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Abstrak 
Latar Belakang : Mahasiswa keperawatan yang sedang praktik klinik dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya 

insiden keselamatan pasien, olehnya Institusi pendidikan keperawatan berperan untuk menanamkan proses belajar 

yang mengajarkan materi keselamatan pasien dan mengamankan keselamatan pasien di lingkungan perawatan 

kesehatan yang kompleks. Berdasarkan informasi awal di Rumah Sakit Woodward, keselamatan pasien belum 

mendapatkan perhatian dari perawat. Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran secara 

jelas bagaimana penerapan pasien safety yang telah diterapkan di rumah sakit Woodward Palu. Metode Penelitian : 

Penelitian menggunakan metode survey deskriptif dengan besar sampel total populasi yaitu semua perawat yag 

bekerja di ruang rawat inap sebesar 81 orang. Hasil penelitian :  menunjukkan penerapan five moments hand 

hygiene   jarang dilaksanakan (48,1%), penggunaan sarung tangan pada tindakan invasif jarang (29,6%). penerapan 

6 prinsip pemberian obat jarang (40,7%), penerapan komunikasi efektif  jarang (43,2%),  penerapan injeksi sekali 

pakai jarang (38,3%) penerapan pelaporan insiden KTD jarang (37,0%), penerapan monitoring pasien safety jarang 

(49,4%), Kesimpulan : Penelitian ini menyimpulkan penerapan pasien safety belum dilaksanakan secara maksimal. 

Saran : Penelitian ini menyarankan untuk Sebaiknya dilaksanakan pertemuan rutin yang membahas mengenai 

pelaksanaan pasien safety disetiap ruangan dan memberi feedbeck. 

 

Kata Kunci: five moments hand hygiene, komunikasi efektif,  pasien safety. pemberian obat, sarung tangan, tindakan 

invasive,   

Abstract 

Background: Clinical nursing students may be one of the causes of patient safety incidents, by which Nursing 

education institutions play a role in instilling learning that teaches patient safety materials and safeguards patient 

safety in complex health care settings. Based on preliminary information at Woodward Hospital, patient safety has 

not received attention from nurses. Research Objectives: This study aims to get a clear picture of how the 

application of patient safety that has been applied in Woodward Palu hospital. Research Methods: The research 

used descriptive survey method with total sample of total population that is all nurse yag work in inpatient room 

equal to 81 people. The results showed that the implementation of five moments hand hygiene was rare (48.1%), the 

use of gloves on rare invasive action (29.6%). The application of 6 principles of infrequent drug administration 

(40.7%), the application of rarely effective communication (43.2%), the application of rare disposable injection 

(38.3%) of incident reporting incidence of randomized KTD (37.0%), Safety rarely (49.4%), Conclusion: This 

research concludes the application of patient safety has not been implemented maximally. Suggestion: This 

research recommends for a routine meeting to discuss about the implementation of patient safety in every room and 

feedbeck. 

 

Keywords: five moments hand hygiene, effective communication, patient safety. Administration of drugs, gloves, 

invasive measures, 

Pendahuluan 

 

WHO telah mengumpulkan angka-angka 

penelitian di rumah sakit di berbagai Negara 

yaitu Amerika, Inggris, Denmark dan Australia 

dan menemukan KTD dengan rentang 3,2% - 

16,6%. Data tersebut menjadi pemicu di 

berbagai Negara untuk melakukan penelitian dan 

mengembangkan sistem keselamatan Pasien 

(WHO patient safety curiiculum guide, 2012). 

Keselamatan pasien merupakan langkah kritis 

pertama untuk memperbaiki kualitas pelayanan 

dan mengkoordinasikan aksi-aksi global 

berkaitan dengan keselamatan pasien dan 

melawan permasalahan-permasalahan kerugian 

pasien yang semakin banyak dilaporkan 

(Leanda, 2008). 

 Menanggapi hal tersebut, Indonesia 

telah mendirikan KKP-RS (Komite Keselamatan 

Pasien Rumah Sakit) oleh PERSI (Depkes, 

2008). Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 1691/2011 tentang Keselamatan 

Pasien Rumah Sakit. Peraturan ini menjadi 
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tonggak utama operasionalisasi Keselamatan 

Pasien di rumah sakit seluruh Indonesia. Banyak 

rumah sakit di Indonesia yang telah berupaya 

membangun dan mengembangkan Keselamatan 

Pasien, namun upaya tersebut dilaksanakan 

berdasarkan pemahaman manajemen terhadap 

Keselamatan Pasien. Peraturan Menteri ini 

memberikan panduan bagi manajemen rumah 

sakit agar dapat menjalankan spirit Keselamatan 

Pasien secara utuh. 

Tenaga perawat merupakan tenaga 

professional yang berperan penting dalam fungsi 

rumah sakit. Hal tersebut didasarkan atas jumlah 

tenaga perawat sebagai porsi terbesar di dalam 

pelayanan rumah sakit. Dalam menjalankan 

fungsinya, perawat merupakan staf yang 

memiliki kontak terbanyak dengan pasien. 

Luasnya peran perawat memungkinkannya 

terjadinya resiko kesalahan pelayanan. Oleh 

karena itu perawat perlu memiliki pengetahuan 

yang cukup dan komitmen yang kuat untuk 

menerapkan pasien safety dalam melaksanakan 

asuhan keperawatan. 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit 

Woodward untuk melihat bagaimana penerapan 

pasien safety yang dilakukan oleh perawat. 

Penelitian ini melibatkan semua mahasiswa 

tingkat II Akper Bala Keselamatan yang sedang 

menjalani praktik klinik sebagai enumerator 

sekaligus menerapkan mata kuliah manajemen 

pasien safety. Keterlibatan mahasiswa menjadi 

sangat penting, karena mahasiswa keperawatan 

yang sedang praktik klinik dapat menjadi salah 

satu penyebab terjadinya insiden keselamatan 

pasien. Hal ini karena mahasiswa sebagai factor 

individu memiliki pengaruh terhadap kualitas 

perawatan dan keselamatan pasien (Mwachofi & 

Walston, 2011). Kondisi ini mengakibatkan 

berbagai efek negative yang merugikan bagi 

pasien (de Vries, Ramrattan, Smorenburg, 

Gouma, dan & Boermeerter, 2008; Waltman, 

Schenk, Martin, & Walker, 2011). Efek negative 

ini mendorong institusi pendidikan untuk 

mengikutsertakan mahasiswa dalam program 

keselamatan pasien pada proses pembelajaran 

praktik klinik (De Bourgh, 2012). 

Institusi pendidikan dan mahasiswa 

memiliki peran dan tanggung jawab penting 

dalam meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, 

perilaku, dan sikap yang relevan dengan 

keselamatan pasien (DeBourgh, 2012). Institusi 

pendidikan keperawatan berperan untuk 

menanamkan proses belajar yang mengajarkan 

materi keselamatan pasien dan mengamankan 

keselamatan pasien di lingkungan perawatan 

kesehatan yang kompleks (Gregory, 2007). 

Berdasarkan informasi awal dengan teknik 

wawancara kepada mahasiswa Akper Bala 

Keselamatan Palu yang praktik di Rumah Sakit 

Woodward, keselamatan pasien belum 

mendapatkan perhatian dari perawat. Masih 

banyak perawat yang belum mencuci tangan 

sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, 

masih ada perawat yang tidak melakukan 

komunikasi efektif saat pemberian obat, dan 

enam prinsip pemberian obat belum diterapkan 

dengan konsisten. Berdasarkan uraian tersebut 

peneliti tertarik untuk mendapatkan gambaran 

secara jelas bagaimana penerapan pasien safety 

yang telah diterapkan di rumah sakit Woodward 

Palu. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survey 

deskriptif dengan besar sampel total populasi 

semua perawat yang bekerja di ruang rawat inap 

sebesar 81 perawat. Instrumen pengumpulan 

data dikembangkan sendiri oleh peneliti dan data 

dikumpulkan dengan cara wawancara dan 

observasi. Pengolahan data dilakukan dengan 

cara, editing, coding, entry, dan cleaning, 

selanjutnya dilakukan analisis data univariat, 

Penelitian dilakukan setelah mendapat 

persetujuan dari lokasi penelitian dan dilakukan 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip etik yang 

meliputi: Right to self determination and Right 

to anominity and confidential

A. Hasil Penelitian 

Distribusi perawat berdasarkan ruang rawat 

No Ruang Rawat Frekuensi Prosentase 

1 Zamrud 13 16 

2 Berlian 12 14,8 

3 Yaspis 8 9,9 
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4 Lasuardi 8 9,9 

5 Nilam 9 11,1 

6 Krisopras 15 18,5 

7 ICU 9 11,1 

8 Ratna Cempaka 7 8,6 

 Total 81 100 

Sumber: data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 

responden terbanyak berasal dari ruang rawat 

Krisopras yaitu 15 perawat (18,5%)

1. Distribusi penerapan five moments hand hygiene berdasarkan ruang rawat 

 Hasil analisis data dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Ruangan  Penerapan five momen hand hygiene secara konsisten Total 

Tidak Jarang Selalu 

n % n % n % 

Zamrud 0 0 6 46,2 7 53,8 13 

Berlian 1 8,3 5 41,7 6 50,0 12 

Yaspis 0 0 3 37,5 5 62,5 8 

Lasuardi 0 0 5 62,5 3 37,5 8 

Nilam 3 33,3 2 22,2 4 44,4 9 

Krisopras 0 0 8 53,3 7 46,7 15 

ICU 0 0 4 44,4 5 55,6 9 

Ratna Cempaka 0 0 6 85,7 1 14,3 7 

Total 4 4,9 39 48,1 38 46,9 81 

Sumber: data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 

penerapan five moments hand hygiene di rumah 

sakit Woodward sebagian besar masih jarang 

dilaksanakan (48,1%), bahkan masih ada 4,9% 

yang tidak melaksanakannya. Hasil analisis 

berdasarkan ruang rawat, terlihat bahwa ruangan 

yang lebih banyak menerapkan five moments 

hand hygiene adalah ruangan Yaspis (62,5%), 

sedangkan ruangan yang lebih jarang adalah 

ruangan Ratna Cempaka (85,7%), dan ruangan 

yang  lebih sering tidak melaksanakan adalah 

ruangan Nilam (33,3%)

2. Distribusi penggunaan sarung tangan pada setiap tindakan invasif berdasarkan ruang rawat 

Hasil analisis data dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Ruangan  Penggunaan sarung tangan pada tindakan invasif Total 

Tidak Jarang Selalu 

n % n % n % 

Zamrud 0 0 0 0 13 100 13 

Berlian 0 0 6 50,0 6 50,0 12 

Yaspis 0 0 3 37,5 5 62,5 8 

Lasuardi 0 0 2 25,0 6 75,0 8 

Nilam 0 0 1 11,1 8 88,9 9 

Krisopras 0 0 6 40,0 9 60,0 15 

ICU 0 0 1 11,1 8 88,9 9 
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Ratna Cempaka 1 14,3 5 71,4 1 14,3 7 

Total 1 1.2 24 29,6 56 69,1 81 

Sumber: data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 

penerapan penggunaan sarung tangan pada 

tindakan invasif di rumah sakit Woodward 

sebagian besar sudah diterapkan (69,1%). 

Namun masih ada 1,2% yang tidak 

melaksanakannya dan yang jarang 29,6%. Hasil 

analisis berdasarkan ruang rawat, terlihat bahwa 

ruangan yang lebih banyak menerapkan 

penggunaan sarung tangan pada tindakan 

invasive adalah ruangan Zamrud (100%%), 

sedangkan ruangan yang lebih jarang adalah 

ruangan Ratna Cempaka (71,4%). 

 

3. Distribusi penerapan 6 prinsip pemberian obat secara konsisten berdasarkan ruang rawat 

Hasil analisis data dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Ruangan  Penerapan 6 prinsip pemberian obat secara konsisten Total 

Tidak Jarang Selalu 

n % n % n % 

Zamrud 1 7,7 2 15,4 10 76,9 13 

Berlian 1 8,3 3 25,0 8 66,7 12 

Yaspis 2 25,0 3 37,5 3 37,5 8 

Lasuardi 1 12,5 6 75,0 1 12,5 8 

Nilam 0 0 1 11,1 8 88,9 9 

Krisopras 0 0 10 66,7 5 33,3 15 

ICU 0 0 4 44,4 5 55,5 9 

Ratna Cempaka 1 14,3 4 57,1 2 28,6 7 

Total 6 7,4 33 40,7 42 51,9 81 

Sumber: data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 

penerapan 6 prinsip pemberian obat di rumah 

sakit Woodward sebagian besar sudah 

dilaksanakan (51,9%), namun masih ada 40,7% 

yang jarang melaksanakan, bahkan masih ada 

7,4% yang tidak melaksanakannya. Hasil 

analisis berdasarkan ruang rawat, terlihat bahwa 

ruangan yang lebih banyak menerapkan 6 

prinsip pemberian obat adalah ruangan Nilam 

(88,9%), sedangkan ruangan yang lebih jarang 

adalah ruangan Lasuardi (75,0%), dan ruangan 

yang  lebih sering tidak melaksanakan adalah 

ruangan Yaspis (25,0%). 

4. Distribusi penerapan komunikasi efektif berdasarkan ruang rawat 

Hasil analisis data dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Ruangan  Penerapan komunikasi efektif Total 

Tidak Jarang Selalu 

n % n % n % 

Zamrud 0 0 9 69,2 4 30,8 13 

Berlian 0 0 2 16,7 10 83,3 12 

Yaspis 0 0 1 12,5 7 87,5 8 

Lasuardi 0 0 4 50,0 4 50,0 8 

Nilam 0 0 3 33,3 6 66,7 9 

Krisopras 0 0 5 33,3 10 66,7 15 

ICU 0 0 7 77,8 2 22,2 9 

Ratna Cempaka 0 0 4 57,1 3 42,9 7 

Total 0 0 35 43,2 46 56,8 81 

Sumber: data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 

penerapan komunikasi efektif di rumah sakit 

Woodward sebagian besar sudah diterapkan 

(56,8%), namun masih ada 43,2% yang jarang 
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melaksanakannya. Hasil analisis berdasarkan 

ruang rawat, terlihat bahwa ruangan yang lebih 

banyak menerapkan komunikasi efektif adalah 

ruangan Yaspis (87,5%), sedangkan ruangan 

yang lebih jarang adalah ruangan ICU (77,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

5. Distribusi penerapan injeksi sekali pakai berdasarkan ruang rawat 

 Hasil analisis data dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Ruangan  Penerapan injeksi sekali pakai  Total 

Tidak Jarang Selalu 

n % n % n % 

Zamrud 5 38,5 5 38,5 3 23,1 13 

Berlian 5 41,7 3 25,0 4 33,3 12 

Yaspis 2 25,0 3 37,5 3 37,5 8 

Lasuardi 4 50,0 4 50,0 0 0 8 

Nilam 3 33,3 4 44,4 2 22,2 9 

Krisopras 6 40,0 5 33,3 4 26,7 15 

ICU 1 11,1 5 55,6 3 33,3 9 

Ratna Cempaka 3 42,9 2 28,6 2 28,6 7 

Total 29 35,9 31 38,3 21 25,9 81 

Sumber: data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 

penerapan injeksi sekali pakai di rumah sakit 

Woodward masih jarang dilaksanakan (38,3%), 

bahkan perawat yang tidak melakukannya masih 

cukup tinggi yaitu 35,9%. Hasil analisis 

berdasarkan ruang rawat, terlihat bahwa ruangan 

yang lebih jarang menerapkan injeksi sekali 

pakai adalah ruangan ICU (55,6%), sedangkan 

ruangan  yang  lebih sering tidak melaksanakan 

adalah ruangan Lasuardi (50,0%). 

6. Distribusi penerapan pelaporan insiden berdasarkan ruang rawat 

 Hasil analisis data dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Ruangan  Penerapan pelaporan insiden Total 

Tidak Jarang Selalu 

n % n % n % 

Zamrud 0 0 3 23,1 10 76,9 13 

Berlian 2 16,7 2 16,7 8 66,7 12 

Yaspis 0 0 5 62,5 3 37,5 8 

Lasuardi 2 25,0 3 37,5 3 37,5 8 

Nilam 0 0 3 33,3 6 66,7 9 

Krisopras 0 0 9 60,0 6 40,0 15 

ICU 1 11,1 2 22,2 6 66,7 9 

Ratna Cempaka 0 0 3 42,9 4 57,1 7 

Total 5 6,2 30 37,0 46 56,8 81 

Sumber: data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 

penerapan pelaporan insiden KTD di rumah 

sakit Woodward sebagian besar sudah 

dilaksanakan (56,8%), namun yang masih jarang 

dilaksanakan (37,0%), bahkan masih ada 6,2% 

yang tidak melaksanakannya. Hasil analisis 

berdasarkan ruang rawat, terlihat bahwa ruangan 

yang lebih banyak menerapkan pelaporan 

insiden adalah ruangan Zamrud (76,9%), 

sedangkan ruangan yang lebih jarang adalah 

ruangan Yaspis (62,5%), dan ruangan yang  

lebih sering tidak melaksanakan adalah ruangan 

Lasuardi  (25,0%). 

7. Distribusi penerapan monitoring pasien 

safety berdasarkan ruang rawat 

Berdasarkan hasil ukur, penerapan monitoring 

pasien safety dibagi menjadi tiga kategori yaitu 
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tidak dterapkan, jarang, dan selalu.  Selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan ruang rawat. 

Hasil analisis data dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Ruangan  Penerapan monitoring pasien safety Total 

Tidak Jarang Selalu 

n % n % n % 

Zamrud 0 0 4 30,9 9 69,2 13 

Berlian 1 8,3 1 8,3 10 83,3 12 

Yaspis 0 0 6 75,0 2 25,0 8 

Lasuardi 1 12,5 5 63,5 2 25,0 8 

Nilam 0 0 4 44,4 5 55,6 9 

Krisopras 0 0 8 53,3 7 46,7 15 

ICU 0 0 6 66,7 3 33,3 9 

Ratna Cempaka 0 0 6 85,7 1 14,3 7 

Total 2 2,5 40 49,4 39 48,1 81 

Sumber: data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 

penerapan monitoring pasien safety di rumah 

sakit Woodward masih jarang dilaksanakan 

(49,4%), bahkan masih ada 2,5% yang tidak 

melaksanakannya. Hasil analisis berdasarkan 

ruang rawat, terlihat bahwa ruangan yang lebih 

banyak menerapkan monitoring adalah ruangan 

Berlian (83,3%), sedangkan ruangan yang lebih 

jarang adalah ruangan Ratna Cempaka (85,7%), 

dan ruangan yang  lebih sering tidak 

melaksanakan adalah ruangan Lasuardi (12,5%). 

8. Distribusi penerapan sosialisasi pasien safety berdasarkan ruang rawat 

Hasil analisis data dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Ruangan  Penerapan sosialisasi pasien safety Total 

Tidak Jarang Selalu 

n % n % n % 

Zamrud 0 0 5 38,5 8 61,5 13 

Berlian 0 0 5 41,7 7 58,3 12 

Yaspis 0 0 4 50,0 4 50,0 8 

Lasuardi 0 0 3 37,5 5 62,5 8 

Nilam 0 0 6 66,7 3 33,3 9 

Krisopras 0 0 9 53,3 7 46,7 15 

ICU 1 11,1 4 44,4 4 44,4 9 

Ratna Cempaka 0 0 6 85,7 1 14,3 7 

Total 1 1,2 41 50,6 39 48,1 81 

Sumber: data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 

penerapan sosialisasi pasien safety di rumah 

sakit Woodward masih jarang dilaksanakan 

(50,6%). Hasil analisis berdasarkan ruang rawat, 

terlihat bahwa ruangan yang lebih banyak 

mendapatkan sosialisasi pasien safety adalah 

ruangan Lasuardi (62,5%), sedangkan ruangan 

yang lebih jarang mendapatkan sosialisasi 

tentang pasien safety adalah ruangan Ratna 

Cempaka (85,7%). 

 

 

9. Distribusi pelaksanaan pelatihan 

berdasarkan ruang rawat 

Berdasarkan hasil ukur, penerapan pelatihan 

dibagi menjadi tiga kategori yaitu tidak 

dterapkan, jarang, dan selalu.  Selanjutnya 

dilakukan analisis berdasarkan ruang rawat. 

Hasil analisis data dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini 
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Ruangan  Penerapan pelatihan Total 

Tidak Jarang Selalu 

n % n % n % 

Zamrud 0 0 8 61,5 5 38,5 13 

Berlian 1 8,3 4 33,3 7 58,3 12 

Yaspis 0 0 4 50,0 4 50,0 8 

Lasuardi 1 12,5 3 37,5 4 50,0 8 

Nilam 0 0 9 100 0 0 9 

Krisopras 0 0 7 46,7 8 53,3 15 

ICU 1 11,1 4 44,4 4 44,4 9 

Ratna Cempaka 1 14,3 6 85,7 0 0 7 

Total 4 4,9 45 55,6 32 39,5 81 

Sumber: data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 

penerapan pelatihan pasien safety di rumah sakit 

Woodward masih jarang dilaksanakan (55,6%), 

bahkan masih ada 4,9% yang tidak 

melaksanakannya. Hasil analisis berdasarkan 

ruang rawat, terlihat bahwa ruangan yang lebih 

banyak mendapatkan pelatihan pasien safety 

adalah ruangan Berlian (58,3%), sedangkan 

ruangan yang lebih jarang mendapatkan 

pelatihan adalah ruangan Nilam (100%), dan 

ruangan yang  lebih sering tidak mendapatkan 

adalah ruangan Ratna Cempaka (14,3%). 

