan

responden yang tidak teratur (p=0.201).

Hasil analisis hubungan komplikasi

dengan kadar glukosa darah pada pasien

DM tipe 2 di Rumah Sakit Umum Propinsi

Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada

tabel 6 berikut :

Tabel 6 Analisis Korelasi dan Regresi
Komplikasi dengan Kadar Glukosa

Darah pada Pasien DM tipe 2 di Rumah
Sakit Umum Propinsi Nusa Tenggara

Barat Bulan Juni 2011 (n=96)
Variabel

Penggunaan
Obat

Mean SD SE n
p-

value

Tidak
Teratur

137.40 28.056
8.87

2
10

0.201Teratur 155.

88

44.2

80

4.7

75
86

Rata-rata kadar glukosa darah

puasa responden yang disertai dengan

komplikasi adalah 162.79 mg/dL,

sedangkan responden yang tidak

mengalami komplikasi rata-rata kadar

glukosa darah puasanya adalah 151.01

mg/dL. Hasil uji statistik lebih lanjut

disimpulkan tidak ada perbedaan yang

signifikan nilai rata-rata kadar glukosa

darah puasa antara responden yang

mengalami komplikasi dengan responden
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yang tidak mengalami komplikasi

(p=0.249).

Hasil analisis dengan regresi linier

ganda antara variabel bebas dan variabel

confounding dengan kadar glukosa darah

dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Seleksi Multivariat Uji
Regresi Linier Ganda Variabel Bebas

dan Variabel Confounding dengan
Kadar Glukosa Darah Responden di
Rumah Sakit Umum Propinsi Nusa

Tenggara Barat Bulan Juni 2011 (n=96)

Varia
bel

B

Perub
.

Coef.
B

R²

Peru
b.
R²

p-
valu

e

Kualitas
Tidur
(KT)

4.272 - 0.077 - 0.006

KT +
Komplik
asi

4.261 0.25 % 0.211 0.148 0.003

KT +
Penggun
aan
Obat

4.587 7.3 % 0.205 0.151 0.002

KT+
Umur 4.630 8.3 % 0.200 0.155 0.001

KT+
Stress 4.998 -16.9 % 0.182 0.146 0.001

KT+Die
t 4.733 -10.7 % 0.141 0.113 0.003

KT+
Aktivita
s Fisik

5.275 -23.4 % 0.090 0.070 0.003

KT+
Lama
DM

5.241 -22.6 % 0.077 0.067 0.006

Berdasarkan hasil analisis

didapatkan bahwa perubahan koefisien B

pada variabel utama kualitas tidur lebih

dari 10 % terjadi pada saat variabel stress

dikeluarkan dari model (-16.9%), variabel

aktivitas fisik menyebabkan perubahan

nilai koefisien B (-10.7%), variabel diet

menyebabkan perubahan koefisien B

sebesar (-23.4%) dan variabel lama

menderita DM menyebabkan perubahan

kosfisien B sebesar (-22.6%). Berdasarkan

analaisis tersebut menunjukkan bahwa

variabel stress, diet, aktivitas fisik dan

lama DM merupakan variabel

confounding yang berkontribusi terhadap

hubungan kualitas tidur dengan kadar

glukosa darah.

Pemodelan akhir hubungan

variabel kualitas tidur dengan kadar

glukosa darah pada pasien DM tipe 2 di

Rumah Sakit Umum Propinsi Nusa

Tenggara Barat setelah dikontrol dengan

variabel confounding aktivitas fisik, diet,

stress dan lama DM dapat seperti pada

tabel 8. berikut :

Tabel 8. Hasil Pemodelan Akhir
Variabel Bebas dan Variabel

Confounding dengan Kadar Glukosa
Darah Pasien DM Tipe 2 di Rumah

Sakit Umum Propinsi Nusa Tenggara
Barat Bulan Juni 2011 (n=96)

Variabel B Beta
P-

value
R²

Kualitas
Tidur

4.630 0.245 0.013

0.200

Aktivitas
Fisik

-2.589 -0.191 0.056

Diet
-1.489 -0.195 0.064

Stress
1.245 0.135 0.167

Lama DM
1.405 0.225 0.027
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Terdapat hubungan antara kualitas

tidur dengan kadar glukosa darah, dimana

setiap peningkatan skor kualitas tidur akan

meningkatkan kadar glukosa darah puasa

sebesar 4.630 setelah dikontrol oleh

variabel aktivitas fisik, diet, stress dan

lama menderita DM. Variabel kualitas

tidur, aktivitas fisik, diet, lama menderita

DM dan stress berperan menjelaskan kadar

glukosa darah puasa sebesar 20 %

sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor

lain.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian

menunjukkan terdapat hubungan antara

kualitas tidur dengan kadar glukosa darah

pada pasien DM tipe 2 setelah dikontrol

dengan diet, aktivitas fisik, stress dan lama

menderita DM. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa rata-rata nilai kualitas

tidur pasien DM tipe 2 yang menjadi

responden dalam penelitian ini adalah

8.25, dengan standar deviasi sebesar 2.280.

Berdasarkan hasil uji statistik

menunjukkan adanya hubungan yang

signifikan antara kualitas tidur dengan

kadar glukosa darah responden di Rumah

Sakit Umum Propinsi Nusa Tenggara

Barat dengan pola hubungan yang positif

(r = 0.277) dan nilai p-value (p = 0.006).

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin

tinggi skor Pittsburgh Sleep Quality Index

(PSQI) maka semakin tinggi kadar glukosa

darah puasa.

Spiegel, Leproult & Van Cauter

(1999) menunjukkan bahwa durasi tidur

malam yang kurang sekitar 4 jam selama 6

hari memicu gangguan toleransi glukosa,

peningkatan sekresi kortisol dan aktivitas

sistem saraf simpatik serta menurunkan

sekresi hormon leptin. Penurunan toleransi

glukosa dapat terjadi selama periode tidur.

Selama periode tidur dapat terjadi

peningkatan kadar glukosa darah dengan

peningkatannya berkisar antara 20-30%

dan peningkatan kadar glukosa darah

maksimal terjadi pada saat pertengahan

tidur. Selama periode tidur organ otak

sangat sedikit mengunakan glukosa

sebagai energi dan ditandai dengan adanya

penurunan aktivitas saraf simpatik serta

adanya peningkatan irama vagal. Tidur

dalam juga berhubungan dengan

peningkatan yang kuat dari kadar hormon

pertumbuhan ketika aktivitas kelenjar

pituitari dan kelenjar adrenal dihambat

(Spiegel, Tasali, Leproult & Cauter, 2009).

Penelitian tentang kualitas tidur

pada pasien DM tipe 2 pernah dilakukan

oleh Cunha, Zanetti dan Hass (2008)

terhadap pasien di Sao Paolo Brazil.

Berdasarkan hasil penelitiannya

didapatkan nilai rata-rata kualitas tidur

pasien DM tipe 2 yang juga diukur dengan

instrumen the Pittsburgh Sleep Quality

index (PSQI) didapatkan nilai rata-rata

kualitas tidur pasien 5 dengan jumlah

pasien yang memiliki nilai PSQI kurang
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dari 5 sebanyak 26 orang (52%) dan 24

orang (48%) mempunyai nilai PSQI lebih

dari 5. Sedangkan hasil penelitian tentang

kualitas tidur dan faktor yang

mempengaruhi gangguan tidur pada 397

pasien di Cina oleh Zhang, et al (2008)

didapatkan rata-rata nilai kualitas tidur

pasien lebih tinggi 7.34 (SD : 4.01) dan

dari 397 pasien yang menjadi responden

dalam penelitian tersebut didapatkan

sebanyak 45.6 % memiliki kualitas tidur

yang buruk.