10. Distribusi penerapan evaluasi pasien safety 

berdasarkan ruang rawat 

Ruangan  Penerapan evaluasi pasien safety Total 

Tidak Jarang Selalu 

n % n % n % 

Zamrud 0 0 2 15,4 11 84,5 13 

Berlian 0 0 3 25,0 9 75,0 12 

Yaspis 0 0 3 37,5 5 62,5 8 

Lasuardi 0 0 2 25,0 6 75,0 8 

Nilam 2 22,2 4 44,4 3 33,3 9 

Krisopras 0 0 6 40,0 9 60,0 15 

ICU 0 0 5 55,5 4 44,4 9 

Ratna Cempaka 0 0 5 71,4 2 28,5 7 

Total 2 2,5 30 37,0 49 60,5 81 

Sumber: data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 

penerapan evaluasi pasien safety di rumah sakit 

Woodward sebagian besar sudah diterapkan 

(60,5%). Hasil analisis berdasarkan ruang rawat, 

terlihat bahwa ruangan yang lebih banyak 

melakukan evaluasi pasien safety adalah 

ruangan Zamrud (84,5%), sedangkan ruangan 

yang lebih jarang adalah ruangan Ratna 

Cempaka (71,4%). 

B. Pembahasan 

1. Penerapan five moments hand hygiene 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar perawat di rumah sakit Woodward jarang 

melaksanakan five moments hand hygiene dan 

sebagian besar perawat tersebut berada di ruang 

Ratna Cempaka (ruangan perawatan anak) 

sedangkan masih ada juga perawat yang tidak 

melakukan five moments hand hygiene yaitu 

sebagian besar ada di ruang Nilam (ruang 

perawatan bersalin). Ini menunjukkan bahwa 

penerapan belum merata di semua ruangan. 

Kesadaran akan keselamatan pasien masih 

kurang dan perlu mendapatkan perhatian dari 

rumah sakit Woodward. Rumah sakit perlu 

kembali menanamkan pentingnya melakukan 

hand hygiene pada saat sebelum kontak dengan 

pasien, sesudah kontak dengan pasien, sebelum 

melakukan tidakan aseptik, sesudah kontak 

dengan lingkungan pasien dan sesudah kontak 

dengan cairan tubuh pasien. 

2. Penggunaan sarung tangan setiap 

melakukan tindakan invasive. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

penggunaan sarung tangan pada tindakan invasif 
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di rumah sakit Woodward sebagian besar sudah 

diterapkan dan ruangan yang selalu menerapkan 

hal tersebut adalah ruangan Zamrud (Ruangan 

penyakit dalam). Namun masih ada  ruangan 

yang jarang menerapkan hal tersebut yaitu 

ruangan Ratna Cempaka (ruangan anak). Ini 

menunjukkan bahwa penerapan belum merata di 

semua ruangan dan perlu mendapat perhatian 

dari pihak rumah sakit. 

3. Penerapan 6 prinsip pemberian obat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

6 prinsip pemberian obat di rumah sakit 

Woodward sebagian besar sudah dilaksanakan 

dan ruangan yang lebih banyak menerapkan 6 

prinsip pemberian obat adalah ruangan Nilam 

(ruang bersalin). Namun masih ada ruangan 

yang jarang melaksanakan yaitu ruangan 

Lasuardi (ruang penyakit dalam), bahkan ada 

ruangan yang perawatnya tidak melaksanakan 

yaitu ruangan Yaspis (ruang bedah). Ini 

menunjukkan penerapan 6 prinsip pemberian 

obat di semua ruangan belum merata dan hal ini 

perlu mendapat perhatian dari tim keselamatan 

pasien di rumah sakit. 

Depkes (2008) melaporkan insiden 

keselamatan pasien yang paling banyak terjadi 

di Indonesia adalah kesalahan pemberian obat. 

Insiden ini seharusnya zero error di rumah sakit 

karena dampak yang ditimbulkan akan 

menyebabkan pasien memperpanjag hari rawat 

inap, menambah biaya perawatan, serta yang 

terburuk bisa menghilangkan nyawa pasien 

(Potter PA Perry. 2009).  

4. Penerapan  komunikasi efektif 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

komunikasi efektif di rumah sakit Woodward 

sebagian besar sudah diterapkan dan ruangan 

yang yang lebih banyak menerapkan komunikasi 

efektif adalah ruangan Yaspis. Namun masih ada 

ruangan yang jarang melaksanakannya yaitu 

ruangan ICU. Ini disebabkan ruangan ICU lebih 

banyak merawat pasien yang kritis, tidak sadar 

dan memerlukan perawatan yang intensif, 

sehingga komunikasi perawat dengan pasien 

lebih dibatasi. 

5. Penerapan injeksi sekali pakai 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

injeksi sekali pakai di rumah sakit Woodward 

masih jarang dilaksanakan dan ruangan yang 

lebih jarang menerapkan injeksi sekali pakai 

adalah ruangan ICU. Analisis selajutnya 

menunjukkan bahkan perawat yang tidak 

melakukannya masih cukup tinggi terutama di 

ruangan Lasuardi (ruang penyakit dalam). Ini 

menunjukkan bahwa kesadaran akan 

keselamatan pasien masih kurang dan perlu 

mendapat perhatian dari tim keselamatan pasien 

di rumah sakit. Injeksi yang berulang dipakai 

adalah injeksi yang digunakan pada saat 

memberikan injeksi melalui selang infuse. 

Meskipun injeksi ini tidak bersentuhan langsung 

dengan tubuh/darah pasien, namun resiko jarum 

telah terkontaminasi dengan kuman pathogen 

tetap tinggi sehingga membahayakan 

keselamatan pasien. 

6. Pelaporan insiden kejadian tidak 

diharapkan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

pelaporan insiden KTD di rumah sakit 

Woodward sebagian besar sudah dilaksanakan 

dan ruangan yang lebih banyak menerapkan 

pelaporan insiden adalah ruangan Zamrud 

(ruang penyakit dalam). Namun masih ada 

ruangan yang jarang melaporkan terutama 

terjadi di ruangan Yaspis dan ruangan yang lebih 

sering tidak melaporkan adalah ruangan 

Lasuardi. Ini menunjukkan bahwa pihak 

manajemen rumah sakit secara khusus tim yang 

dibentuk untuk menangani pasien safety harus 

terus meningkatkan langkah pertama menuju 

pasien safety yaitu membangun kesadaran akan 

nilai keselamatan pasien..  

7. Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh 

rumah sakit 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

monitoring pasien safety di rumah sakit 

Woodward masih jarang dilaksanakan dan 

ruangan yang lebih jarang dimonitoring oleh 

Tim keselamatan pasien rumah sakit adalah 

ruang Ratna Cempaka. Ini menunjukkan 

kegiatan monitoring belum berjalan dengan baik 

dan perlu mendapat perhatian dari rumah sakit. 

Depkes (2006) menyatakan bahwa rumah 

sakit harus melakukan audit internal secara rutin 

di tiap ruangan untuk memantau perkembangan 

pelaksanaan pasien safety, sehingga  menjadi 

sumber informasi untuk menentukan solusi yang 

tepat.  Sejalan Dwiyanto (2007) menyatakan 

bahwa pelaksanaan audit medis di rumah sakit 

merupakan salah satu upaya yang efektif dan 

efisien untuk melakukan monitoring 

peningkatan kualitas pelayanan. 
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8. Kegiatan sosialisasi pasien safety yang 

dilakukan oleh rumah sakit 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

sosialisasi pasien safety di rumah sakit 

Woodward masih jarang dilaksanakan terutama 

pada ruangan Ratna Cempaka (ruang perawatan 

anak. Ini menunjukkan ruangan yang kurang 

mendapatkan sosialisasi tentang pasien safety 

cenderung lalai dalam memperhatikan 

keselamatan pasien. Tim keselamatan pasien di 

rumah sakit perlu menyusun program sosialisasi 

tentang pasien safety secara berkala di tiap 

ruangan untuk menumbuhkan kesadaran dan 

kepedulian perawat tentang pasien safety.  

9. Kegiatan pelatihan pasien safety yang 

dilakukan oleh rumah sakit 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

pelatihan pasien safety di rumah sakit 

Woodward masih jarang dilaksanakan terutama 

perawat di ruang Nilam dan ruangan yang 

mengatakan lebih sering tidak mendapatkan 

pelatihan tentang pasien safety adalah ruang 

Ratna Cempaka. Ini menunjukkan kegiatan 

pelatihan tentang pasien safety sangat 

dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan ketrampilan perawat. Pelatihan yag 

dilaksanakan secara rutin akan mendorong 

perawat untuk melaksanakan langkah-langkah 

dan standar pasien safety dalam melakukan 

asuhan keperawatan. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa ada kecenderungan perawat yang 

mengatakan jarang mendapatkan pelatihan 

cenderung juga kurang menerapkan tindakan 

pasien safety. 

10. Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh 

kepala ruangan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

evaluasi pasien safety di rumah sakit Woodward 

sebagian besar sudah diterapkan terutama di 

ruang Zamrud (ruangan penyakit dalam), namun 

ruangan yang jarang dilakukan evaluasi adalah 

ruangan Ratna Cempaka (ruang anak). Ini 

menunjukkan bahwa ruangan yang kurang 

mendapatkan evaluasi tentang pelaksanaan 

pasien safety cenderung juga kurang 

melaksanakan standar-standar pasien safety. 

Oleh karena itu sangat diharapkan tim 

keselamatan pasien rumah sakit dapat 

melaksanakan evaluasi pelaksanaan pasien 

safety di semua ruangan agar didapatkan 

informasi yang sangat bermanfaat untuk 

meningkatkan penerapan pasien safety di rumah 

sakit. Hasil evaluasi sangat dibutuhkan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan 

kepada pasien

Kesimpulan 

1. Sebagian besar perawat di rumah sakit 

Woodward masih jarang melaksanakan five 

moments hand hygiene dan sebagian besar 

perawat tersebut berada di ruang Ratna 

Cempaka, sedangkan masih ada juga 

perawat yang lebih sering tidak melakukan 

five mometsn hand hygiene yaitu sebagian 

besar ada di ruang Nilam. 

2. Sebagian besar perawat di rumah sakit 

Woodward sudah menggunakan sarung 

tangan saat melakukan tindakan invasive 

terutama di ruangan Zamrud. Namun masih 

ada  ruangan yang jarang menerapkan hal 

tersebut yaitu ruangan Ratna Cempaka. 

3. Penerapan 6 prinsip pemberian obat di 

rumah sakit Woodward sebagian besar 

sudah dilaksanakan dan ruangan yang lebih 

banyak menerapkan adalah ruangan Nilam. 

Namun masih ada ruangan yang jarang 

melaksanakan yaitu ruangan Lasuardi, 

bahkan ada ruangan yang lebih sering tidak 

melaksanakan yaitu ruangan Yaspis. 

4. Penerapan komunikasi efektif di rumah sakit 

Woodward sebagian besar sudah diterapkan 

dan ruangan yang yang lebih banyak 

menerapkan adalah ruangan Yaspis. Namun 

masih ada ruangan yang jarang 

melaksanakannya yaitu ruangan ICU. 

5. Penerapan injeksi sekali pakai di rumah 

sakit Woodward masih jarang dilaksanakan 

dan ruangan yang lebih jarang 

menerapkannya adalah ruangan ICU. 

Namun masih ada ruangan yang lebih sering 

tidak melakukannya yaitu di ruangan 

Lasuardi. 

6. Penerapan pelaporan insiden KTD di rumah 

sakit Woodward sebagian besar sudah 

dilaksanakan dan ruangan yang lebih banyak 

menerapkan pelaporan insiden adalah 

ruangan Zamrud. Namun masih ada ruangan 

yang jarang melaporkan terutama terjadi di 

ruangan Yaspis dan ruangan yang lebih 
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sering tidak melaporkan adalah ruangan 

Lasuardi 

7. Penerapan monitoring pasien safety di 

rumah sakit Woodward masih jarang 

dilaksanakan dan ruangan yang lebih jarang 

dimonitoring oleh Tim manajemen RS 

adalah ruang Ratna Cempaka 

8. Penerapan sosialisasi pasien safety di rumah 

sakit Woodward masih jarang dilaksanakan 

terutama pada ruangan Ratna Cempaka. 

9. Penerapan pelatihan pasien safety di rumah 

sakit Woodward masih jarang dilaksanakan 

terutama perawat di ruang Nilam dan 

ruangan yang mengatakan lebih sering tidak 

mendapatkan pelatihan tentang pasien safety 

adalah ruang Ratna Cempaka 

10. Penerapan evaluasi pasien safety di rumah 

sakit Woodward sebagian besar sudah 

diterapkan terutama di ruang Zamrud, 

namun ruangan yang jarang dilakukan 

evaluasi adalah ruangan Ratna Cempaka. 

 

Saran 

1. Bagi Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit 

Woodward Palu 

- Sebaiknya dilaksanakan pertemuan 

rutin yang membahas mengenai 

pelaksanaan pasien safety disetiap 

ruangan dan memberi feedbeck. 

- Sebaiknya melakukan monitoring 

secara berkala ke semua ruangan 

perawatan tentang pelaksanaan 

pasien safety 

- Membuat program sosialisasi dan 

pelatihan terkait dengan pasien 

safety 

- Melakukan evaluasi atau audit 

internal secara periodic pelaksanan 

pasien safety dan memberikan 

feedback ke setiap ruangan 

2. Bagi Institusi Akper Bala Keselamatan 

Palu 

Disarankan untuk bekerjasama dengan 

lahan praktik untuk memberikan 

sosialisasi tentang pasien safety kepada 

perawat agar meminimalkan 

kesenjangan antara teori yang diajarkan 

kepada mahasiswa dengan aplikasi di 

lahan praktik. 

3. Bagi mahasiswa Akper Bala 

Keselamatan Palu. 

Disarankan untuk konsisten 

menerapkan teori pasien safety yang 

diterima di ruang kuliah pada saat 

melaksanakan praktik klinik lapangan
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HYPERURESEMIA BERKAITAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA 

MASYARAKAT DI WILAYAH PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN  

MAHASISWA AKPER BALA KESELAMATAN PALU TAHUN 2017 
Robi Adikari Sekeon, Akper Bala Keselamatan Palu. 94112, Telp. 081524590687. 

Email: sekeonrobi@ymail.com 

 

Abstrak 

 
Latar Belakang ; Hiperuresemia disebut sebagai factor resiko yang penting bagi terjadinya hipertensi dan penyakit 

kardiovaskular lainnya, namun hal ini  masih controversial sehingga perlu terus diteliti. Tujuan Penelitian : 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara hiperuresemia dengan hipertensi pada masyarakat di 

daerah praktik belajar mahasiswa Akper Bala Keselamatan Palu.  Metode Penelitian : Penelitian menggunakan 

metode survey analitik dengan pendekatan cross sectional. Besar sampel seluruh masyarakat yang hadir pada 

kegiatan praktik belajar lapangan  Akper BK Palu sebesar 158 responden. Hasil Penelitian : Hasil penelitian 

menunjukkan prevalensi hiperuresemia sebesar 45,6%, dan hipertensi sebesar 19,6%. Hasil uji statitik menunjukkan 

ada hubungan yang signifikan antara hiperuresemia dengan hipertensi (p=0,031). Kesimpulan : Penelitian ini 

menyimpulkan prevalensi hiperuresemia lebih tinggi daripada prevalensi Nasional dan masyarakat yang 

hiperuresemia lebih berpeluang untuk menderita hipertensi. Saran : Penelitian ini menyarankan meningkatkan 

kegiatan penyuluhan terutama tentang pentingnya menghindari factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

kejadian hipertensi. 
 

Kata Kunci: Hipertensi, Hiperuresemia   

Abstract 
Background ; Hyperuresemia is called an important risk factor for the occurrence of hypertension and other 

cardiovascular diseases, but this is still controversial so it needs to be continuously investigated. Research 

Objectives: This study aims to determine the relationship between hyperuresemia with hypertension in the 

community in the area of student learning practice Akper Salvation Army Palu. Research Method: The research 

used analytical survey method with cross sectional approach. The sample size of all the community who attended the 

practice of field study Akper BK Palu 158 respondents. Results: The results showed hyperuresemia prevalence of 

45.6%, and hypertension of 19.6%. The result of statistical test showed there was a significant correlation between 

hyperuresemia with hypertension (p=0,031). Conclusion: This study concludes that hyperuresemia prevalence is 

higher than National prevalence and hyperuresemia people are more likely to suffer from hypertension. Suggestion: 

This research suggests increasing extension activities especially about the importance of avoiding the factors that 

influence the occurrence of hypertension. 

 

Keywords: Hypertension, Hyperuresemia 

 
Pendahuluan 

Sampai saat ini, hipertensi masih 

merupakan tantangan besar di Indonesia, karena 

merupakan kondisi yang sering ditemukan pada 

pelayanan kesehatan primer, dengan prevalensi 

yang tinggi, yaitu sebesar 25,8% dengan 

pengontrolan yang belum adekuat meskipun 

obat-obatan yang efektif banyak tersedia 

(Riskesda, 2013). Beberapa studi menunjukkan 

bahwa seseorang yang mempunyai kelebihan 

berat badan lebih dari 20%,  hiperkolesterol, dan 

hiperuresemia mempunyai resiko yang lebih 

besar terkena hipertensi (Geogory, 2007). Faktor 

resiko tersebut pada umumnya disebabkan pola 

hidup yang tidak sehat. Faktor sosial budaya 

masyarakat di Indonesia berbeda dengan sosial 

budaya masyarakat di Negara maju, sehingga 

factor yang berhubungan dengan terjadinya 

hipertensi di Indonesia kemungkinan berbeda 

pula. 

Hiperuresemia dikonfirmasi sebagai 

nilai asam urat yang terukur melebihi nilai 

normal, yaitu Kadar asam urat > 7mg/dl pada 

laki-laki dan > 6 mg/dl pada perempuan 

dipergunakan sebagai batasan hiperuresemia 

(Kowalak dan Welsh, 2010).  Menurut 

penelitian didapatkan prevalensi tertinggi 

hiperuresemia terdapat di Manado-Minahasa 

yaitu 34,40% pada laki-laki dan 23,31% pada 

wanita (Harison, 2010).  Hal ini disebabkan 
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karena kebiasaan mengkonsumsi daging dan 

alcohol yang merupakan bahan makanan yang 

tinggi kadar purinnya. Beberapa studi juga 

menunjukkan hubungan antara asam urat dengan 

hipertensi, obesitas, penyakit ginjal dan penyakit 

hipertensi.  

Heinig (2006) mengemukakan peningkatan 

produksi asam urat menyebabkan pemecahan 

ATP menjadi adenosine dan menigkatkan 

aktivitas enzim xantin oksidase yang selanjutnya 

juga membentuk superoksida sebagai akibat 

langsung aktivitasnya. Peningkatan jumlah 

oksidan menyebabkan stress oksidatif yang 

semakin menurunkan produksi NO dan 

memperparah disfungsi endotel yang terjadi. 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh 

Soletsky B (2012) tentang hubungan asam urat 

dengan peningkatan tekanan darah pada remaja 

umur 11-17 tahun didapatkan hasil bahwa 

setelah diberikan penurun asam urat maka 

terjadi penurunan yang signifikan pada tekanan 

darah. 

Hperuresemia yang lama dapat merusak 

sendi, jaringan lunak dan ginjal. Hiperuresemia 

bisa juga tidak menampakkan gejala 

klinik/asimptomatis. Hiperuresemia terjadi 

akibat peningkatan produksi asam urat karena 

diet tinggi purin atau penurunan ekskresi karena 

pemecahan asam nukleat yang berlebihan atau 

sering merupakan kombinasi keduanya 

(Misnadiarly, 2014) 

Berdasarkan data epidemiologi terbaru, 

hiperuresemia disebut sebagai factor resiko yang 

penting bagi terjadinya hipertensi dan penyakit 

kardiovaskular lainnya (Niskanen et all, 2004, 

Heinig, 2006,Feig et all, 2008). Namun peranan 

asam urat sebagai factor resiko kausal penyakit 

kardiovaskular masih controversial. Studi yang 

dilakukan oleh Culleton et al (2006) pada the 

gramingham heart study menunjukkan asam urat 

tidak mempunyai peranan kausal pada 

perkembangan penyakit jantung koroner, 

kematian akibat penyakit kardiovaskuler 

ataupun kematian akibat sebab apapun. Di sisi 

lain, beberapa studi justru menunjukkan bahwa 

hiperuresemia berperan penting pada terjadinya 

morbiditas kardiovaskuler di populasi umum, 

pasien hipertensi, DM tipe 2 dan pasien jantung 

serta vaskuler (Niskanen et al, 2006). 

Hubungan antara hiperuresemia dengan 

hipertensi semakin diperkuat oleh studi 

eksperimental dengan hewan coba tikus yang 

dilakukan oleh Heinig dan Johnson pada tahun 

2006. Pencobaan tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan tekanan darah tikus, 3-5 minggu 

setelah kadar asam urat ditingkatkan melalui 

pemberian oxonic acid. Oxonic acid merupakan 

suatu inhibitor uricase yang bertugas 

menghambat kerja enzim uricase. Sedangkan 

cara kerja enzim uricase adalah mengubah asam 

urat menjadi allantoin yang lebih larut dan dapat 

diekskresi lewat urine. Mekanisme yang 

mendasari terjadinya hipertensi pada percobaan 

tersebut adalah hiperuresemia menyebabkan 

vasokontriksi renal akibat penurunan kadar 

endothelial nitric oxide (NO), meningkatkan 

produksi rennin pada macula densa ginjal, dan 

mengaktifkan sistem RAA (Renin-Angiotensin-

Aldosteron). 

Studi yang dilakukan pada populasi orang 

dewasa di Cameroon dari 33% populasi yang 

memiliki asam urat tinggi didapatkan 49,5% 

adalah penderita hipertensi dan 49,5% di 

diagnose sebagai pre hipertensi, tidak 

didapatkan orang dewasa dengan tekanan darah 

normal mengalami peningkatan asam urat 

(Assob et al, 2014). Peningkatan kadar asam urat 

darah yang menyebabkan hipertensi ini 

dihubungkan oleh pengaruh asam urat terhadap 

peningkatan stress oksidatif dan pengaktifan 

sistem rennin-angiotensin, dimana hal tersebut 

akan memicu disfungsi endothel dan 

vasokonstiksi pembuluh perifer sehingga dapat 

terjadi hipertensi. Beberapa studi terbaru masih 

diperlukan untuk menguatkan bahwa 

peningkatan kadar asam urat darah dapat 

mempengaruhi tekanan darah (Johnson et al, 

2013) 

Berdasarkan uraian di atas diketahui peran 

hiperuresemia sebagai factor resiko hipertensi 

dan penyakit kardiovaskuler masih merupakan 

kontroversi. Oleh sebab itu, peneliti tertarik 

untuk mengetahui apakah ada hubugan kedua 

variable tersebut. Penelitian ini menggunakan 

responden yang cukup besar dan bervariasi baik 

dari segi umur maupun jenis kelamin, dan 

berasal dari berbagai daerah yang cukup luas 

disesuaikan dengan lokasi praktik belajar 

lapangan mahasiswa Akper Bala Keselamatan di 

empat Kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah.  
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Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survey 

analitik dengan besar sampel semua masyarakat 

yang hadir pada saat praktik belajar lapangan 

yang berjumlah 158 orang. Instrumen 

pengukuran hiperuresemia menggunakan alat 

test asam urat Nesco. Dikategorikan 

hiperuresemia jika kadar asam urat ≥ 7 mg/dl 

pada laki-laki dan ≥ 6 mg/dl pada perempuan. 

Instrumen pengukuran hipertensi menggunakan 

alat ukur tensi meter aneroid. Tekanan darah 

diukur dengan posisi duduk pada lengan kiri 

responden. Dikategorikan hipertensi jika tekanan 

systole > 140 mmHg dan tekanan diastole > 90 

mmHg. Pengolahan data dilakukan dengan 

dengan cara, editing, coding, entry, dan 

cleaning, selanjutnya dilakukan analisis data 

univariat dan bivariat. Penelitian dilakukan 

setelah mendapat persetujuan dari lokasi 

penelitian dan dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip etik yang meliputi: Right to self 

determination and Right to anominity and 

confidential  

 

 

Hasil Penelitian 

Tabel 5.1 

Distribusi umur, jenis kelamin, kadar asam urat dan kejadian hipertensi  

di daerah PBL Mahasiswa Akper BK Palu, Desember 2016 – Januari 2017  (n=158) 

 

Variabel Jumlah Prosentase 

Umur 

≥ 41 thn 

< 41 thn 

 

75 

83 

 

47,5 

52,5 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

64 

94 

 

40,5 

59,5 

Asam urat 

Tinggi 

Normal 

 

72 

86 

 

45,6 

54,4 

Hipertensi 

                  Ya 

                Tidak 

 

31 

127 

 

19,6 

80,4 

 

Berdasarkan table 5.1 dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden berumur < 41 tahun, 

jenis kelamin perempuan (59,5%), memiliki 

asam urat yang normal (54,4%), dan tekanan 

darah normal (80,4%).   

Analisis Bivariat 

Hubungan umur dengan hipertensi dianalisis 

dengan uji Chi Square. Hasil analisis dapat 

dilihat pada tabel 5.2 

Tabel 5.2 

Analisis Hubungan umur dengan hipertensi 

di daerah PBL mahasiswa Akper BK Palu, Desember 2016-Januari 2017 (n=158) 

Umur  

Hipertensi 
Total OR 

(95% CI) 
P Ya  Tidak 

n % n % n % 

≥ 41 thn 16 21,3 59 78,7 75 100  

 

0,753
*
 

< 41 thn 15 18,1 68 81,9 83 100 

Jumlah 31 19,6 127 80,4 158 100   

*bermakna pada α 5% 
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Hasil analisis hubungan umur dengan hipertensi 

menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

umur > 41 tahun lebih berpeluang mengalami 

hipertensi (21,3%) dibandingkan responden 

yang memiliki umur < 41 tahun (18,1%). Hasil 

uji statistik diperoleh p=0,753, maka dapat 

disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan 

antara umur dengan kejadian hipertensi

. 

Hubungan jenis kelamin  dengan hipertensi Hubungan jenis kelamin dengan tekanan darah 

dianalisis dengan uji Chi Square. Hasil analisis 

dapat dilihat pada tabel 5.3

. 

Tabel 5.3 

Analisis Hubungan Jenis Kelamin dengan hipertensi 

di lokasi PBL mahasiswa Akper BK Palu, Desember 2016-Januari 2017 (n=158) 

Jenis Kelamin  

Hipertensi 
Total 

P Ya  Tidak 

n % N % N % 

Laki-laki 13 20,3 51 79,7 64 100 1,001
*
 

Perempuan 18 19,1 76 80,9 94 100 

Jumlah 31 19,6 127 80,4 158 100  

*bermakna pada α 5% 

Hasil analisis hubungan jenis kelamin dengan 

hipertensi menunjukkan bahwa responden yang 

memiliki jenis kelamin laki-laki lebih 

berpeluang mengalami hipertensi (20,3%) 

dibandingkan responden yang memiliki jenis 

kelamin perempuan (19,1%). 

Hasil uji statistik diperoleh p=1,001, maka dapat 

disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan 

antara jenis kelamin dengan penyakit hipertensi.  

 

Hubungan hiperuresemia  dengan hipertensi 

Hubungan hiperuresemia dengan hipertensi 

dianalisis dengan uji Chi Square. Hasil analisis 

dapat dilihat pada tabel 5.4. 

Tabel 5.4 

Analisis Hubungan hiperuresemia dengan tekanan darah 

di Lokasi PBL mahasiswa Akper BK Palu, Desember 2016-Januari 2017 (n=158) 

Hiperuresemi

a  

Tekanan darah 
Total OR 

(95% CI) 
P hipertensi  Tidak 

n % N % N % 

Tinggi 20 27,8 52 72,2 72 100 2,622 

1,159-

5,932 

0,031
*
 

Rendah 11 12,8 75 87,2 86 100 

Jumlah 31 19,6 127 80,4 158 100   

*bermakna pada α 5% 

Hasil analisis hubungan hiperuresemia dengan 

hipertensi menunjukkan bahwa responden yang 

memiliki kadar asam urat tinggi lebih 

berpeluang mengalami hipertensi (27,8%) 

dibandingkan responden yang memiliki kadar 

asam urat rendah (12,8%). 

Hasil uji statistik diperoleh  p= 0,031, maka 

dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan 

antara hiperuresemia dengan kejadian hipertensi. 

Hal ini dapat dilihat dari  p < 0,05 pada alpha 

5%. Dari hasil analisis juga diperoleh nilai Odds 

ratio (OR) sebesar 2,622, artinya responden 

yang memiliki kadar asam urat tinggi 

mempunyai peluang 2,622 kali lebih besar untuk 

mengalami hipertensi. 
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Pembahasan 

A. Kejadian hipertensi. 

Prevalensi penyakit hipertensi pada 

penelitian ini adalah sebesar 19,6% Angka ini 

lebih rendah dibandingkan dengan prevalensi 

hipertensi di Indonesia 25,8% dan di dunia pada 

umumnya. Namun saat ini, hipertensi 

merupakan tantangan besar di Indonesia, karena 

merupakan kondisi yang sering ditemukan pada 

pelayanan kesehatan primer dengan 

pengontrolan yang belum adekuat meskipun 

obat-obatan yang efektif banyak tersedia 

(Riskesda, 2013).  

Penyakit hipertensi sering disebut sebagai 

the silent disease. Umumnya penderita tidak 

mengetahui dirinya mengidap hipertensi 

sebelum memeriksakan tekanan darahnya. 

Penyakit ini dikenal juga sebagai heterogeneous 

group of disease karena dapat menyerang siapa 

saja dari berbagai kelompok umur dan kelompok 

sosial-ekonomi. Tekanan darah tinggi yang terus 

menerus menyebabkan jantung seseorang 

bekerja extra keras, akhirnya kondisi ini 

berakibat terjadinya kerusakan pada pembuluh 

darah jantung, ginjal, otak dan mata. Penyakit 

hypertensi ini merupakan penyebab umum 

terjadinya stroke dan serangan jantung (Heart 

attack). 

Hipertensi merupakan masalah kesehatan yang 

perlu mendapatkan perhatian karena orang yang 

terserang cukup banyak dan akibat jangka 

panjangnya mempunyai konsekuensi tertentu 

Hipertensi Primary adalah suatu kondisi 

dimana terjadinya tekanan darah tinggi diduga 

sebagai akibat dampak dari gaya hidup 

seseorang dan faktor lingkungan. Seseorang 

yang pola makannya tidak terkontrol dan 

mengakibatkan kelebihan berat badan atau 

bahkan obesitas, merupakan pencetus awal 

untuk terkena penyakit tekanan darah tinggi. 

Begitu pula sesorang yang berada dalam 

lingkungan atau kondisi stressor tinggi sangat 

mungkin terkena penyakit tekanan darah tinggi, 

termasuk orang-orang yang kurang olahraga pun 

bisa mengalami tekanan darah tinggi. 

Bertambahnya umur, stres psikologis, dan 

hereditas (keturunan) punya andil besar 

mencetuskan hipertensi primer ini. Sekitar 90 

persen pasien hipertensi diperkirakan termasuk 

dalam kategori ini.  Sedangkan Hipertensi 

secondary adalah suatu kondisi dimana 

terjadinya peningkatan tekanan darah tinggi 

sebagai akibat seseorang mengalami/menderita 

penyakit lainnya seperti gagal jantung, gagal 

ginjal, atau kerusakan sistem hormon tubuh.  

Gejala hipertensi yang timbul dapat berupa sakit 

kepala dan pusing,  nyeri kepala berputar, rasa 

berat di tengkuk, kadang mimisan, marah/emosi 

tidak stabil,  mata berkunang – kunang, telinga 

berdengung, sukar tidur, kesemutan, kesulitan 

bicara, rasa mual/muntah. Pada penelitian ini 

gejala- gejala hipertensi bervariasi dan 

penentuan hipertensi hanya ditunjukkan oleh 

pemeriksaan tekanan darah. 

 

B. Hiperuresemia 

Hasil penelitian menunjukkan prevalensi 

hiperuresemia sebesar 45,6%. Nilai ini lebih 

tinggi dibandingkan dengan data Nasional. Hal 

ini dapat disebabkan oleh karena pola hidup 

masyarakat yang gemar mengkonsumsi minuman 

keras dan makanan tinggi purin. Hiperuresemia 

dikonfirmasi sebagai nilai asam urat yang terukur 

melebihi nilai normal, yaitu Kadar asam urat > 

7mg/dl pada laki-laki dan > 6 mg/dl pada 

perempuan dipergunakan sebagai batasan 

hiperuresemia (Kowalak dan Welsh, 2010). 

Menurut penelitian didapatkan prevalensi 

tertinggi hiperuresemia terdapat di Manado-

Minahasa yaitu 34,40% pada laki-laki dan 

23,31% pada wanita (Harison, 2010).   

Hperuresemia yang lama dapat merusak 

sendi, jaringan lunak dan ginjal. Hiperuresemia 

bisa juga tidak menampakkan gejala 

klinik/asimptomatis. Hiperuresemia terjadi akibat 

peningkatan prosuksi asam urat karena diet tinggi 

purin atau penurunan ekskresi karena pemecahan 

asam nukleat yang berlebihan atau sering 

merupakan kombinasi keduanya (Misnadiarly, 

2014). 

Hiperuresemia dapat terjadi akibat meningkatnya 

produksi ataupun menurunnya pembuangan asam 

urat, atau kombinasi dari keduanya. Kondisi 

menetapnya hiperurisemia menjadi predisposisi 

(faktor pendukung) seseorang mengalami radang 

sendi akibat asam urat (gouty arthritis), batu 

ginjal akibat asam urat ataupun gangguan ginjal. 

Asam urat adalah produk akhir dari metabolisme 

purin. Asam urat sebenarnya berperan sebagai 

antioksidan bila kadarnya tidak berlebihan dalam 

darah. Namun bila kadarnya berlebih, asam urat 

akan berperan sebagai prooksidan yang akan 
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mengakibatkan terjadinya pengkristalan dan 

dapat menimbulkan gout (McCrudden Franci H. 

2000). Sekitar 60 % radikal bebas di dalam serum 

dibersihkan oleh asam urat. Kadar darah asam 

urat normal pada laki - laki yaitu 3.6 - 7 mg/dl 

sedangkan pada perempuan yaitu 2.3 - 6.1 mg/dl 

(E. Spicher, Jack Smith W. 1994).  

 

 

C. Hubungan karakteristik  dengan 

penyakit Hipertensi 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada 

hubungan antara umur dengan penyakit 

hipertensi. Penyakit hipertensi dapat dialami 

mulai usia remaja sampai lanjut usia yang 

dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang, namun 

kecenderungan meningkatnya hipertensi seiring 

dengan meningkatnya umur terbukti dalam 

penelitian ini. Penelitian ini pula menunjukkan 

bahwa laki-laki cenderung menderita hipertensi 

dibanding perempuan. Hal ini dapat dijelaskan 

karena gaya hidup laki-laki yang lebih 

cenderung memiliki kebiasan merokok, minum 

alcohol dan mengkonsumsi kafein.  

 

D. Hubungan Hiperuresemia dengan 

Hipertensi 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan 

yang signifikan antara hiperuresemia dengan 

kejadian hipertensi. Seseorang yang kadar asam 

uratnya meningkat cenderung mengalami 

peningkatan tekanan darah. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan data epidemiologi terbaru yang 

mengemukakan bahwa hiperuresemia disebut 

sebagai factor resiko yang penting bagi 

terjadinya hipertensi dan penyakit 

kardiovaskular lainnya (Niskanen et all, 2004, 

Heinig, 2006,Feig et all, 2008).  

Namun demikian peranan asam urat sebagai 

factor resiko kausal penyakit kardiovaskular 

masih controversial. Hal ini dikemukakan oleh 

studi yang dilakukan oleh Culleton et al (2006) 

pada the gramingham heart study yang 

menunjukkan asam urat tidak mempunyai 

peranan kausal pada perkembangan penyakit 

jantung koroner, kematian akibat penyakit 

kardiovaskuler ataupun kematian akibat sebab 

apapun. Di sisi lain, beberapa studi justru 

menunjukkan bahwa hiperuresemia berperan 

penting pada terjadinya morbiditas 

kardiovaskuler di populasi umum, pasien 

hipertensi, DM tipe 2 dan pasien jantung serta 

vaskuler (Niskanen et al, 2006). 

 

Hubungan Hiperuresemia dengan Hipertensi 

dikemukakan oleh Heinig (2006) yaitu 

peningkatan produksi asam urat menyebabkan 

pemecahan ATP menjadi adenosine dan 

menigkatkan aktivitas enzim xantin oksidase 

yang selanjutnya juga membentuk superoksida 

sebagai akibat langsung aktivitasnya. 

Peningkatan jumlah oksidan menyebabkan stress 

oksidatif yang semakin menurunkan produksi 

NO dan memperparah disfungsi endotel yang 

terjadi. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan 

oleh Soletsky B (2012) tentang hubungan asam 

urat dengan peningkatan tekanan darah pada 

remaja umur 11-17 tahun didapatkan hasil 

bahwa setelah diberikan penurun asam urat 

maka terjadi penurunan yang signifikan pada 

tekanan darah. 

 

Hubungan antara hiperuresemia dengan 

hipertensi semakin diperkuat oleh studi 

eksperimental dengan hewan coba tikus yang 

dilakukan oleh Heinig dan Johnson pada tahun 

2006. Pencobaan tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan tekanan darah tikus, 3-5 minggu 

setelah kadar asam urat ditingkatkan melalui 

pemberian oxonic acid. Oxonic acid merupakan 

suatu inhibitor uricase yang bertugas 

menghambat kerja enzim uricase. Sedangkan 

cara kerja enzim uricase adalah mengubah asam 

urat menjadi allantoin yang lebih larut dan dapat 

diekskresi lewat urine. Mekanisme yang 

mendasari terjadinya hipertensi pada percobaan 

tersebut adalah hiperuresemia menyebabkan 

vasokontriksi renal akibat penurunan kadar 

endothelial nitric oxide (NO), meningkatkan 

produksi rennin pada macula densa ginjal, dan 

mengaktifkan sistem RAA (Renin-Angiotensin-

Aldosteron). 

Peningkatan kadar asam urat darah yang 

menyebabkan hipertensi ini dihubungkan oleh 

pengaruh asam urat terhadap peningkatan stress 

oksidatif dan pengaktifan sistem renin-

angiotensin, dimana hal tersebut akan memicu 

disfungsi endothel dan vasokonstiksi pembuluh 

perifer sehingga dapat terjadi hipertensi. 

Beberapa studi terbaru masih diperlukan untuk 

memnguatkan bahwa peningkatan kadar asam 

urat darah dapat mempengaruhi tekanan darah 
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(Johnson et al, 2013). Dengan demikian 

hubungan hiperuresemia dengan penyakit 

hipertensi terbukti dalam penelitian ini. 

 

Kesimpulan 

1. Prevalensi Hiperuresemia pada penelitian ini 

adalah sebesar 45,6% lebih tinggi dari 

prevalensi hiperuresemia di Indonesia 

2. Prevalensi Kejadian Hipertensi pada 

penelitian ini adalah sebesar 19,6 % lebih 

rendah dari prevalesi hipertensi di Indonesia. 

3. Tidak ada hubungan yang signifikan antara 

umur dengan hipertensi, namun semakin 

meningkat umur resiko hipertensi semakin 

tinggi.  

4. Tidak ada hubungan yang signifikan antara 

jenis kelamin dengan hipertensi, namun laki-

laki lebih beresiko mengalami hipertensi 

5. Ada hubungan yang signifikan antara 

hiperuresemia dengan kejadian hipertensi. 

Responden yang mengalami hiperuresemia 

mempunyai resiko 2,622 kali untuk 

mengalami hipertensi.  

Saran 

1. Bagi Puskesmas  

Disarankan kepada petugas Puskesmas 

untuk terus meningkatkan kegiatan 

penyuluhan terutama tentang pentingnya 

menghindari factor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya kejadian 

hipertensi. 

2. Bagi Institusi Akper Bala Keselamatan Palu 

Disarankan kepada institusi untuk terus 

mengembangkan riset yang melibatkan 

mahasiswa sebagai implikasi dari tri darma 

perguruan tinggi. 
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Abstrak 
Latar Belakang : Pengukuran lingkar pinggang menggambarkan penumpukan lemak tubuh bagian atas yang 

berkaitan dengan resiko hiperuresemia. Berbagai penelitian tentang factor-faktor yang mempengaruhi kejadian 

hiperuresemia di Indonesia telah banyak dilakukan, namun penelitian tentang hubungan lingkar pinggang dengan 

hiperuresemia masih jarang dilakukan. Tujuan Penelitian : untuk mengetahui hubungan antara lingkar pinggang 

dengan hiperuresemia pada masyarakat di daerah praktik belajar mahasiswa Akper Bala Keselamatan Palu.  Metode 

Penelitian : Penelitian menggunakan metode survey analitik dengan pendekatan cross sectional. Besar sampel 

seluruh masyarakat yang hadir pada kegiatan praktik belajar lapangan  Akper BK Palu sebesar 158 responden. 