Berdasarkan hasil penelitian

diperoleh gambaran bahwa gangguan tidur

yang banyak dialami oleh pasien DM yang

menjadi responden dalam penelitian ini

adalah sering terbangun tengah malam

karena harus ke kamar mandi. Akibat

sering terbangun pasien merasakan

kebutuhan istirahat tidurnya kurang. Hal

tersebut didukung dengan hasil penelitian

yang dilakukan oleh Teixeira, Zanetti &

Pereira (2009) di Sao Paolo terhadap 31

pasien DM di Sao Paolo Brazil yang

menunjukkan bahwa sebanyak 32.2%

pasien DM mengalami gangguan tidur.

Hasil penelitian lain tentang kualitas tidur

pada pasien DM tipe 2 oleh Cunha, Zanetti

& Hass (2008) didapatkan gambaran

bahwa sebagian besar penyebab gangguan

tidur adalah akibat nokturia.

Hasil penelitian tidak mendukung

atau tidak sesuai dengan literatur yang ada

atau penelitian yang lain terkait dengan

pengaruh diet dengan kadar glukosa darah

dimana menurut Holt, et al (2011) diet

merupakan faktor utama yang

berhubungan dengan peningkatan kadar

glukosa darah pada pasien DM terutama

setelah makan.

Berdasarkan hasil tersebut

menunjukkan bahwa aktivitas fisik sangat

bermanfaat dalam penatalaksanaan DM.

Latihan merupakan bagian dari aktivitas

fisik yang terencana dan terstruktur dengan

gerakan secara berulang untuk

meningkatkan atau mempertahankan

kebugaran fisik. Selama melakukan latihan

otot menjadi lebih aktif dan terjadi

peningkatan permiabilitas membran serta

adanya peningkatan aliran darah akibatnya

membran kapiler lebih banyak yang

terbuka dan lebih banyak reseptor insulin

yang aktif dan terjadi pergeseran

penggunaan energi oleh otot yang berasal

dari sumber asam lemak ke penggunaan

glukosa dan glikogen otot (Sigal, 2004).

Penggunaan obat dalam penelitian

ini untuk menjelaskan tentang keteraturan

responden dalam pengobatan DM sehari-

hari baik responden yang menggunakan

obat hipoglikemia oral maupun responden

yang menggunakan insulin. Hasil

penelitian menunjukkan tidak adanya

perbedaan yang signifikan antara

responden yang menggunakan obat secara

teratur dengan responden yang tidak
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teratur dengan kadar glukosa darah, hal

tersebut ditunjukkan dari hasil uji statistik

dengan nilai p=0.201.

Stress mempengaruhi sistem

neuroendokrin melalui rangsangan

simpatik-adrenal-medulla (SAM) dan

aktivitas hipotalamus-pituitari-adrenal

(HPA). Stress menyebabkan hipotalamus

mensekresi Corticotropin Releasing

Factor yang menyebabkan sekresi

adrenokortikotropin dan merangsang

korteks adrenal untuk mensekresi hormon

glukokortikoid seperti kortisol yang

menyebabkan peningkatan produksi

glukosa oleh hepar dan mengurangi

ambilan glukosa oleh jaringan. Kortisol

mempengaruhi pemecahan karbohidrat,

protein dan lemak melalui proses

glukoneogenesis yang menghasilkan

glukosa sebagai sumber energi serta

berperan dalam mempengaruhi fungsi

tubuh selama periode istirahat (Smeltzer &

Bare, 2002; Flint, 2004).

Hubungan usia dengan penurunan

aktivitas insulin masih belum jelas, apakah

akibat perubahan fisiologis tubuh atau

pengaruh usia terdapat berkurangnya

aktivitas fisik. Peningkatan lemak tubuh

berhubungan dengan penurunan masa otot

yang berkontribusi terhadap terjadinya

resistensi insulin (Snoek, Skinner, 2005).

Hubungan lama menderita DM

dengan kadar glukosa darah dapat

dikaitkan dengan kemampuan responden

dalam melakukan perawatan secara

mandiri terutama dalam hal pengaturan

pola makan, aktivitas fisik dan penggunaan

obat serta pengendalian kadar glukosa.