Instrumen pengukuran Lingkar Pinggang diperoleh dari pengukuran panjang lingkar tulang rusuk dengan tulang 

panggul melewati pusar yang diukur menggunakan pita meteran non elastic. Dikategorikan obesitas sentral apabila 

lingkar pinggang > 90 cm pada laki-laki dan > 80 cm pada perempuan. Instrumen pengukuran hiperuresemia 

menggunakan alat test asam urat Nesco. Dikategorikan hiperuresemia jika kadar asam urat ≥ 7 mg/dl pada laki-laki 

dan ≥ 6 mg/dl pada perempuan. Hasil penelitian :  menunjukkan sebagian besar responden memiliki ukuran lingkar 

pinggang yang obesitas (58,2%) dan responden yang memiliki kadar asam urat tinggi (45,6%). Hasil uji statitik 

menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara lingkar pinggang dengan hiperuresemia (p=0,002). Kesimpulan 

: Penelitian ini menyimpulkan masyarakat yang mengalami obesitas cenderung memiliki asam urat yang tinggi. 

Saran : Penelitian ini menyarankan meningkatkan kegiatan penyuluhan terutama tentang pentingnya menghindari 

factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejadian hiperuresemia. 

 

Kata Kunci: Hiperuresemia, lingkar pinggang   

 

Abstract 

Background: Measurement of waist circumference describes the buildup of upper body fat associated 

with hyperuresemia risk. This study is still rarely done. Research Objectives: It encourages researchers 

to know the relationship between waist circumference with hyperuresemia in the community in the student 

learning practice area Akper Salvation Army Palu. Research Method: The research used analytical 

survey method with cross sectional approach. The sample size of all the community who attended the 

practice of field study Akper BK Palu 158 respondents. The results showed that most respondents had 

obesity waist size (58.2%) and respondents who had high uric acid level (45.6%). The results of statistical 

tests showed no significant relationship between waist circumference with hyperuresemia (p = 0.002). 

Conclusion: This study concluded that people who are obese tend to have high uric acid. Suggestion: 

This research suggests increasing extension activities especially about the importance of avoiding the 

factors that influence the occurrence of hyperuresemia. 

 

Keywords:Hyperuresemia,waistcircumference 

 

Latar Belakang 

Asam urat  merupakan produk akhir 

metabolism purin pada manusia. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Oyama (2006), 

didapatkan bahwa kadar asam urat serum 

meningkat secara signifikan terhadap mereka 

yang mengalami obesitas dan dapat terjadi pada 

semua usia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Manampiring AE (2011) di kota Tomohon 

didapatkan prevalensi peningkatan asam urat 

sebesar 35% dan di Bandung Jawa Tengah 

sebesar 0,8%. Penyebab meningkatnya kadar 

asam urat dipengaruhi oleh berbagai macam 

factor seperti alcohol, genetic, hipotiroid, 

obesitas, dan diet tinggi purin. 

Peningkatan asam urat berhubungan 

dengan penyakit degenerative seperti 

kardiovaskular, gangguan ginjal dan kejadian 

mailto:eslinmua@gmail.com


Lingkar pinggang berkaitan hiperuresemia Page 20 
 

sindrom metabolic (Fenesh G, 2014). 

Hiperuresemia dikonfirmasi sebagai nilai asam 

urat yang terukur melebihi nilai normal, yaitu 

Kadar asam urat > 7mg/dl pada laki-laki dan > 6 

mg/dl pada perempuan dipergunakan sebagai 

batasan hiperuresemia (Harrison et all, 2011).  

Menurut penelitian Manampiring AE (2011) 

didapatkan prevalensi tertinggi hiperuresemia 

terdapat di Manado-Minahasa yaitu 34,40% 

pada laki-laki dan 23,31% pada wanita .  Hal ini 

disebabkan karena kebiasaan mengkosumsi 

daging dan alcohol yang merupakan bahan 

makanan yang tinggi kadar purinnya. Beberapa 

studi juga menunjukkan hubungan antara asam 

urat dengan hipertensi, obesitas, penyakit ginjal 

dan penyakit hipertensi (Gustafsson D dan 

Unwin R. 2013). 

 Oleh karena itu diperlukan upaya untuk 

deteksi dini terhadap factor resiko hiperurisemia. 

Metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

dini hiperuresemia adalah antropometri (Riska, 

2014). Pengukuran antropometri tersebut salah 

satunya adalah lingkar pinggang yang 

merupakan indicator obesitas sentral (Ji-Rong Y, 

2012). 

Obesitas merupakan masalah kesehatan 

dunia yang semakin sering ditemukan di 

berbagai negara. Prevalensi obesitas meningkat 

di dunia dari 4,2% tahun 1990 menjadi 6,7% di 

tahun 2010 dan diperkirakan akan mencapai 

9,1% di tahun 2020 (De Onis,  2010). Menurut 

data WHO, lebih dari 1,4 miliar orang dewasa 

memiliki berat badan berlebih dan 2,8 juta orang 

dewasa meninggal tiap tahun karena obesitas 

dan berat berlebih yang menyebabkan 

munculnya berbagai penyakit kronis seperti 

diabetes dan penyakit jantung. 

Sumber Euromonitor Internasional 

menyebutkan, di Asia-Pasifik, obesitas 

meningkat pesat dan sejumlah negara diprediksi 

memiliki tingkat pertumbuhan obesitas tercepat 

dari tahun 2010 hingga 2020 yakni, Vietnam 

225 persen, Hong Kong 178 persen, India 100 

persen, Korea Selatan 80,7 persen, Selandia 

Baru 52 persen, dan Indonesia 50 persen (De 

Onis, 2010). 

Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan 

bahwa prevalensi obesitas sentral di Indonesia 

meningkat dari 18,8% pada tahun 2007 menjadi 

26,6% pada tahun 2013. Obesitas mempengaruhi 

semua kelompok usia dan peningkatan jumlah 

prevalensi yang pesat disertai dengan 

meningkatnya jumlah penderita diabetes tipe 2, 

hipertensi, hiperlipidemia dan sindrom 

metabolic. Sebanyak 15 provinsi di Indonesia 

yang memiliki prevalensi sangat gemuk di atas 

Nasional yakni Kalimantan Tengah, Jawa 

Timur, Banten, Kalimantan Timur, Bali, 

Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Kepulauan 

Riau, Jambi, Papua, Bengkulu, Kepulauan 

Bangka Belitung, Lampung, dan DKI Jakarta. 

Mortalitas obesitas erat hubungannya 

dengan sindrom metabolic yang memiliki 

manifestasi klinik berupa penyakit 

kardiovaskular. Obesitas sentral merupakan jenis 

obesitas yang terjadi karena adanya penimbunan 

lemak di abdomen dan paling beresiko terhadap 

kejadian sindroma metabolic dan penyakit 

kardiovaskular (Wildman et al, 2005). Ada 

beberapa indicator yang dapat digunakan untuk 

menentukan status gizi kelompok umur lebih 

dari 15 tahun, salah satunya adalah lingkar 

pinggang.  

Lingkar pinggang merupakan indicator 

untuk melihat kejadian obesitas sentral yang 

diperoleh dari pengukuran panjang lingkar 

tulang rusuk dengan tulang panggul melewati 

pusar yang diukur menggunakan pita meteran 

non elastic. Dikategorikan obesitas sentral 

apabila lingkar pinggang > 90 cm pada laki-laki 

dan > 80 cm pada perempuan (WHO, 2000). 

Pengukuran lingkar pinggang menggambarkan 

penumpukan lemak tubuh bagian atas yang 

berkaitan dengan resiko hipertrigliserida, 

hipertensi, diabetes, asam urat, dan 

aterosklerosis (Sidarta S, 2006). Peningkatan 

kadar asam urat pada orang dewasa dengan 

obesitas berhubungan dengan akumulasi lemak 

visceral (obesitas abdominal) yang ditandai 

dengan bertambahnya lingkar pinggang (Li-

Ching, 2003) 

Peningkatan kegemukan dan obesitas 

ikut mendongkrak prevalensi hiperuresemia. 

Seseorang dengan berat badan lebih berkaitan 

dengan kenaikan kadar asam urat dan 

menurunnya ekskresi asam urat melalui ginjal. 

Hal ini disebabkan karena salah satunya adanya 

gangguan proses reabsorbsi asam urat pada 

ginjal (Dina EB, 2005).  

Berbagai penelitian tentang factor-faktor 

yang mempengaruhi kejadian hiperuresemia di 

Indonesia telah banyak dilakukan, namun 
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penelitian tentang hubungan lingkar pinggang 

dengan hiperuresemia masih jarang dilakukan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian 

wulandari (2015) tentang hubungan lingkar 

Pinggang dan IMT dengan kadar asam urat pada 

wanita usia di atas 50 tahun didapatkan hasil ada 

hubungan antara lingkar pinggang dan IMT 

dengan peningkatan asam urat, namun penelitan 

pada laki-laki belum pernah dilakukan. Hal 

tersebut mendorog peneliti untuk melakukan 

peelitian tentang hubungan antara lingkar 

pinggang dengan hiperuresemia pada 

masyarakat di daerah praktik belajar mahasiswa 

Akper Bala Keselamatan Palu.   

Penelitian ini menggunakan responden 

yang cukup besar dan bervariasi baik dari segi 

umur maupun jenis kelamin, dan berasal dari 

berbagai daerah yang cukup luas disesuaikan 

dengan lokasi praktik belajar lapangan 

mahasiswa Akper Bala Keselamatan di empat 

Kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah.  

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

survey analitik dengan besar sampel semua 

masyarakat yang hadir pada saat praktik belajar 

lapangan yaitu sebanyak 158 responden. 

Instrumen pengukuran Lingkar Pinggang 

diperoleh dari pengukuran panjang lingkar 

tulang rusuk dengan tulang panggul melewati 

pusar yang diukur menggunakan pita meteran 

non elastic. Dikategorikan obesitas sentral 

apabila lingkar pinggang > 90 cm pada laki-laki 

dan > 80 cm pada perempuan. Instrumen 

pengukuran hiperuresemia menggunakan alat 

test asam urat Nesco. Dikategorikan 

hiperuresemia jika kadar asam urat ≥ 7 mg/dl 

pada laki-laki dan ≥ 6 mg/dl pada perempuan. 

Pengolahan data dilakukan dengan dengan cara, 

editing, coding, entry, dan cleaning, selanjutnya 

dilakukan analisis data univariat, Penelitian 

dilakukan setelah mendapat persetujuan dari 

lokasi penelitian dan dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip etik yang 

meliputi: Right to self determination and Right 

to anominity and confidential

 

Hasil Penelitian 

Tabel 5.1 
Distribusi umur, jenis kelamin, lingkar pinggang dan kadar asam urat   

di daerah PBL Mahasiswa Akper BK Palu, Desember 2016 – Januari 2017  (n=158) 

 

Variabel Jumlah Prosentase 

Umur 

≥ 41 thn 

< 41 thn 

 

75 

83 

 

47,5 

52,5 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

64 

94 

 

40,5 

59,5 

Asam urat 

Tinggi 

Normal 

 

72 

86 

 

45,6 

54,4 

Lingkar pinggang 

              Obesitas 

                Tidak 

 

92 

66 

 

58,2 

41,8 

 
 Berdasarkan table 5.1 dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden berumur < 41 tahun 

(52,5%), jenis kelamin perempuan (59,5%), 

obesitas (58,2%), dan asam urat yang normal 

54,45%.  
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Tabel 5.2 

Analisis Hubungan umur dengan hiperuresemia 

di daerah PBL mahasiswa Akper BK Palu, Desember 2016-Januari 2017 (n=158) 

Umur  

Hiperuresemia 
Total OR 

(95% CI) 
P Ya  Tidak 

n % n % n % 

≥ 41 thn 32 42,7 43 57,3 75 100  

 

0,592
*
 

< 41 thn 40 48,2 43 51,8 83 100 

Jumlah 72 45,6 86 54,4 158 100   

*bermakna pada α 5% 

Hasil analisis hubungan umur dengan 

hiperuresemia menunjukkan bahwa responden 

yang memiliki umur < 41 tahun lebih 

berpeluang mengalami hiperuresemia (48,2%) 

dibandingkan responden yang memiliki umur ≥ 

41 tahun (42,7%). 

Hasil uji statistik diperoleh  p = 0,92, maka 

dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang 

signifikan antara umur dengan hiperuresemia.  

 

Tabel 5.3 

Analisis Hubungan Jenis Kelamin dengan hiperuresemia 

di lokasi PBL mahasiswa Akper BK Palu, Desember 2016-Januari 2017 (n=158) 

Jenis Kelamin  

Hiperuresemia 
Total OR 

(95% CI) 
P Ya  Tidak 

n % n % n % 

Laki-laki 33 51,6 31 48,4 64 100 
 

0,212
*
 

Perempuan 39 41,5 55 58,5 94 100 

Jumlah 72 45,6 86 54,4 158 100   

*bermakna pada α 5% 

Hasil analisis hubungan jenis kelamin dengan 

hiperuresemia menunjukkan bahwa responden 

yang memiliki jenis kelamin laki-laki lebih 

berpeluang mengalami hiperuresemia (51,6%) 

dibandingkan responden yang memiliki jenis 

kelamin perempuan (41,5%). 

Hasil uji statistik diperoleh  p = 0,212, maka 

dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang 

signifikan antara jenis kelamin dengan 

hiperuresemia.  

Tabel 5.4 

Analisis Hubungan lingkar pinggang dengan hiperuresemia 

di Lokasi PBL mahasiswa Akper BK Palu, Desember 2016-Januari 2017 (n=158) 

Lingkar 

Pinggang  

Hiperuresemia 
Total OR 

(95% CI) 
P Ya  Tidak 

n % N % N % 

Obesitas 52 56,5 40 43,5 92 100 2,990 

1,534-

5,828 

0,002
*
 

Tidak 20 30,3 46 69,7 66 100 

Jumlah 72 45,6 86 54,4 158 100   

*bermakna pada α 5% 
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Hasil analisis hubungan  lingkar pinggang 

dengan hiperuresemia menunjukkan bahwa 

responden yang memiliki lingkar pinggang besar 

(obesitas) lebih berpeluang mengalami 

hiperuresemia (56,5%) dibandingkan responden 

yang memiliki lingkar pinggang normal 

(30,3%). 

Hasil uji statistik diperoleh  p = 0,002, maka 

dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan 

antara lingkar pinggang dengan hiperuresemia. 

Hal ini dapat dilihat dari  p < 0,05 pada alpha 

5%. Dari hasil analisis juga diperoleh nilai Odds 

ratio (OR) sebesar 2,990, artinya responden 

yang memiliki lingkar pinggang besar (obesitas) 

mempunyai peluang 2,990 kali lebih besar untuk 

mengalami hiperuresemia. 

. 

Pembahasan 

E. Kejadian hiperuresemia. 

Hasil penelitian menunjukkan prevalensi 

hiperuresemia sebesar 45,6% lebih tinggi 

dibandingkan prevalensi secara Nasioal. 

Hiperuresemia dikonfirmasi sebagai nilai asam 

urat yang terukur melebihi nilai normal, yaitu 

Kadar asam urat > 7mg/dl pada laki-laki dan > 6 

mg/dl pada perempuan dipergunakan sebagai 

batasan hiperuresemia (Kowalak dan Welsh, 

2010). Menurut penelitian didapatkan prevalensi 

tertinggi hiperuresemia terdapat di Manado-

Minahasa yaitu 34,40% pada laki-laki dan 

23,31% pada wanita (Harison, 2010).  Tingginya 

hiperuresemia pada penelitian ini disebabkan 

karena kebiasaan rsponden mengkonsumsi 

daging dan alcohol yang merupakan bahan 

makanan yang tinggi kadar purinnya.  

Hperuresemia yang lama dapat merusak sendi, 

jaringan lunak dan ginjal. Hiperuresemia bisa 

juga tidak menampakkan gejala 

klinik/asimptomatis. Hiperuresemia terjadi 

akibat peningkatan prosuksi asam urat karena 

diet tinggi purin atau penurunan ekskresi karena 

pemecahan asam nukleat yang berlebihan atau 

sering merupakan kombinasi keduanya 

(Misnadiarly, 2014). 

Hiperuresemia dapat terjadi akibat 

meningkatnya produksi ataupun menurunnya 

pembuangan asam urat, atau kombinasi dari 

keduanya. Kondisi menetapnya hiperurisemia 

menjadi predisposisi (faktor pendukung) 

seseorang mengalami radang sendi akibat asam 

urat (gouty arthritis), batu ginjal akibat asam 

urat ataupun gangguan ginjal. Asam urat adalah 

produk akhir dari metabolisme purin. Asam urat 

sebenarnya berperan sebagai antioksidan bila 

kadarnya tidak berlebihan dalam darah. Namun 

bila kadarnya berlebih, asam urat akan berperan 

sebagai prooksidan yang akan mengakibatkan 

terjadinya pengkristalan dan dapat menimbulkan 

gout (Gustafsson D. 2013). Sekitar 60 % radikal 

bebas di dalam serum dibersihkan oleh asam 

urat. Kadar darah asam urat normal pada laki - 

laki yaitu 3.6 - 7 mg/dl sedangkan pada 

perempuan yaitu 2.3 - 6.1 mg/dl .  

 

F. Lingkar Pinggang 

Lingkar pinggang merupakan indicator untuk 

melihat kejadian obesitas sentral (Ji-Rong, 2012) 

yang diperoleh dari pengukuran panjang lingkar 

tulang rusuk dengan tulang panggul melewati 

pusar yang diukur menggunakan pita meteran 

non elastic. Dikategorikan obesitas sentral 

apabila lingkar pinggang > 90 cm pada laki-laki 

dan > 80 cm pada perempuan (WHO, 2000). 

Hasil penelitian menunjukkan prevalensi 

obesitas adalah sebesar 58,2. Hal ini jauh lebih  

tinggi dari prevalensi obesitas sentral di 

Indonesia sebesar 26,6% pada tahun 2013. 

Obesitas adalah penumpukan lemak yang sangat 

tinggi di dalam tubuh sehingga membuat berat 

badan berada di luar batas ideal. Sejumlah 

komplikasi dapat timbul akibat obesitas, bahkan 

beberapa di antaranya membahayakan nyawa. 

Selain mengarah kepada sejumlah masalah 

kesehatan fisik, obesitas juga bisa menyebabkan 

masalah psikologis, seperti stres, dan depresi. 

Masalah psikologis ini timbul karena biasanya 

berawal dari rasa tidak percaya diri penderita 

obesitas yang mengalami perubahan bentuk 

badan. 

 

Obesitas mempengaruhi semua kelompok usia 

dan peningkatan jumlah prevalensi yang pesat 

disertai dengan meningkatnya jumlah penderita 

diabetes tipe 2, hipertensi, hiperlipidemia dan 

sindrom metabolic. Obesitas sentral merupakan 

jenis obesitas yang terjadi karena adanya 

penimbunan lemak di abdomen dan paling 
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beresiko terhadap kejadian sindroma metabolic 

dan penyakit kardiovaskular (Wildman et al, 

2005).  

 

G. Hubungan karakteristik dengan  

Hiperuresemia 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada 

hubungan antara umur dengan hiperuresemia. 

Peningkatan asam urat dapat dialami mulai usia 

remaja sampai lanjut usia yang dipengaruhi oleh 

gaya hidup seseorang, namun semakin 

meningkat umur resiko hiperuresemia terbukti 

dalam penelitian ini. Penelitian ini pula 

menunjukkan bahwa laki-laki cenderung 

hiperuresemia dibanding perempuan. Hal ini 

dapat dijelaskan karena gaya hidup laki-laki 

yang lebih cenderung memiliki kebiasan 

merokok, minum alcohol dan mengkonsumsi 

kafein.  

 

H. Hubungan Lingkar Pinggang dengan 

Hiperuresemia 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan 

yang signifikan antara lingkar pinggang dengan 

hiperuresemia. Responden yang memiliki 

lingkar pinggang besar dan dikategorikan 

obesitas cenderung mengalami peningkatan 

asam urat. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Oyama (2006) 

yang menunjukkan bahwa kadar asam urat 

serum meningkat secara signifikan terhadap 

mereka yang mengalami obesitas dan dapat 

terjadi pada semua usia. 

 Fenesh G, (2014) mengatakan peningkatan 

asam urat berhubungan dengan penyakit 

degenerative seperti kardiovaskular, gangguan 

ginjal dan kejadian sindrom metabolic. 

Peningkatan kadar asam urat pada orang dewasa 

dengan obesitas berhubungan dengan akumulasi 

lemak visceral (obesitas abdominal) yang 

ditandai dengan bertambahnya lingkar pinggang 

(Li-Ching, 2003). Peningkatan kegemukan dan 

obesitas ikut mendongkrak prevalensi 

hiperuresemia. Seseorang dengan berat badan 

lebih berkaitan dengan kenaikan kadar asam urat 

dan menurunnya ekskresi asam urat melalui 

ginjal. Hal ini disebabkan karena salah satunya 

adanya gangguan proses reabsorbsi asam urat 

pada ginjal (Dina EB, 2005).  

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Dian wulandari 

(2015) tentang hubungan lingkar Pinggang dan 

IMT dengan kadar asam urat pada wanita usia di 

atas 50 tahun didapatkan hasil ada hubungan 

antara lingkar pinggang dan IMT dengan 

peningkatan asam urat. Pengukuran lingkar 

pinggang menggambarkan penumpukan lemak 

tubuh bagian atas yang berkaitan dengan resiko 

hipertrigliserida, hipertensi, diabetes, asam urat, 

dan aterosklerosis (Sidarta S, 2006). 

Dengan demikian hubungan lingkar pinggang 

dengan hiperuresemia terbukti dalam penelitian 

ini. 

Kesimpulan 

1. Prevalensi Hiperuresemia pada penelitian ini 

adalah sebesar 45,6% lebih tinggi dari 

prevalensi hiperuresemia di Indonesia 

2. Prevalensi Lingkar pinggang yang 

dikategorikan obesitas pada penelitian ini 

adalah sebesar 58,2% lebih tinggi dari 

prevalesi obesitas di Indonesia. 

3. Tidak ada hubungan yang signifikan antara 

umur dengan hiperuresemia, namun semakin 

meningkat umur resiko hiperuresemia 

semakin tinggi. 

4. Tidak ada hubungan yang signifikan antara 

jenis kelamin dengan hiperuresemia, namun 

laki-laki lebih beresiko mengalami 

hiperuresemia. 

5. Ada hubungan yang signifikan antara 

lingkar pinggang dengan kejadian 

hiperuresemia. Responden yang mengalami 

obesitas mempunyai resiko 2,990 kali untuk 

mengalami hiperuresemia.  

Saran 

3. Bagi Puskesmas  

        Disarankan kepada petugas Puskesmas 

untuk terus meningkatkan kegiatan 

penyuluhan terutama tentang pentingnya 

menghindari factor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya kejadian 

hiperuresemia. 

4. Bagi Institusi Akper Bala Keselamatan Palu 

       Disarankan kepada institusi untuk terus 

mengembangkan riset yang melibatkan 

mahasiswa sebagai implikasi dari tri darma 

perguruan tinggi. 
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Abstrak 

Latar Belakang : Obesitas berhubungan dengan peningkatan kadar glukosa plasma melalui keseimbangan energy 

dari asupan energy yang berlebihan sehingga menyebabkan resistensi insulin. Penelitian ini masih jarang dilakukan.  

Tujuan Penelitian : untuk mengetahui hubungan antara obesitas dengan kadar glukosa darah pada masyarakat di 

daerah praktik belajar mahasiswa Akper Bala Keselamatan Palu.  Metode Penelitian : Penelitian menggunakan 

metode survey analitik dengan pendekatan cross sectional. Besar sampel seluruh masyarakat yang hadir pada 

kegiatan praktik belajar lapangan  Akper BK Palu sebesar 158 responden. Hasil penelitian :  menunjukkan sebagian 

besar responden mengalami obesitas (58,2%) dan responden yang memiliki kadar glukosa tinggi (44,9%). Hasil uji 

statitik menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara obesitas dengan kadar glukosa darah (p=0,000). 

Kesimpulan : Prevalensi obesitas masih tinggi dan cenderung menyebabkan tingginya kadar glukosa darah. Saran : 

Penelitian ini menyarankan meningkatkan kegiatan penyuluhan terutama tentang pentingnya menghindari factor-

faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kadar glukosa darah. 

 

Kata Kunci: Kadar glukosa darah, obesitas 

Abstract 

Background: Obesity is associated with elevated plasma glucose levels through the energy balance of excessive 

energy intake causing insulin resistance. This study is still rarely done. Objective: To know the relationship between 

obesity with blood glucose level in society in student learning area Akper Salvation Army Palu. Research Method: 

The research used analytical survey method with cross sectional approach. The sample size of all the community 

who attended the practice of field study Akper BK Palu 158 respondents. Results: Most of the respondents were 

obese (58.2%) and respondents had high glucose levels (44.9%). The results of statistical tests showed no 

significant relationship between obesity with blood glucose levels (p = 0.000). Conclusion: The prevalence of 

obesity is still high and tends to cause high blood glucose levels. Suggestion: This research suggests increasing 

extension activities especially about the importance of avoiding factors that influence the occurrence of elevated 

blood glucose levels. 

 

Keywords: Blood glucose level, obesity 

 

Pendahuluan   

Hiperglikemia merupakan keadaan kadar 

glukosa darah melebihi batas normal karena 

kegagalan mekanisme control kadar glukosa 

darah. Hiperglikemia dapat menjadi factor 

resiko terjadinya resisten insulin dan penyakit 

diabetes mellitus tipe 2 (Effendi, 2012).  

Pramono (2016) mengatakan, Indonesia 

merupakan negara yang berada di urutan 

keempat dengan prevalensi diabetes tertinggi di 

dunia setelah India, Cina, dan Amerika Serikat. 

Bahkan, jumlah pengidap diabetes terus 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, 

terutama untuk DM tipe 2. WHO 

memperkirakan, jumlah penderita DM tipe 2 di 

Indonesia akan meningkat signifikan hingga 

21,3 juta jiwa pada 2030 mendatang (Diabetes 

Care, 2004). Sedangkan hasil Riset kesehatan 

Dasar (Riskesdas) tahun 2007, diperoleh bahwa 

proporsi penyebab kematian akibat DM pada 

kelompok usia 45-54 tahun di daerah perkotaan 

menduduki ranking ke-2 yaitu 14,7%. Dan 

daerah pedesaan, DM menduduki rangking ke-6 

yaitu 5,8% (Aditama, 2009).  

Prevalensi Nasional DM berdasarkan 

pemeriksaan gula darah pada penduduk usia >15 

tahun diperkotaan 5,7%. Prevalensi Nasional 

Obesitas umum pada penduduk usia >15 tahun 

sebesar 10.3% dan sebanyak 12 Provinsi 

memiliki prevalensi diatas nasional, prevalensi 

nasional Obesitas sentral pada penduduk Usia > 

15 tahun sebesar 18,8 % dan sebanyak 17 

provinsi memiliki prevalensi di atas Nasional. 

Sedangkan prevalensi TGT (Toleransi Glukosa 

Terganggu) pada penduduk usia >15 tahun di 

perkotaan adalah 10.2% dan sebanyak 13 

provinsi mempunyai prevalensi di atas 

prevalensi Nasional. Prevalensi kurang makan 

mailto:sekeonrobi@ymail.com
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buah dan sayur sebesar 93,6%, dan prevalensi 

kurang aktifitas fisik pada penduduk >10 tahun 

sebesar 48,2%.  Secara umum, hampir 80 % 

prevalensi diabetes melitus adalah DM tipe 2. 

Ini berarti gaya hidup/life style yang tidak sehat 

menjadi pemicu utama meningkatnya prevalensi 

DM. Bila dicermati, penduduk dengan obesitas 

mempunyai risiko terkena DM lebih besar dari 

penduduk yang tidak obesitas. 

Tujuan program pengendalian DM di 

Indonesia adalah terselenggaranya pengendalian 

faktor risiko untuk menurunkan angka kesakitan, 

kecacatan dan kematian yang disebabkan DM. 

Pengendalian DM lebih diprioritaskan pada 

pencegahan dini melalui upaya pencegahan 

faktor risiko DM yaitu upaya promotif dan 

preventif dengan tidak mengabaikan upaya 

kuratif dan rehabilitative (Aditama, 2009). 

Promono (2016) mengatakan lebih dari 60% 

pengidap diabetes tidak sadar kalau terkena 

diabetes. Sebagian besar datang ke dokter dalam 

kondisi sudah komplikasi.  

Sehubungan dengan hal di atas, penting 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih 

mengenali gejala diabetes sedini mungkin dan 

lebih memperhatikan kesehatan dengan 

menjalani pola hidup sehat untuk menghindari 

penyakit diabetes, antara lain dengan makan 

sesuai kebutuhan dengan komposisi nutrisi 

seimbang dan melakukan olahraga secara rutin. 

Pencegahan primer dilakukan dengan menjaga 

agar orang yang berisiko diabetes tidak sampai 

terkena diabetes karenanya perlu dilakukan 

skrining, 

Obesitas merupakan keadaan patologis 

yang menimbulkan perubahan-perubahan 

metabolic sehingga timbul kumpulan gejala 

yang disebut sindrom metobolik. Grundy SM 

(2008) mengatakan individu dengan sindrom 

metabolic mengalami resistensi insulin yang 

merupakan predisposisi menjadi prediabetes 

atau diabetes tipe 2. Tes kadar glukosa darah 

merupakan salah satu cara untuk mengetahui 

predictor sindrom metabolic (Mbenza BL, 

2010).  Antropometri merupakan salah satu 

metode untuk mengukur status gizi seseorang 

dan juga dapat digunakan sebagai screening 

obesitas melalui pengukuran  antropometri 

seperti IMT, lingkar pinggang, lingkar perut, dan 

lingkar leher. Akan tetapi dalam penilaian 

resiko, ukuran lingkar pinggang lebih reliable 

ketimbang rasio lingkar pinggang-panggul 

(Arisman, 2011) 

Selain itu status gizi yang berlebih atau 

obesitas juga dapat menyebabkan sensitivitas 

insulin menurun dan mempengaruhi kadar 

glukosa darah (Hermawan, 2012). Lingkar 

pinggang merupakan salah satu metode 

antropometri obesitas abdominal atau obesitas 

sentral yang berhubungan dengan morbiditas 

dan mortalitas akibat obesitas, misalnya diabetes 

mellitus tipe 2, sindrom metabolic, dan penyakit 

jantung koroner. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa orang yang obesitas lebih 

beresiko terkena DM tipe 2 (Sari Retno, 2010). 

Oleh sebab itu pengukuran obesitas sentral 

melalui lingkar pinggang dapat digunakan 

sebagai salah satu screening dini pencegahan 

penyakit diabetes tipe 2. Pengukuran lingkar 

pinggang dapat digunakan untuk memprediksi 

resistensi insulin serta dapat mengetahui apakah 

seseorang termasuk ke dalam obesitas sentral 

atau tidak, karena nilai antropometri lingkar 

pinggang lebih menggambarkan distribusi lemak 

di daerah abdomen, padahal obesitas sentral 

merupakan factor resiko dari diabetes mellitus 

tipe 2, hipertensi, penyakit jantung dan batu 

empedu. Obesitas sentral pada populasi Asia jika 

lingkar pinggang > 90 cm pada laki-laki dan > 

80 cm pada perempuan. 

Dengan mengetahui kadar glukoasa 

darah dapat diketahui ada tidak hubungannya 

dengan lemak tubuh yang diukur dengan 

pegukuran lingkar pinggang terhadap resistensi 

insulin. Secara teoritis, peningkatan jumlah 

lemak tubuh dapat menimbulkan resistensi 

insulin pada seseorang, padahal jika terjadi 

resistensi insulin secara berkelanjutan maka 

akan menyebabkan peningkatan kadar glukosa 

darah yang merupakan tanda pada sindrom 

metabolic Lingkar pinggang yang melebihi 

normal berhubungan dengan peningkatan kadar 

glukosa plasma melalui keseimbangan energy 

dari asupan energy yang berlebihan sehingga 

terjadi akumulasi lemak di jaringan adipose 

abdominal yang berdampak pada peningkatan 

asam lemak bebas, prsose glukogenesis, 

akumulasi trigliserida yang menyebabkan 

resistensi insulin (Jalalet al, 2006), sehingga 

peningkatan lingkar pinggang merupakan factor 

resiko mayor diabetes tipe 2 (Gautier et al, 2010) 
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Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul hubungan obesitas dengan kadar gula 

darah pada masyarakat di daerah praktik belajar 

lapangan mahasiswa Akper Bala Keselamatan 

Palu. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survey 

analitik dengan besar sampel semua masyarakat 

yang hadir pada saat praktik belajar lapangan 

yaitu sebanyak 158 responden. Instrumen 

pengukuran Obesitas menggunakan Lingkar 

Pinggang yang diperoleh dari pengukuran 

panjang lingkar tulang rusuk dengan tulang 

panggul melewati pusar yang diukur 

menggunakan pita meteran non elastic. 

Dikategorikan obesitas sentral apabila lingkar 

pinggang > 90 cm pada laki-laki dan > 80 cm 

pada perempuan. Instrumen pengukuran kadar 

glukosa darah menggunakan alat test glukosa 

Nesco. Dikategorikan tinggi jika kadar glukosa 

≥ 200 mg/dl   

Pengolahan data dilakukan dengan 

dengan cara, editing, coding, entry, dan 

cleaning, selanjutnya dilakukan analisis data 

univariat dan bivariat.  Penelitian dilakukan 

setelah mendapat persetujuan dari lokasi 

penelitian dan dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip etik yang meliputi: Right to self 

determination and Right to anominity and 

confidential  

Hasil Penelitian 

Tabel 5.1 
Distribusi umur, jenis kelamin, obesitas, kadar gula darah 

di daerah PBL Mahasiswa Akper BK Palu, Desember 2016 – Januari 2017  (n=158) 

 

Variabel Jumlah Prosentase 

Umur 

≥ 41 thn 

< 41 thn 

 

75 

83 

 

47,5 

52,5 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

64 

94 

 

40,5 

59,5 

Obesitas 

Ya 

Tidak 

 

92 

66 

 

58,2 

41,8 

Kadar gula darah 

                  Tinggi 

                  Normal 

 

71 

87 

 

44,9 

55,1 

 Berdasarkan table 5.1 dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden berumur < 41 tahun 

(52,5%), jenis kelamin perempuan (59,5%), 

memiliki kadar gula normal (55,1%), dan 

mengalami obesitas (58,2%).   

Analisis Bivariat 

Hubungan umur  dengan kadar gula darah 

Hubungan umur dengan kadar gula darah 

dianalisis dengan uji Chi Square. Hasil analisis 

dapat dilihat pada tabel 5.2 

Tabel 5.2 

Analisis Hubungan umur dengan kadar gula darah 

di daerah PBL mahasiswa Akper BK Palu, Desember 2016-Januari 2017 (n=158) 

Umur  

Kadar gula darah 
Total OR 

(95% CI) 
P Tinggi  Normal 

n % n % n % 

≥ 41 thn 33 44,0 42 56,0 75 100  

 

0,948
*
 

< 41 thn 38 45,8 45 54,2 83 100 

Jumlah 71 44,9 87 55,1 158 100   

*bermakna pada α 5% 
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Hasil analisis hubungan umur dengan kadar gula 

darah menunjukkan bahwa responden yang 

memiliki umur < 41 tahun lebih berpeluang 

memiliki kadar gula tinggi (45,8%) 

dibandingkan responden yang memiliki umur ≥ 

41 tahun (44,0%). 

Hasil uji statistik diperoleh  p = 0,948, maka 

dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang 

signifikan antara umur dengan kadar gula darah.  

 

 

Hubungan jenis kelamin  dengan kadar gula 

darah 

Hubungan jenis kelamin dengan kadar gula darah 

dianalisis dengan uji Chi Square. Hasil analisis 

dapat dilihat pada tabel 5.3. 

 

Tabel 5.3 

Analisis Hubungan Jenis Kelamin dengan kadar gula darah 

di lokasi PBL mahasiswa Akper BK Palu, Desember 2016-Januari 2017 (n=158) 

Jenis Kelamin  

Kadar gula darah 
Total OR 

(95% CI) 
P Tinggi  Normal 

n % N % N % 

Laki-laki 26 40,6 38 59,4 64 100 
 

0,462
*
 

Perempuan 45 47,9 49 52,1 94 100 

Jumlah 71 44,9 87 55,1 158 100   

*bermakna pada α 5% 

Hasil analisis hubungan jenis kelamin dengan 

kadar gula darah menunjukkan bahwa responden 

yang memiliki jenis kelamin perempuan lebih 

berpeluang memiliki kadar gula darah tinggi 

(47,9%) dibandingkan responden yang memiliki 

jenis kelamin laki-laki (40,6%). 

Hasil uji statistik diperoleh  p = 0,462, maka 

dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang 

signifikan antara jenis kelamin dengan kadar 

gula darah.  

Hubungan obesitas dengan kadar gula darah 

Hubungan obesitas dengan kadar gula darah 

dianalisis dengan uji Chi Square. Hasil analisis 

dapat dilihat pada tabel 5.4. 

Tabel 5.4 

Analisis Hubungan obesitas dengan kadar gula darah 

di Lokasi PBL mahasiswa Akper BK Palu, Desember 2016-Januari 2017 (n=158) 

obesitas  

Kadar gula darah 
Total OR 

(95% CI) 
P Tinggi  Normal 

n % N % N % 

Ya 60 65,2 32 34,8 92 100 9,375 

4,312-

20,382 

0,000
*
 

Tidak 11 16,7 55 83,3 66 100 

Jumlah 71 44,9 87 55,1 158 100   

*bermakna pada α 5% 

Hasil analisis hubungan obesitas dengan kadar 

gula darah menunjukkan bahwa responden yang 

obesitas lebih berpeluang memiliki kadar gula 

tinggi (65,2%) dibandingkan responden yang 

tidak obesitas (16,7%). 

Hasil uji statistik diperoleh  p = 0,000, maka 

dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan 

antara obesitas dengan kadar gula darah. Hal ini 

dapat dilihat dari  p < 0,05 pada alpha 5%. Dari 

hasil analisis juga diperoleh nilai Odds ratio 

(OR) sebesar 9,375, artinya responden yang 

obesitas mempunyai peluang 9,375 kali lebih 

besar untuk memiliki kadar gula tinggi. 

 

Pembahasan 

I. Kadar Glukosa Darah. 
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Hasil penelitian prevalensi kadar gula darah 

yang tinggi adalah sebesar 44,9%. Hal ini 

menunjukkan resiko untuk mengalami Diabetes 

Melitus sangat tinggi. Prevalensi Nasional 

Diabetes Melitus berdasarkan pemeriksaan gula 

darah pada penduduk usia > 15 tahun 

diperkotaan sebesar 5,7%.  Kadar gula adalah 

istilah yang mengacu kepada tingkat glukosa di 

dalam darah. Konsentrasi gula darah, atau 

tingkat glukosa serum, diatur dengan ketat di 

dalam tubuh. Glukosa yang dialirkan melalui 

darah adalah sumber utama energi untuk sel-sel 

tubuh. Joyce Leefever (2007) mengatakan 

glukosa darah adalah gula yang terdapat dalam 

darah yang terbentuk dari karbohidrat dalam 

makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati 

dan otot rangka. Energi untuk sebagian besar 

fungsi sel dan jaringan berasal dari glukosa. 

Pembentukan energy alternative juga dapat 

berasal dari metabolism asam lemak, tetapi jalur 

ini kurang efisien dibandingkan dengan 

pembakaran langsung gukosa dan proses ini juga 

menghasilkan metabolit-metabolik asam yang 

berbahaya apabila dibiarkan menumpuk, 

sehingga kadar glukosa di dalam darah 

dikendalikan oleh beberapa mekanisme 

homeostatic yang dalam keadaan sehat dapat 

mempertahankan kadar dalam retang 70 sampai 

110 mg/dl dalam keadaan puasa (Ronald, 2004). 

Setelah pencernaan makanan yang mengandung 

banyak glukosa, secara normal kadar glukosa 

darah akan meningkat, namun tidak melebihi 

170 mg/dl. Banyak hormone ikut serta dalam 

mempertahankan kadar glukosa darah yang 

adekuat baik dalam keadaan normal maupun 

sebagai respon terhadap stress. 

Kadar gula darah yang tetap tinggi disebut 

hiperglikemia, nafsu makan akan tertekan untuk 

waktu yang singkat. Hiperglikemia dalam 

jangka panjang dapat menyebabkan masalah-

masalah kesehatan yang berkepanjangan pula 

yang berkaitan dengan diabetes, termasuk 

kerusakan pada mata, ginjal, dan saraf. 

Peningkatan rasio gula darah disebabkan karena 

terjadi percepatan laju metabolisme 

glikogenolisis dan glukoneogenesis yang terjadi 

pada hati 

Menjaga kadar gula darah agar dalam angka 

normal sangat penting. Gula darah terlalu rendah 

(hipoglikemia) atau tinggi (hiperglikemia) bisa 

berdampak negatif pada tubuh. Ini berarti gaya 

hidup/life style yang tidak sehat menjadi pemicu 

utama meningkatnya prevalensi DM. 

 

Penting meningkatkan kesadaran masyarakat 

untuk lebih mengenali gejala diabetes sedini 

mungkin dan lebih memperhatikan kesehatan 

dengan menjalani pola hidup sehat untuk 

menghindari penyakit diabetes, antara lain 

dengan makan sesuai kebutuhan dengan 

komposisi nutrisi seimbang dan melakukan 

olahraga secara rutin. Pencegahan primer 

dilakukan dengan menjaga agar orang yang 

berisiko diabetes tidak sampai terkena diabetes 

karenanya perlu dilakukan skrining. 