Menurut Stratton et al (2000)

dalam penelitian prospektif yang bertujuan

untuk mengetahui hubungan kadar glukosa

darah dengan resiko terjadinya komplikasi

mikrovaskuler dan makrovaskuler di

Inggris, Skotlandia dan Irlandia Utara

didapatkan bahwa adanya hubungan yang

kuat antara riwayat hiperglikemia dengan

resiko terjadinya komplikasi pada pasien

DM tipe 2. Penurunan kadar HbA1c

memiliki peranan untuk mengurangi resiko

komplikasi.

Berdasarkan hasil penelitian juga

dapat diketahui bahwa sebagian besar

responden yaitu 61.5 % memiliki skor

PSQI kurang dari skor rata-rata sedangkan

38.5 % mempunyai skor diatas 8.25,

dimana skor diatas rata-rata dapat

menggambarkan bahwa responden

memiliki kualitas tidur yang buruk. Hasil

penelitian dapat menjadi dasar bagi

perawat dalam memberikan asuhan

keperawatan pada pasien DM terutama

yang berhubungan dengan pemenuhan

kebutuhan istirahat tidur.

Berdasarkan hasil analisis

multivariat dalam penelitian ini terdapat

faktor confounding yang mempunyai

kontribusi terhadap hubungan kualitas



64

Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan 64

tidur dengan kadar glukosa darah pada

pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit Umum

Propinsi Nusa Tenggara Barat yaitu

variabel aktivitas fisik, diet, stress dam

lama menderita DM. Berdasarkan hasil

analisis multivariat menunjukkan variabel

aktivitas fisik, diet, stress dan lama DM

mempunyai kontribusi terhadap hubungan

antara variabel kualitas tidur dengan kadar

glukosa darah. Sedangkan faktor

confounding yang lain seperti penggunaan

obat, komplikasi dan umur tidak

mempunyai kontribusi terhadap hubungan

kualitas tidur dengan kadar glukosa darah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka

simpulan yang didapatkan adalah sebagai

berikut :

a. Karakteristik responden dalam

penelitian ini sebagian besar berjenis

kelamin laki-laki dengan rata-rata

umur adalah 60.62 tahun dan sebagian

besar tingkat pendidikannya adalah

SMA, sedangkan menurut jenis

pekerjaan pada umumnya responden

sudah tidak bekerja atau sebagai ibu

rumah tangga. Berdasarkan jenis obat

yang digunakan sebagian besar

responden menggunakan OHO dan

sebagian besar responden tidak

mengalami komplikasi dengan rata-

rata lama menderita DM adalah 8.32

tahun.

b. Rata-rata skor kualitas tidur responden

yang di ukur dengan menggunakan

kuesioner PSQI adalah 8.25,

berdasarkan hal tersebut didapatkan

gambaran bahwa rata-rata kualitas

tidur responden adalah baik.

c. Berdasarkan hasil pemeriksaan kadar

glukosa darah puasa, rata-rata kadar

glukosa darah puasa responden adalah

153.96 mg/dL, hal tersebut

menggambarkan bahwa rata-rata

kadar glukosa darah responden masih

berada diatas batas kendali glokosa

darah bagi pasien DM.

d. Dari hasil analisis menunjukkan

adanya hubungan yang signifikan

antara kualitas tidur dengan kadar

glukosa darah pada pasien DM tipe 2

di Rumah Sakit Umum Propinsi Nusa

Tenggara Barat (p=0.006) dengan arah

hubungan positif yang berarti bahwa

kualitas tidur yang buruk akan

meningkatkan kadar glukosa darah.

e. Adanya variabel aktivitas fisik, diet,

stress dan lama menderita DM yang

memiliki kontribusi terhadap

hubungan antara kualitas tidur dengan

kadar glukosa darah pada pasien DM

tipe 2.
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