 

J. Obesitas 

Hasil penelitian prevalensi obesitas sebesar 

58,2%. Ini menunjukkan lebih tinggi 

dibandingkan dengan prevalensi Nasional 

Obesitas umum pada penduduk usia > 15 tahun 

sebesar 10.3% dan sebanyak 12 Provinsi 

memiliki prevalensi di atas prevalensi nasional 

sebesar 18,8 %. 

Obesitas merupakan keadaan patologis yang 

menimbulkan perubahan-perubahan metabolic 

sehingga timbul kumpulan gejala yang disebut 

sindrom metobolik. Grundy SM (2008) 

mengatakan individu dengan sindrom metabolic 

mengalami resistensi insulin yang merupakan 

predisposisi menjadi prediabetes atau diabetes 

tipe 2. Tes kadar glukosa darah merupakan salah 

satu cara untuk mengetahui predictor sindrom 

metabolic (Mbenza BL, 2010).  Obesitas adalah 

penumpukan lemak yang sangat tinggi di dalam 

tubuh sehingga membuat berat badan berada di 

luar batas ideal. Sejumlah komplikasi dapat 

timbul akibat obesitas, bahkan beberapa di 

antaranya membahayakan nyawa. Beberapa 

contoh komplikasi yang cukup serius tersebut di 

antaranya stroke, penyakit jantung koroner, 

diabetes tipe 2, kanker usus, dan kanker 

payudara. Selain mengarah kepada sejumlah 

masalah kesehatan fisik, obesitas juga bisa 

menyebabkan masalah psikologis, seperti stres, 

dan depresi. 

Antropometri merupakan salah satu metode 

untuk mengukur status gizi seseorang dan juga 

dapat digunakan sebagai screening obesitas 

melalui pengukuran  antropometri seperti IMT, 

lingkar pinggang, lingkar perut, dan lingkar 

leher. Akan tetapi dalam penilaian resiko, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
https://id.wikipedia.org/wiki/Darah
https://id.wikipedia.org/wiki/Glikogenolisis
https://id.wikipedia.org/wiki/Glukoneogenesis
https://id.wikipedia.org/wiki/Hati
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ukuran lingkar pinggang lebih reliable 

ketimbang rasio lingkar pinggang-panggul 

(Arisman, 2011) 

 

K. Hubungan karakteristik dengan kadar 

glukosa darah 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada 

hubungan antara umur dengan kadar glukosa 

darah. Kadar gula darah yang tinggi dapat 

dialami mulai usia remaja sampai lanjut usia 

yang dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang. 

Penelitian ini pula menunjukkan bahwa 

perempuan cenderung mengalami peningkatan 

kadar gula darah dibanding laki-laki. Hal ini 

dapat dijelaskan karena gaya hidup perempuan 

yang lebih cenderung memiliki kebiasan kurang 

olahraga dan suka mengkonsumsi makanan yang 

manis-manis.  

 

L. Hubungan Obesitas dengan Kadar Gula 

darah 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan 

yang signifikan antara obesitas dengan kadar 

gula darah. Responden yang obesitas cenderung 

memiliki kadar gula darah yang tinggi. Hal ini 

sejalan dengan beberapa penelitian yang 

menunjukkan bahwa orang yang obesitas lebih 

beresiko terkena DM tipe 2 (Sari Retno, 2010).  

Oleh sebab itu pengukuran obesitas sentral 

melalui lingkar pinggang dapat digunakan 

sebagai salah satu screening dini pencegahan 

penyakit diabetes tipe 2. Pengukuran lingkar 

pinggang dapat digunakan untuk memprediksi 

resistensi insulin serta dapat mengetahui apakah 

seseorang termasuk ke dalam obesitas sentral 

atau tidak, karena nilai antropometri lingkar 

pinggang lebih menggambarka distribusi lemak 

di daerah abdomen. Obesitas sentral juga 

merupakan factor resiko dari diabetes mellitus 

tipe 2, hipertensi, penyakit jantung dan batu 

empedu. Obesitas sentral pada populasi Asia jika 

lingkar pinggang > 90 cm pada laki-laki dan > 

80 cm pada perempuan. 

 

Lingkar pinggang yang melebihi normal 

berhubungan dengan peningkatan kadar glukosa 

plasma melalui keseimbangan energy dari 

asupan energy yang berlebihan sehingga terjadi 

akumulasi lemak di jaringan adipose abdominal 

yang berdampak pada peningkatan asam lemak 

bebas, prsose glukogenesis, akumulasi 

trigliserida yang menyebabkan resistensi insulin 

(Jalalet al, 2006), sehingga peningkatan lingkar 

pinggang merupakan factor resiko mayor 

diabetes tipe 2 (Gautier et al, 2010). Bila 

dicermati, penduduk dengan obesitas 

mempunyai risiko terkena DM lebih besar dari 

penduduk yang tidak obesitas. Selain itu status 

gizi yang berlebih atau obesitas juga dapat 

menyebabkan sensitivitas insulin menurun dan 

mempengaruhi kadar glukosa darah (Hermawan, 

2012). Dengan demikian hubungan obesitas 

dengan kadar gula darah terbukti dalam 

penelitian ini. 

Kesimpulan 

6. Prevalensi obesitas pada penelitian ini 

adalah sebesar 58,2% lebih tinggi dari 

prevalensi obesitas di Indonesia 

7. Prevalensi kadar gula darah tinggi pada 

penelitian ini adalah sebesar 44,9% 

lebih tinggi dari prevalesi Diabetes 

Melitus di Indonesia. 

8. Tidak ada hubungan yang signifikan 

antara umur dengan kadar gula darah 

9. Tidak ada hubungan yang signifikan 

antara jenis kelamin dengan kadar gula 

darah, namun perempuan cenderung 

memiliki kadar gula darah tinggi. 

10. Ada hubungan yang signifikan antara 

obesitas dengan kadar gula darah. 

Responden yang mengalami obesitas 

mempunyai resiko 9,375 kali untuk 

mengalami peningkatan kadar gula 

darah.  

Saran 

5. Bagi Puskesmas  

     Disarankan kepada petugas Puskesmas 

untuk terus meningkatkan kegiatan 

penyuluhan terutama tentang pentingnya 

menghindari factor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya kejadian hipertesi. 

6. Bagi Institusi Akper Bala Keselamatan Palu 

Disarankan kepada institusi untuk terus 

mengembangkan riset yang melibatkan 

mahasiswa sebagai implikasi dari tri darma 

perguruan tinggi. 
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Abstrak 

 

Latar Belakang : Karies gigi merupakan penyakit infeksi yang merusak struktur gigi dan umumnya dialami anak 

usia sekolah. Berbagai factor dapat menjadi penyebab terjadinya karies gigi. Tujuan penelitian :  untuk mengetahui 

factor-faktor yang dapat mempengaruhi  timbulnya karies gigi pada siswa SD. Metode penelitian : Desain 

penelitian yang digunakan adalah Observational Analitik dengan pendekatan Cross Sectional, sampel 60 responden 

menggunakan teknik Purposive Sampling. Analisa data yang dilakukan dalam tiga tahap yaitu analisa univariat, 

bivariat, dan multivariat. Hasil Penelitian : menunjukkan siswa yang memiliki pengetahuan kurang baik tentang 

karies gigi (45%), perilaku kurang baik menggosok gigi (46,7%), dan mengalami karies gigi (65%). Uji statistik 

Chi-Square didapatkan bahwa ada pengaruh signifikan pengetahuan terhadap karies gigi (p=0,000) dan perilaku 

menggosok gigi terhadap karies gigi (p=0,000). Variabel yang paling berpengaruh terhadap karies gigi adalah 

perilaku (OR=31.087). Kesimpulan : Prevalensi karies masih tinggi dan dipengaruhi oleh pengetahuaan dan 

perilaku menggosok gigi. Saran : hendaknya pihak sekolah memberikan bimbingan kepada anak didiknya untuk 

memperhatikan kesehatan gigi.  

Kata Kunci : Jenis Kelamin, Karies Gigi, Menggosok Gigi, Pengetahuan, Perilaku, Umur 

Abstract 

Background: Dental caries is an infectious disease that damages tooth structure and is commonly experienced by 

school-aged children. Various factors can be the cause of dental caries. Purpose : to determine the factors that can 

affect the incidence of dental caries in elementary students. Research Method: The research design used was 

Observational Analytic with Cross Sectional approach, 60 respondents sample using Purposive Sampling technique. 

Data analysis conducted in three stages: univariate, bivariate, and multivariate analysis. Results showed that 

students who had poor knowledge about dental caries (45%), bad brushing behavior (46.7%), and dental caries 

(65%). Chi-Square statistical test found that there is a significant influence of knowledge on dental caries (p = 

0,000) and tooth brushing behavior on dental caries (p = 0,000). The most influential variable on dental caries is 

behavior (OR = 31.087). Conclusion: The prevalence of caries is still high and influenced by the knowledge and 

behavior of brushing teeth. Suggestion: the school should provide guidance to their students to pay attention to 

dental health. 

Keywords: Gender, Dental caries, Toothbrush, Knowledge, Behavior, Age 

Pendahuluan 

Gigi dan mulut merupakan ‘pintu 

gerbang’ masuknya kuman dan bakteri sehingga 

dapat mengganggu kesehatan organ tubuh 

lainnya. Masalah gigi berlubang masih banyak 

dikeluhkan baik oleh anak-anak maupun dewasa 

dan tidak bisa dibiarkan hingga parah, karena 

akan mempengaruhi kualitas hidup dimana 

mereka akan mengalami rasa sakit, 

ketidaknyamanan, cacat, infeksi akut dan kronis, 

gangguan makan dan tidur, serta memiliki risiko 

tinggi untuk dirawat di rumah sakit, yang 

menyebabkan biaya pengobatan tinggi dan 

kurangnya waktu belajar di sekolah (Kemenkes 

RI, 2014: 1). 

Sejalan dengan Listiono (2012 dalam 

Siti Alimah, 2014:13) yang mengatakan bahwa 

karies gigi merupakan sebuah penyakit infeksi 

yang merusak struktur gigi, penyakit ini 

menyebabkan gigi berlubang. Jika tidak 

ditangani, penyakit ini akan menyebabkan nyeri, 

gangguan tidur, penanggalan gigi, infeksi, 

berbagai kasus berbahaya dan bahkan kematian. 

Penyebab penyakit tersebut karena konsumsi 

makanan yang manis dan lengket, malas atau 

salah dalam menyikat gigi, kurangnya perhatian 

kesehatan gigi dan mulut atau bahkan tidak 

pernah sama sekali memeriksa kesehatan gigi. 

mailto:sekeonrobi@ymail.com
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Nur Widayanti (2014: 197), mengatakan Karies 

gigi terbentuk karena ada sisa makanan yang 

menempel, yang pada akhirnya meyebabkan 

pengapuran gigi, dampaknya gigi menjadi 

keropos, berlubang, bahkan patah  

Worotitjan (2013: 60) mengatakan karies gigi 

pada anak sekolah (6-12 tahun), merupakan 

masalah yang penting karena tidak saja 

menyebabkan keluhan rasa sakit, tetapi juga 

menyebarkan infeksi ke bagian tubuh lainnya 

sehingga mengakibatkan menurunnya 

produktivitas. Kondisi ini tentu akan mengurangi 

frekuensi kehadiran anak ke sekolah, 

mengganggu konsentrasi belajar, memengaruhi 

nafsu makan dan asupan makanan sehingga dapat 

memengaruhi status gizi, dan pada akhirnya dapat 

mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik. 

Umumnya anak-anak memasuki usia sekolah 

mempunyai risiko karies yang tinggi, karena pada 

usia sekolah ini anak-anak biasanya suka jajan 

makanan dan minuman sesuai keinginannya . 

Menurut data survei World Health 

Organization (2012) tercatat bahwa di seluruh 

dunia, 60-90% anak mengalami karies gigi. 

Karies gigi merupakan masalah kesehatan gigi 

dan mulut pada sebagian besar penduduk 

Indonesia, dan berdasarkan Survei Nasional 

Riskesdas 2007 dilaporkan bahwa sebesar 75% 

penduduk Indonesia mengalami riwayat karies 

gigi; dengan rata-rata jumlah kerusakan gigi 

sebesar 5 gigi setiap orang (Depkes, 2012: 2). 

Riskesdas (2007) menyatakan bahwa sebagian 

besar penduduk umur 10 tahun ke atas (91,1%) 

mempunyai kebiasaan menggosok gigi setiap 

hari, namun menggosok gigi yang benar 

(menggosok gigi setiap hari pada waktu pagi hari 

sesudah sarapan dan malam sebelum tidur) tidak 

secara optimal dilakukan. Proporsi masyarakat 

yang menggosok gigi setiap hari sesudah makan 

pagi hanya 12,6% dan sebelum tidur malam 

hanya 28,7% (Depkes RI, 2012 : 8). Hal ini 

mungkin disebabkan kurangnya pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat terhadap kebersihan gigi 

dan mulut (Kemenkes RI, 2014: 4). 

Laporan Nasional berdasarkan provinsi 

pada tahun 2007, terdapat lima provinsi dengan 

prevalensi masalah gigi-mulut tertinggi, yaitu 

Gorontalo (33,1%), Sulawesi Tengah (31,2%), 

NAD (30,5%), Sulawesi Utara (29,8%), dan 

Kalimantan Selatan (29,2%) (Riskesdas, 2008: 

132). Sedangkan Kementrian Kesehatan RI 

menyatakan berdasarkan Provinsi pada tahun 

2013 yang mempunyai masalah gigi dan mulut 

yang cukup tinggi (>35%) adalah provinsi 

Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan 

Sulawesi Tengah dengan masing-masing EMD 

10,3%, 8%, dan 6,4%. Bila dibandingkan tahun 

2007 dan 2013 peningkatan masalah gigi dan 

mulut tertinggi adalah provinsi Sulawesi Selatan 

(10,9%), DI Yogyakarta (8,5%), Sulawesi 

Tengah (8,4%) dan Jawa Timur (8,3%). 

Sedangkan provinsi Jambi, Riau, Bengkulu 

mengalami penurunan masalah gigi dan mulut 

masing-masing 8,3%, 6,6%, 6,3% (Kemenkes RI, 

2014: 3). 

Frankari (2004 dalam Dewanti, 2012: 2) 

menjelaskan bahwa salah satu penyebab 

timbulnya masalah kesehatan gigi dan mulut pada 

masyarakat adalah faktor perilaku dan sikap 

mengabaikan kebersihan gigi dan mulut. Hal 

tersebut dilandasi oleh kurangnya pengetahuan 

akan pentingnya pemeliharaan gigi dan mulut. 

Ketika seseorang berada pada tingkatan 

pengetahuan yang lebih tinggi, maka perhatian 

akan kesehatan gigi semakin tinggi. 

Hal itu didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Dewanti (2012) yang 

meneliti hubungan tingkat pengetahuan tentang 

kesehatan gigi dengan perilaku perawatan gigi 

pada anak usia sekolah di SDN Pondok Cina 4 

Depok. Hasil penelitian yang diperoleh 

menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

pengetahuan tinggi tentang kesehatan gigi 

menunjukkan perilaku perawatan gigi yang 

positif (60%), sebaliknya responden yang 

memiliki pengetahuan rendah tentang kesehatan 

gigi menunjukkan perilaku perawatan gigi yang 

negatif (62,3%). Berdasarkan hasil uji hipotesis 

diperoleh hubungan yang signifikan antara 

tingkat pengetahuan tentang kesehatan gigi 

dengan perilaku perawatan gigi pada anak usia 

sekolah di SDN Pondok Cina 4 Depok (Dewanti, 

2012: 65). 

Berdasarkan pendataan awal yang 

dilakukan peneliti bersama mahasiswa sebagai 

enumerator pada tanggal 10 Februari 2017, di SD 

Inpres Jono Oge pada 60 responden, yakni 10 

responden dari tiap kelas, diperoleh proporsi 

kejadian karies gigi di kelas I (60%), di kelas II 

(50%), di kelas III (40%), di kelas IV (100%), di 

kelas V (60%), dan di kelas VI (80%). Data yang 

diperoleh adalah dengan melakukan pemeriksaan 
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langsung pada gigi anak. Menurut keterangan 

guru pengajar, banyak siswa yang malas 

menggosok gigi dan tidak sedikit dari mereka 

yang giginya rusak karena karies gigi. Dari hasil 

tanya jawab dengan sebagian siswa SD Inpres 

Jono Oge, banyak dari mereka yang belum 

mengetahui tentang karies gigi, sehingga 

membuat mereka kurang memperhatikan 

kesehatan gigi mereka. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

tertarik untuk meneliti  “Faktor-faktor yang 

mempengaruhi timbulnya karies gigi pada siswa 

SD Inpres Jono Oge di Desa Jono Oge 

Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi”. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian adalah survey dengan desain 

cross sectional. Besar sampel dihitung 

menggunakan rumus Slovin yaitu 60 responden. 

cara pengukuran data pengetahuan karies gigi dan 

perilaku menggosok gigi dilakukan dengan 

angket kepada responden menggunakan 

kuesioner skala likert yang berisi 12 pertanyaan 

dan 16 pertanyaan tentang perilaku menggosok 

gigi. Sedangkan  pengukuran karies gigi 

dilakukan dengan pemeriksaan fisik langsung 

kepada responden yaitu dengan melihat langsung 

keadaan gigi responden menggunakan spatel, 

kaca mulut, dan senter. Hasil uji valididtas dan 

reliabiltas diperoleh r table = 0,354 dan n = 30 

dan taraf signifikan 95%., ternyata skore tiap 

pertanyaan lebih dari nilai r table. Pengolahan 

data melalui editing, coding, entry, dan cleaning, 

selanjutnya dilakukan analisis univariat, bivariat, 

dan multivariat. Penelitian dilakukan setelah 

mendapat persetujuan dari lokasi penelitian dan 

dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

etik yang meliputi: Right to self determination 

and Right to anominity and confidential  

Hasil Penelitian 

Tabel 5.1 

Distribusi Umur siswa, jenis kelamin, pengetahuan, perilaku menggosok gigi dan karies gigi, 

di SD Inpres Desa Jono Oge  Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten  Sigi. Tahun 2017 

 (n = 60) 

 

Variabel Jumlah Prosentase 

Umur Siswa 

< 11 thn 

≥ 11 thn 

 

25 

35 

 

41,7 

58,3 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

19 

41 

 

31,7 

68,3 

Pengetahuan 

Kurang Baik 

Baik 

 

27 

33 

 

45 

55 

Perilaku 

Kurang baik 

Baik 

 

28 

32 

 

46,7 

53,3 

Karies Gigi 

Karies 

Tidak 

 

39 

21 

 

65 

35 

 
 Berdasarkan table 5.1 dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar siswa memiliki usia ≥ 11 tahun 

(58,3%), jenis kelamin perempuan (68,3%), 

pengetahuan baik (55%), perilaku baik (53,3%), 

dan mengalami karies (65%).  

A. Analisa Bivariat 

Dalam penelitian ini, hasil analisis 

bivariat dilakukan untuk melihat pengaruh 

antara variabel independen (karakteristik siswa, 

pengetahuan tentang karies gigi dan perilaku 

menggosok gigi) terhadap variabel dependen 

(kejadian timbulnya karies gigi). Pada penelitian 
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ini digunakan uji statistik Chi-Square (X
2
) 

dengan tingkat kemaknaan 95%.  

1. Pengaruh umur siswa terhadap timbulnya 

Karies Gigi  

 

Tabel 5.2 

Analisis Pengaruh Umur Siswa Terhadap Timbulnya Karie Gigi Pada Siswa  SD Inpres Jono Oge di 

Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru  

Umur Siswa 

Karies Gigi 
Total OR 

(95% CI) 
P Karies  Tidak 

n % n % n % 

< 11 thn 18 72,0 7 28,0 25 100 
 

0,493
*
 

≥11thn 21 60,0 14 40,0 35 100 

Jumlah 39 65,0 21 35,0 60 100   

           *bermakna pada α 5% 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa  

siswa yang memiliki umur < 11 tahun lebih 

berpeluang untuk mengalami karies gigi (72%) 

dibandingkan siswa yang memiliki umur ≥ 11 

tahun (60%). 

Hasil uji statistik diperoleh  p = 0,493, maka 

dapat disimpulkan tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara umur siswa terhadap timbulnya 

karies gigi.   

2. Pengaruh jenis kelamin siswa terhadap 

timbulnya Karies Gigi  

 

Tabel 5.3 

Analisis Pengaruh Jenis kelamin Siswa Terhadap Timbulnya Karie Gigi Pada Siswa  SD Inpres Jono 

Oge di Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru  

Jenis Kelamin 

Karies Gigi 
Total OR 

(95% CI) 
P Karies  Tidak 

n % n % n % 

Laki-laki 13 68,4 6 31,6 19 100 
 

0,930
*
 

Perempuan 26 63,4 15 36,6 41 100 

Jumlah 39 65,0 21 35,0 60 100   

           *bermakna pada α 5% 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 

siswa laki-laki lebih berpeluang untuk 

mengalami karies gigi (68,4%) dibandingkan 

siswa yang perempuan (63,4% ). 

Hasil uji statistik diperoleh  p = 0,930, 

maka dapat disimpulkan tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara jenis kelamin siswa 

terhadap timbulnya karies gigi.  

3. Pengaruh Pengetahuan Tentang Karies Gigi 

Terhadap Kejadian Timbulnya Karies Gigi 
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Tabel 5.4 

Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Karies Gigi Terhadap Timbulnya Karies Gigi Pada Siswa SD 

Inpres Jono Oge Di Desa Jono Oge  

Kecamatan Sigi Biromaru 

Pengetahuan 

Karies Gigi 
Total OR 

(95% CI) 
P Karies  Tidak 

n % n % n % 

Kurang baik 25 92,6 2 7,4 27 100 16.964 

(3.435-

83.787) 

0,000
*
 

Baik 14 42,4 19 57,6 33 100 

Jumlah 39 65 21 35 60 100   

           *bermakna pada α 5% 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 

siswa yang memiliki pengetahuan kurang baik 

lebih berpeluang (92,6% ) mengalami karies gigi 

dibandingkan siswa yang memiliki pengetahuan 

baik (42,4% ). 

Hasil uji statistik diperoleh  p = 0,000, maka 

dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan 

antara pengetahuan terhadap timbulnya karies 

gigi. Hal ini dapat dilihat dari  p < 0,05 pada 

alpha 5%. Dari hasil analisis juga diperoleh nilai 

Odds ratio (OR) sebesar 16,964 artinya siswa 

yang memiliki pengetahuan kurang baik 

mempunyai peluang 16,964 kali lebih besar 

untuk mengalami karies gigi. 

4. Pengaruh Perilaku Menggosok Gigi Terhadap 

Kejadian Timbulnya Karies Gigi 

Tabel 5.5 

Analisis Pengaruh Perilaku Menggosok Gigi Terhadap Timbulnya Karies Gigi Pada Siswa SD Inpres 

Jono Oge di Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru  

 

Perilaku 

Karies Gigi 
Total OR 

(95% CI) 
P Karies  Tidak 

n % n % n % 

Kurang baik 27 96,4 1 3,6 28 100 45.000 

(5.399-

375.036) 

0,000
*
 

Baik 12 37,5 20 62,5 32 100 

Jumlah 39 65 21 35 60 100   

           *bermakna pada α 5% 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa siswa 

yang memiliki perilaku kurang baik lebih 

berpeluang (96,4) mengalami karies gigi 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki 

perilaku baik (37,5%)  

Hasil uji statistik diperoleh  p = 0,000, maka 

dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan 

antara perilaku siswa menggosok gigi terhadap 

timbulnya karies gigi. Hal ini dapat dilihat dari  

p < 0,05 pada alpha 5%. Dari hasil analisis juga 

diperoleh nilai Odds ratio (OR) sebesar 45.000 

artinya siswa yang memiliki perilaku 

menggosok gigi kurang baik mempunyai 

peluang 45.000 kali lebih besar untuk 

mengalami karies gigi. 

B. Analisis Multivariat 

Analisis multivariat bertujuan untuk mengetahui 

variabel independen yang paling berhubungan 

terhadap variabel dependen Uji statistik yang 

digunakan adalah uji regresi logistik berganda 

karena variabel dependennya berbentuk variabel 

katagorik.  
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Analisis regresi logistik ganda dalam penelitian 

ini melakukan pemodelan prediksi yang 

bertujuan untuk memperoleh model yang terdiri 

dari beberapa variabel independen yang 

dianggap terbaik untuk memprediksi kejadian 

variabel dependen. Estimasi dilakukan dengan 

beberapa koefisien regresi logistik sekaligus 

yaitu; umur siswa, jenis kelamin, pengetahuan, 

dan perilaku. Proses yang dilakukan dalam 

analisis regresi logistik ganda ini dilakukan 

sebagai berikut: 

 

1. Seleksi kandidat variabel independen 

Tahap awal dalam analisis multivariat 

dengan melakukan seleksi kandidat variabel 

independen dengan uji bivariat kemudian 

dimasukkan ke dalam model untuk 

dilanjutkan dalam analisis multivariat. Hasil 

analisis bivariat hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 

dua variabel  dapat melewati seleksi 

kandidat (p < 0,25), yaitu pengetahuan dan 

perilaku. Berdasarkan hasil seleksi bivariat 

tersebut terdapat dua variabel yang menjadi 

kandidat untuk diikutsertakan dalam analisis 

multivariat secara bersamaan, dengan tujuan 

untuk melihat variabel mana yang paling 

berhubungan dengan karies gigi dengan 

melakukan uji regresi logistik dengan batas 

nilai signifikansi  p < 0,05 serta mempunyai 

nilai Odds Ratio (OR) yang paling besar. 

Adapun hasil analisis multivariat dua 

variabel tersebut pada model pertama 

dijelaskan dalam tabel 5.6 sebagai berikut. 

      Tabel 5.6   

Hasil analisis model awal multivariat regresi logistik hubungan antara umur, jenis 

kelamin, pengetahuan, dan perilaku dengan karies gigi di SD Inpres Jono Oge 

Kecamatan Sigi Biromaru  

Tahun 2017 (n = 60) 

 

Variabel p  OR 
95% CI 

Lower Upper 

Umur  0.334 1.714 0,568 5,172 

Jenis kelamin 0.704 1.250 0.393 3.977 

Pengetahuan 0.000 16.964 3.435 83.787 

Perilaku  0.000 45.000 5.399 375.036 

Hasil analisis regresi logistik pada tabel 5.6 

menunjukkan hanya dua variabel  mempunyai p 

< 0.25  oleh karena itu hanya dua variable 

diikutkan dalam pemodelan multivariat. 

Selanjutnya dilakukan analisis multivariat kedua 

variable tersebut sebagai bagian dari tahapan 

pemilihan variabel ke dalam model multivariat.  

 

2. Pemilihan variabel ke dalam model 

multivariat (Pemodelan Multivariat) 

Pada tahap ini dilakukan pemilihan variabel 

yang dianggap penting untuk masuk dalam 

model, dengan cara mempertahankan variabel 

yang mempunyai  p  < 0,05 dan mengeluarkan 

variabel yang  p nya > 0,05. Pengeluaran 

variabel tidak dilakukan serentak pada variabel 

dengan p > 0,05, namun dilakukan bertahap 

dimulai dari variabel yang mempunyai  p  

terbesar. Dalam penelitian ini kedua variable 

memiliki p < 0,05 sehingga tidak ada variable 

yang dikeluarkan 
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Tabel 5. 7  

Pemodelan multivariat akhir untuk pengaruh umur, jenis kelamin, pengetahuan, perilaku terhadap karies 

gigi di SD Inpres Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru. Tahun 2017  (n = 60) 

 

Variabel p  OR 
95% CI 

Lower Upper 

Pengetahuan 0.009 10.593 1.782 62.945 

Perilaku  0.002 31.087 3.453 279.859 

 

Model multivariat akhir pada tabel 5.7 

menunjukkan variable yang paling besar 

pengaruhnya adalah terlihat dari OR yaitu 

variable perilaku (31.087). Artinya siswa yang 

memiliki perilaku menggosok gigi kurang baik 

berpeluang mengalami karies gigi 31 kali lebih 

tinggi dibandingkan siswa yang memiliki 

perilaku menggosok gigi yang baik setelah 

dikontrol variable pengetahuan. 
Pembahasan 

A. Kejadian  Karies Gigi 

Hasil penelitian berdasarkan pemeriksaan 

fisik langsung kepada responden yang dilakukan 

dengan melihat langsung keadaan gigi 

responden menggunakan spatel, kaca mulut, dan 

senter, menunjukkan bahwa siswa yang 

mengalami karies gigi lebih besar jumlahnya 

(65%) dari pada siswa yang tidak mengalami 

karies gigi (35%). Prevalensi Karies gigi ini jauh 

lebih tinggi dibandingkan data yang ditemukan 

oleh Kemenkes RI, (2014: 3) di beberapa 

propinsi. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat 

pengetahuan dan perilaku dari masing-masing 

responden, dimana sebagian besar responden 

yang mengalami karies gigi memiliki 

pengetahuan yang kurang baik tentang karies 

gigi dan berperilaku kurang baik dalam 

menggosok gigi. Hal ini sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Listiono (2012 dalam Siti 

Alimah, 2014: 51), yang menyatakan bahwa 

karies gigi terjadi disebabkan karena perilaku 

malas atau salah dalam menyikat gigi, 

kurangnya pengetahuan dan perhatian kesehatan 

gigi dan mulut, atau bahkan tidak pernah sama 

sekali memeriksakan kesehatan gigi. 

Sedangkan para siswa yang tidak 

mengalami karies gigi, menurut asumsi peneliti 

hal ini terjadi karena mereka telah mengetahui 

dan menyadari bahwa betapa pentingnya 

menjaga kesehatan gigi dengan cara menggosok 

gigi dengan baik dan benar secara rutin. Hal ini 

dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Siti Alimah (2014), yang mengemukakan bahwa 

siswa yang tidak mengalami karies gigi tidak 

hanya disebabkan oleh kurangnya mengonsumsi 

makanan manis saja, tetapi juga dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya adalah 

kebiasaan atau perilaku menggosok gigi dan 

cara menggosok gigi yang tepat dan benar serta 

teratur. Cara menggosok gigi yang baik yaitu 

dengan gerakan yang pendek dan lembut serta 

dengan tekanan yang ringan, pusatkan 

konsentrasi pada daerah tempat plak biasa 

menumpuk, yaitu di tepi gusi (perbatasan gigi 

dan gusi), permukaan kunyah gigi dimana 

banyak terdapat fissure atau celah-celah yang 

sangat kecil, dan jangan lupa sikat gigi paling 

belakang. Sikat gigi yang baik untuk anak yaitu 

sikat gigi yang kecil baik tangkai maupun 

sikatnya sehingga mudah dipegang dan tidak 

merusak gusi, selain itu bulu sikat halus lembut 

dan tidak terlalu kasar sehingga tidak mudah 

melukai gusi. Sikat gigi harus diganti minimal 3 

bulan sekali (Ramadhan, 2010: 20). 

 

B. Pengaruh Pengetahuan Siswa Tentang 

Karies Gigi terhadap Timbulnya Karies 

Gigi 

Hasil penelitian berdasarkan kuesioner 

yang dilakukan dengan angket menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden memiliki 

pengetahuan yang baik tentang karies gigi, 

namun dengan nilai median yang rendah (6). 

Dari 12 pertanyaan tentang pengetahuan,banyak 

responden yang telah mengetahui dan menjawab 

dengan benar pertanyaan mengenai pengertian 

karies, penyebab, tanda dan gejala, ciri gigi 

sehat, frekuensi dan waktu tepat menggosok gigi 

serta manfaat menggosok gigi. Namun masih 
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banyak juga responden yang tidak mengetahui 

dan menjawab salah pertanyaan mengenai 

pencegahan karies, jenis makanan yang mudah 

merusak gigi, cara dan metode menggosok gigi 

yang benar serta manfaat fluor yang terkandung 

dalam pasta gigi. Walaupun banyak responden 

yang telah mengetahui manfaat menggosok gigi, 

tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana 

metode dan cara menggosok gigi yang benar. 

Baik atau tidaknya pengetahuan seorang 

anak dipengaruhi oleh pengalaman hidup anak 

serta usia masing-masing responden, dimana 

sebagian besar responden yang memiliki 

pengetahuan baik tentang karies gigi adalah 

siswa kelas VI (28,33%) yang rata-rata berusia 

12-14 tahun dibandingkan dengan siswa kelas 

IV (15%) dan V (11,66%) yang rata-rata berusia 

9-11. Oleh karena itu penulis berasumsi bahwa 

pengetahuan adalah hasil tahu yang didapatkan 

responden berdasarkan pengalaman hidup serta 

usia responden. Penelitian ini dikuatkan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2015: 

13) yang menyatakan bahwa umur merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

pengetahuan anak.  Sejalan dengan yang 

dikatakan oleh Huclok (1998 dalam Wawan & 

Dewi, 2011: 17), semakin cukup umur, tingkat 

kematangan, dan kekuatan seseorang, maka akan 

lebih matang dalam berfikir dan bekerja. 

Selain itu menurut Piaget perkembangan 

kognitif merupakan suatu proses genetik yaitu 

suatu proses yang didasarkan atas mekanisme 

biologis perkembangan system syaraf, dengan 

makin bertambah umur seseorang maka makin 

komplekslah susunan sel syarafnya dan makin 

meningkat pula kemampuannya. Ketika individu 

berkembang menuju kedewasaan akan 

mengalami adaptasi biologis dengan 

lingkungannya yang akan menyebabkan adanya 

perubahan-perubahan kualitatif didalam struktur 

kognitifnya, Piaget tidak melihat perkembangan 

kognitif sebagai sesuatu yang dapat 

didefinisikan secara kuantitatif namun Piaget 

menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan 

mental anak yang berbeda usia akan berbeda 

pula secara kualitatif (Suardi, 2015: 141). 

Pengetahuan anak juga dipengaruhi oleh 

lingkungan, dalam hal ini lingkungan yang 

dimaksudkan adalah teman dari anak itu sendiri. 

Hasil penelitian yang dilakukan didapatkan 

bahwa sebagian besar siswa yang berada 

dikelompok yang sama (bergaul dan bersahabat) 

cenderung memiliki tingkat pengetahuan yang 

sama. Penelitian ini dikuatkan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Fitriani (2015: 14), yang 

menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan anak adalah 

lingkungan, seperti lingkungan pergaulan anak 

yang memiliki pengetahuan kurang ketika 

bergaul dengan anak yang berpengetahuan baik 

maka anak tersebut akan cenderung mengikuti 

dan akhirnya memiliki pengetahuan baik juga. 

Hal ini disebabkan karena lingkungan 

merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar 

manusia dan pengaruhnya yang dapat 

mengembangkan pengetahuan sehingga 

mempengaruhi perilaku orang atau kelompok 

(Wawan & Dewi, 2011:18). 

Selain itu terdapat faktor lain yang 

dapat menambah pengetahuan anak mengenai 

karies dan menggosok gigi yaitu informasi dari 

media massa. Setelah dilakukan wawancara 

dengan responden, sebagian besar anak 

mengatakan dirumah mereka sering menonton 

iklan televisi yang menayangkan tentang 

perawatan gigi dan mulut, yaitu menggosok gigi, 

sikat gigi dan pasta gigi yang baik digunakan, 

serta dampak yang akan terjadi jika malas atau 

rajin menggosok gigi. Hal ini dikuatkan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rosyidah (2015) 

yang mengatakan bahwa informasi merupakan 

salah satu faktor yang akan memberikan 

pengaruh pada pengetahuan seseorang. 

Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang 

rendah, tetapi jika ia mendapatkan informasi dari 

berbagai media massa misalnya TV, radio atau 

surat kabar, maka hal itu akan dapat 

meningkatkan pengetahuannya. Iklan yang 

mereka lihat setiap saat di televisi mengenai 

kesehatan gigi dan mulut dengan tampilan yang 

menarik sesuai dengan kesukaan anak-anak akan 

mendorong mereka untuk mengetahui lebih 

banyak, sehingga meningkatkan pengetahuannya 

secara perlahan-lahan. Siswa yang memiliki 

pengetahuan yang baik akan lebih memahami 

dan mengenal tentang karies gigi itu sendiri 

sehingga anak tersebut dapat segera melakukan 

tindakan pencegahan maupun pengobatan untuk 

terhindar dari masalah kesehatan gigi dan mulut 

khususnya karies gigi. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi 

anak memiliki pengetahuan yang kurang yaitu 
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pola asuh serta didikan orang tua dirumah, 

dimana dari hasil tanya jawab dengan responden 

yang mengatakan tidak mengerti mengenai 

karies gigi, sebagian besar dari mereka 

mengatakan bahwa orang tua mereka di rumah 

jarang memperhatikan dan mengajari mereka 

mengenai perawatan gigi dan mulut serta 

dampak yang akan timbul bagi kesehatan. 

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Akbar 

(2001: 30) bahwa di dalam rumah banyak 

kondisi yang mempengaruhi perkembangan 

pengetahuan dan kreatifitas anak. Rumahlah 

yang dianggap sebagai lingkungan pertama yang 

membangkitkan kemampuan anak, jika suasana 

rumah kurang menunjang maka kematangan 

yang siap berkembang untuk berpengetahuan 

baik dan bersikap kreatif tersebut akan rusak. 

Jika orang tua misalnya mematahkan semangat 

anak dalam minatnya untuk bereksplorasi dan 

mengekspresikan keinginan tahunya dengan 

pertanyaan-pertanyaan, maka orang tua juga 

menghilangkan perkembangan pengetahuan dan 

kreatifitas anak. 

Akbar (2001: 56) berpendapat bahwa 

pengetahuan anak diperoleh baik secara internal 

maupun eksternal. Pengetahuan secara internal 

yaitu pengetahuan yang berasal dari dirinya 

sendiri berdasarkan pengalaman hidup, 

sedangkan pengetahuan secara eksternal yaitu 

pengetahuan yang diperoleh dari orang lain 

termasuk keluarga dan guru. Pengetahuan baik 

yang diperoleh secara internal maupun eksternal 

akan menambah pengetahuan anak tentang 

karies dan menggosok gigi. Pernyataan di atas 

menunjukkan bahwa pengetahuan orang tua dan 

guru sangat penting dalam mendasari 

pengetahuan anak sehingga menimbulkan 

perilaku yang mendukung kebersihan gigi dan 

mulut anak. Oleh karena itu, peran orang tua dan 

guru sangat dibutuhkan dalam mendidik dan 

membina anak memelihara kesehatan giginya. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pengetahuan siswa dapat disebabkan dari 

beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan, dimana faktor-faktor tersebut 

dapat menjadikan anak berpengetahuan baik 

ataupun berpengetahuan kurang tergantung dari 

bagaimana anak tersebut menyikapinya dengan 

akal budinya untuk mengenal sesuatu yang 

belum pernah mereka lihat dan lakukan 

sebelumnya. Sebagian besar anak memiliki 

pengetahuan baik karena pengetahuan yang 

diperolehnya dari orang tua, guru, media massa, 

serta lingkungan atau teman sebayanya 

dimanfaatkan dan diterapkan dengan baik 

dibandingkan dengan anak yang berpengetahuan 

kurang yang tidak memperhatikan dan tidak 

memanfaatkannya dengan baik. Selain itu 

menurut Singgih (2008: 5-6) menyatakan bahwa 

dalam perkembangan dan pertumbuhannya, anak 

masih sangat membutuhkan bantuan dan 

bimbingan dari orang tua atau orang dewasa 

yang berada disekitarnya. Orang dewasa 

bertanggung jawab membimbing anak ke arah 

perkembangan yang diharapkan, dan yang 

paling utama dan pertama bertanggung jawab 

memperkembangkan keseluruhan eksistensi si 

anak adalah orang tua dari anak itu sendiri. Oleh 

karena itu peran orang tua sangat dibutuhkan 

dalam mendidik anak untuk senantiasa menjaga 

dan memelihara kesehatan mulut dan giginya 

(rutin menggosok gigi dengan baik dan benar 

serta mengurangi konsumsi makanan yang 

manis dan bersifat lengket yang dapat merusak 

gigi), sehingga meminimalkan resiko terjadinya 

karies gigi pada anak. 

Hasil analisa bivariat menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan  antara 

pengetahuan tentang karies gigi dengan kejadian 

timbulnya karies gigi. Artinya siswa yang 

memiliki pengetahuan kurang baik tentang 

karies gigi mempunyai peluang yang lebih besar 

untuk mengalami karies gigi. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ramadhan (2016) yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara tingkat pengetahuan kesehatan 

gigi dan mulut dengan angka karies gigi. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji Spearman diketahui 

nilai signifikan sebesar (0,00), karena nilai 

tersebut <0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

dengan koefisien korelasi 0,465 yang 

mempunyai kekuatan hubungan sedang, arah 

hubungan sebanding. Jadi semakin tinggi tingkat 

pengetahuan kesehatan gigi dan mulut, maka 

semakin rendah angka karies gigi. 

Peneliti berasumsi bahwa kejadian karies 

gigi yang dialami oleh siswa disebabkan karena 

pengetahuan yang kurang baik tentang karies 

gigi, hal itu dibuktikan berdasarkan hasil 

pengisian kuesioner yang dilakukan secara 

angket kepada siswa yang menyatakan bahwa 



Kejadian Diabetes Melitus Page 42 
 

sebagian besar siswa yang mengalami karies 

gigi memiliki pengetahuan yang kurang baik 

tentang karies gigi. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Green (1980) yang menyatakan bahwa 

kesehatan seseorang dipengaruhi oleh dua faktor 

pokok, yaitu faktor perilaku dan faktor diluar 

perilaku, dan perilaku seseorang tentang 

kesehatan ditentukan oleh pengetahuan 

seseorang tentang kesehatan itu sendiri. Oleh 

karena itu, dalam hal ini tingkat pengetahuan 

orang tua sangat berperan besar sehingga dapat 

mendidik anak melakukan perawatan gigi sejak 

dini, serta memberikan contoh menggosok gigi 

yang baik pada anak untuk meminimalkan 

resiko terjadinya karies gigi serta menjaga 

kesehatan gigi anak. 

Hasil penelitian ini dikuatkan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sutarmi (2009) 

mengenai hubungan tingkat pengetahuan tentang 

perawatan gigi dengan kejadian karies gigi pada 

siswa kelas V dan VI SDN Kedungbulus 

Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen 

menghasilkan bahwa terdapat hubungan tingkat 

pengetahuan tentang perawatan gigi dengan 

kejadian karies gigi, angka kejadian karies gigi 

didominasi oleh siswa yang tidak memiliki 

pengetahuan karies gigi. 

C. Pengaruh Perilaku Menggosok Gigi 

Terhadap Timbulnya Karies Gigi 

Hasil penelitian berdasarkan kuesioner 

yang dilakukan dengan angket menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden memiliki 

perilaku menggosok gigi yang baik, dengan nilai 

median yang cukup tinggi (34). Dari 16 

pernyataan mengenai perilaku (dengan alternatif 

jawaban selalu, kadang-kadang, tidak pernah), 

tindakan yang selalu dilakukan responden yaitu 

menggosok gigi sesuai dengan frekuensi dan 

waktu yang ditentukan, menggunakan sikat gigi 

sendiri, dan menggunakan pasta gigi 

mengandung fluor. Tindakan yang kadang-

kadang atau jarang dilakukan responden yaitu 

mengkonsumsi buah dan sayuran, minum susu, 

dan memeriksakan gigi pada dokter gigi. Serta 

tindakan yang tidak pernah dilakukan responden 

yaitu menggosok gigi dengan lembut, 

menggosok lidah, dan menggosok gigi dengan 

metode dan cara yang benar. Walaupun siswa 

telah melakukan tindakan menggosok gigi sesuai 

dengan frekuensi dan waktu yang benar, tetapi 

mereka tidak melakukannya dengan metode dan 

cara yang benar serta jarang mengkonsumsi 

makanan yang dapat memperkuat gigi, dan 

bahkan jarang melakukan pemeriksaan gigi pada 

dokter gigi. 

Baik atau tidaknya perilaku seorang 

anak sangat dipengaruhi oleh tingkat 

pengetahuan yang dimiliki, dimana sebagian 

besar responden yang berperilaku baik dalam hal 

menggosok gigi adalah responden yang 

memiliki pengetahuan baik tentang karies gigi. 

Oleh karena itu penulis berasumsi bahwa 

perilaku adalah perbuatan atau tindakan 

responden yang dilakukan berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki. Sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Mubarak (2011), bahwa 

perbuatan seseorang atau respon seseorang 

didasari oleh seberapa jauh pengetahuannya 

terhadap rangsangan tersebut, bagaimana 

perasaan dan penerimaannya, dan seberapa besar 

keterampilannya dalam melaksanakan atau 

melakukan perbuatan yang diharapkan. Anak 

yang memiliki pengetahuan yang baik tentang 

karies gigi akan lebih memahami dan 

mengetahui tindakan yang harus dilakukan 

dalam hal perawatan gigi sehingga dapat segera 

melakukan tindakan tersebut (pencegahan 

maupun pengobatan) untuk terhindar dari 

masalah kesehatan gigi dan mulut khususnya 

karies gigi. 

Hasil penelitian ini dikuatkan oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Kawuryan (2008) 

tentang hubungan pengetahuan dengan kejadian 

karies gigi anak di SDN Kleco II kelas V dan VI 

Kecamatan Laweyan Surakarta, yang 

menyatakan bahwa pengetahuan dapat 

mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. 

Apabila seorang anak memiliki pengetahuan 

yang baik maka perilakunya akan berbanding 

lurus dengan pengetahuannya. Anak yang 

memiliki pengetahuan tinggi akan menunjukkan 

perilaku yang positif dalam melakukan 

perawatan gigi. 

Perilaku seorang anak juga dipengaruhi 

oleh perkembangannya baik perkembangan 

secara kognitif, psikososial, dan moral (Wong, 

2009). Perkembangan kognitif anak usia sekolah 

terlihat dari kemampuan untuk berfikir dengan 

cara yang logis, bukan sesuatu yang abstrak 

(Potter & Perry, 2009). Pada usia 7 tahun anak 

memasuki tahap Piaget ketiga yakni 

perkembangan konkret, mereka mampu 
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menggunakan simbol secara operasional dalam 

pemikirannya. Mereka mulai menggunakan 

proses pemikiran yang logis, artinya anak akan 

menyaring informasi yang ia peroleh dengan 

dasar pengetahuan yang dimiliki sehingga apa 

yang dilakukannya sesuai dengan proses berfikir 

yang logis (Singgih, 2008: 161). Dalam hal ini 

53,3% anak berperilaku menggosok gigi yang 

baik, hal itu dilakukan karena mayoritas 

responden mengetahui dampak yang akan 

ditimbulkan akibat tidak menggosok gigi. 

Namun berdasarkan hasil pengisian 

kuesioner, didapatkan masih ada sebagian kecil 

responden yang memiliki perilaku menggosok 

gigi yang kurang baik. Responden yang 

memiliki perilaku menggosok gigi yang kurang 

baik akan sangat mudah terkena karies gigi, hal 

ini disebabkan karena sisa-sisa makanan yang 

tidak dibersihkan dengan baik akan menempel 

pada gigi yang menjadi kotoran gigi atau plak. 

Plak adalah suatu lapisan lengket yang 

merupakan kumpulan dari bakteri yang akan 

mengubah karbohidrat atau gula yang berasal 

dari makanan menjadi asam cukup kuat untuk 

merusak gigi (Ramadhan, 2010: 17). Bentuk 

perawatan gigi yang paling utama dilakukan 

adalah menggosok gigi (brushing), dan 

frekuensi menggosok gigi sangat mempengaruhi 

kebersihan gigi dan mulut anak-anak. Hal ini 

dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Silvia, dkk (2005 dalam Siti Alimah, 2014: 19), 

menyatakan bahwa sekitar 46,9% anak yang 

menggosok gigi kurang dari 2 kali sehari 

memiliki tingkat kebersihan gigi dan mulut yang 

kurang. Frekuensi membersihkan gigi dan mulut 

sebagai bentuk perilaku akan mempengaruhi 

buruknya kebersihan gigi dan mulut, dimana 

akan mempengaruhi juga angka karies dan 

penyakit gigi lainnya (Siti Alimah, 2014: 49). 

Perkembangan psikososial anak usia 

sekolah sangat rentan dengan perasaan, ia akan 

merasa adanya penghargaan jika mendapat 

keberhasilan positif, namun jika mendapat 

kegagalan anak akan menarik diri dari 

lingkungannya (Potter & Perry, 2009). Untuk itu 

pemberian penghargaan yang positif dapat 

membuat anak merasa dihargai. Hal ini penting 

dilakukan oleh orang tua untuk memotivasi anak 

agar melakukan perawatan gigi secara teratur, 

misalnya dengan memberikan hadiah saat anak 

mampu menerapkan kebiasaan menggosok gigi 

dengan benar secara teratur. 

Selain itu perkembangan moral anak usia 

sekolah juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku anak, terlihat dari cara 

anak menginterpretasikan secara ketat dan patuh 

terhadap aturan. Mereka menganggap aturan 

sebagai prinsip dasar kehidupan mereka, bukan 

hanya perintah dari orang lain yang memiliki 

otoritas (Wong, 2009). Dari teori tersebut dapat 

diimplementasikan dengan pembuatan peraturan 

dirumah maupun di sekolah tentang pentingnya 

menjaga kesehatan gigi, sehingga dapat 

mencegah terjadinya karies gigi pada anak. 

Perilaku tidak dapat muncul secara tiba-

tiba, tetapi perilaku merupakan proses yang 

dilakukan berulang kali. Menurut Rogers dalam 

Notoatmodjo (2007), seseorang akan memiliki 

perilaku apabila telah melalui beberapa tahapan 

diantaranya awareness, interest, evaluation, 

triall, dan adaption. Dalam hal ini peran orang 

tua sangat penting, karena orang tua yang paling 

sering bersama dengan anaknya. Apabila orang 

tua memberikan contoh perilaku yang baik pada 

anaknya, maka dengan tidak disadari anak 

tersebut mencoba melakukan apa yang orang 

tuanya lakukan, termasuk dalam perilaku 

menggosok gigi. Hal ini sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Singgih (2008: 5-6), bahwa 

anak membutuhkan orang lain dalam 

perkembangannya, dan orang lain yang paling 

utama dan pertama bertanggung jawab 

memperkembangkan keseluruhan eksistensi si 

anak adalah orang tua sendiri. Oleh karena itu, 

pola asuh dan peran orang tua sangat dibutuhkan 

dalam memberikan contoh perilaku menggosok 

gigi yang baik pada anak untuk meminimalkan 

resiko terjadinya karies gigi serta menjaga 

kesehatan gigi anak. 

Hasil analisa bivariat menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan antara perilaku 

menggosok gigi dengan kejadian timbulnya 

karies gigi. Artinya siswa yang memiliki 

perilaku menggosok gigi yang kurang baik 

mempunyai peluang yang lebih besar untuk 

mengalami karies gigi. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Anwar (2011) yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara kebiasaan menggosok gigi 

dengan kejadian karies gigi. Hal ini dibuktikan 
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dengan hasil penelitian bahwa sebagian besar 

responden (64,9%) memiliki kebiasaan 

menggosok gigi dalam kategori tidak baik, dan 

sebagian besar responden (63,6%) menderita 

karies gigi, dengan p Value = 0,010 (<0,05). 

Membersihkan mulut merupakan hal yang 

penting sebagai suatu cara untuk menghindari 

terjadinya karies gigi, yaitu menggosok gigi 

secara baik dan benar serta teratur setelah 

mengonsumsi makanan, terutama makanan yang 

terbuat dari karbohidrat yang telah diolah yang 

sifatnya melekat erat pada permukaan gigi. Jika 

dibiarkan, maka akan timbul plak yang 

pertumbuhannya dipercepat dengan 

meningkatnya jumlah bakteri dalam mulut dan 

terakumulasinya bakteri dan sisa makanan. Jika 

tidak dibersihkan, maka plak akan membentuk 

mineral yang disebut dengan karang gigi yang 

meningkatkan resiko karies gigi (Siti Alimah, 

2014: 52). 

Peneliti berasumsi bahwa kejadian 

karies gigi yang dialami oleh siswa disebabkan 

karena perilaku menggosok gigi yang kurang 

baik, hal itu dibuktikan berdasarkan hasil 

pengisian kuesioner yang dilakukan secara 

angket kepada siswa yang menyatakan bahwa 

sebagian besar siswa yang mengalami karies 

gigi memiliki perilaku menggosok gigi yang 

kurang baik. Oleh karena itu, untuk mencegah 

terjadinya karies gigi, mulailah dari sekarang 

mengatur kebiasaan dan perilaku menggosok 

gigi yang baik dan benar serta teratur, sehingga 

meminimalkan resiko terjadinya karies gigi atau 

tidak mudah mengalami karies gigi. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh 

Purnami (2015) menunjukkan bahwa adanya 

hubungan yang signifikan antara kebiasaan 

menggosok gigi dengan karies gigi. Kejadian 

karies gigi pada siswa disebabkan oleh karena 

kebiasaan menggosok gigi yang kurang baik, 

siswa dengan kebiasaan menggosok gigi yang 

kurang akan sangat mudah terkena karies gigi 

(Purnami, 2015, KTI tidak dipublikasikan). 

D. Variabel Yang Paling Berpengaruh 

Terhadap Karies Gigi 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 

variable yang paling berpengaruh terhadap 

karies gigi adalah perilaku menggosok gigi. 

Siswa yang memiliki perilaku menggosok gigi 

yang kurang baik mempunyai peluang 31 kali 

mengalami karies gigi setelah dikontrol oleh 

variable pengetahuan. 

Kesimpulan 

1. Prevalensi karies gigi pada penelitian ini 

lebih tinggi dibandingkan prevalensi 

karies gigi pada penelitian-penelitian 

sebelumnya. 

2. Tidak ada pengaruh yang signifikan umur 

siswa terhadap timbulya  karies gigi.  

3. Tidak ada pengaruh yang signifikan jenis 

kelamin siswa terhadap timbulya  karies 

gigi.  

4. Ada pengaruh yang signifikan 

pengetahuan siswa tentang karies gigi 

terhadap timbulya  karies gigi. Siswa 

yang memiliki pengetahuan kurang baik 

lebih berpeluang untuk mengalami karies 

gigi. 

5. Ada pengaruh yang signifikan perilaku 

menggosok gigi terhadap  timbulnya 

karies gigi. Siswa yang memiliki perilaku 

menggosok gigi kurang baik lebih 

berpeluang mengalami karies gigi. 

6. Variabel yang paling berpengaruh 

terhadap timbulnya karies gigi adalah 

perilaku menggosok gigi. 

 

A. Saran 

Sesuai dengan hasil kesimpulan 

yang ada, peneliti ingin mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kesehatan gigi 

yang lebih baik, hendaknya pihak 

sekolah SD Inpres Jono Oge 

mengadakan program Usaha 

Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) dan 

bekerja sama dengan instansi terkait, 

seperti Puskesmas atau instansi 

kesehatan lainnya untuk mengadakan 

penyuluhan atau pendidikan kesehatan 

tentang kesehatan gigi dan mulut 

secara berkala, sehingga pengetahuan 

siswa menjadi lebih baik lagi dan 

mempertahankan pengetahuan yang 

sudah baik. Karena dengan 

pengetahuan yang baik, seorang anak 

akan mampu merawat dan menjaga 

kesehatan gigi sehingga tidak 

mengalami karies gigi. 

2. Untuk peneliti berikutnya, diharapkan 

dapat melakukan penelitian dengan 
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variabel-variabel lain dan metode yang 

berbeda untuk hasil yang lebih baik 

demi kesehatan gigi pada anak usia 

sekolah. 
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Abstrak 

Latar Belakang : Data yang diperoleh dari poskesdes Desa Silanca penderita diabetes melitus pada tahun 2015 

berjumlah 45 kasus dan pada tahun 2016 berjumlah 57 kasus, sehubungan dengan kebiasaan masyarakat yang masih 

suka mengkonsumsi makanan atau minuman manis. Tujuan Penelitian : untuk mengetahui Berbagai Faktor Yang 

berhubungan dengan kejadian diabetes melitus pada masyarakat di Desa Silanca Kecamatan Lage Kabupaten Poso. 

Metode penelitian : adalah analitik dengan desain case control. Populasi berjumlah 100 responden dengan sampel 

25 kasus dan 25 control, yang diambil dengan teknik purposive sampling. Analisa data yang digunakan yaitu analisa 

univariat, bivariat, dan multivariat menggunakan uji regresi logistic ganda. Hasil penelitian : menunjukkan 25 

responden mengalami diabetes melitus dan 25 responden memiliki pola makan yang kurang baik, uji chi-squere 

menunjukan ada hubungan yang signifikan dengan x
2 

hit 46,08. Kesimpulan :ada hubungan yang bermakna antara 

pola makan dengan kejadian diabetes melitus. Saran : diharapkan pihak poskesdes Desa Silanca agar memberikan 

penyuluhan tentang diabetes melitus dan cara pencegahannya agar lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat 

khususnya penderita diabetes melitus. 

Kata Kunci : Diabetes Melitus, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Pendidikan, Pola Makan, Umur 

 

Abstract 

Background: Data obtained from the Village Health Center of Silanca Village with diabetes mellitus in 2015 

amounted to 45 cases and in the year 2016 amounted to 57 cases, in connection with the habit of people who still 

like to consume sweet foods or beverages. Objective: To know the various factors related to the incidence of 

diabetes mellitus in the community in Silanca Village, Lage Sub-district, Poso District. Research method: is 

analytic with case control design. The population was 100 respondents with 25 cases and 25 control samples, taken 

by purposive sampling technique. Data analysis used is univariate, bivariate, and multivariate analysis using 

multiple logistic regression test. Result: 25 respondents had diabetes mellitus and 25 respondents had poor diet, chi-

squere test showed there was significant relationship with x2 hit 46,08. Conclusion: There is a significant 

relationship between diet and the incidence of diabetes mellitus. Suggestion: it is hoped the Silesian Village health 

post to give counseling about diabetes mellitus and how to prevent more to increase the knowledge of people 

especially diabetes mellitus. 

 

Keywords: Diabetes Mellitus, Sex, Occupation, Education, Diet, Age 

Pendahuluan 

Diabetes melitus adalah penyakit 

yang sangat akrab di tengah masyarakat, 

Banyaknya literatur kedokteran masa kini yang 

mengupas tentang diabetes melitus 

menunjukkan bahwa pada dasarnya 

penatalaksanaan diabetes sudah dirumuskan 

dengan sangat gamblang, namun jumlah 

penderita diabetes di Indonesia masih sangat 

banyak. Pada tahun 2003, penderita diabetes 

mencapai 8,2 juta orang, dimana sebanyak 5,5 

juta orang dari jumlah tersebut berasal dari 

daerah pedesaan. Jika ditelususri lebih lanjut, 

penyakit ini sebenarnya tidak muncul begitu 

saja, ada beberapa fakta yang secara tidak sadar 

dimaklumi oleh kebanyakan masyarakat 

sehingga masalah diabetes dibiarkan terjadi 

tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh untuk 

mencegah atau megelolanya dengan baik. Faktor 

terbesar tentu saja karena minimnya 

pengetahuan, kesadaran, dan motivasi penderita 

serta keluarga untuk melakukan perawatan 

diabetes mellitus, dan gaya hidup (Helmanu & 

Ulfa, 2015:185). 

Gaya hidup modern dengan banyak 

pilihan menu makanan dan cara hidup yang 

kurang sehat yang semakin menyebar ke seluruh 

mailto:eslinmua@gmail.com
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lapisan masyarakat. Gaya hidup dengan pola 

makan yang tinggi lemak, garam dan gula, 

keseringan menghadiri resepsi atau pesta, 

mengakibatkan masyarakat cenderung 

mengkonsumsi makanan secara berlebihan, 

selain itu pola makan yang serba instan saat ini 

memang sangat digemari oleh sebagian 

masyarakat, seperti gorengan yaitu jenis 

makanan yang murah meriah dan mudah didapat 

karena banyak dijual di pinggir jalan tetapi 

mengakibatkan meningkatnya kadar gula darah. 

Agar kadar gula darah lebih stabil, perlu 

pengaturan jadwal makan yang teratur (makan 

pagi, makan siang, makan malam (Helmanu & 

Ulfa, 2015:150). 

Diabetes melitus merupakan golongan 

penyakit metabolik yang dicirikan dengan kadar 

glukosa dalam darah meningkat, yang 

disebabkan oleh gangguan sekresi insulin, 

penggunaan insulin atau keduanya (ADA, 2008). 

Menurut kriteria diagnostik perkumpulan 

Endokrinologi Indonesia (PERKENI) tahun 

2006, seseorang didiagnosa menderita DM jika 

memiliki kadar glukosa darah sewaktu >200 

mg/dl dan kadar glukosa darah puasa >126 

mg/dl (Diabetes melitus kini benar-benar telah 

menapaki era kesejagatan, dan menjadi masalah 

kesehatan dunia (Arisman, 2011:44). 

Diperkirakan penderita DM akan terus 

bertambah dari tahun ke tahun.  

Menurut laporan World Health 

Organisation (WHO) pada tahun 2013, 347 juta 

orang di seluruh dunia yang mengidap DM 

dengan estimasi glukosa puasa ≥7.0 mmol/L 

atau sedang dalam pengobatan (Fathima Nursita, 

2015:3). Selain itu, International Diabetes 

Federation (IDF) menyebutkan bahwa 

prevalensi Diabetes Melitus di dunia adalah 

1,9% dan telah menjadikan DM sebagai 

penyebab kematian urutan ke tujuh di dunia 

sedangkan tahun 2012 angka kejadian diabetes 

melitus di dunia adalah sebanyak 371 juta jiwa 

dimana proporsi kejadian diabetes melitus tipe 2 

adalah 95% dari populasi dunia yang menderita 

diabetes mellitus (Restyana, 2015:93). 

WHO juga menyatakan bahwa, 

Indonesia menempati urutan keempat jumlah 

penderita Diabetes terbesar di dunia dengan 

jumlah sekitar 5,6 juta orang (pada tahun 2000). 

Jumlah kasus ini terus bertambah sejalan dengan 

perubahan pola makan dan gaya hidup 

masyarakat, terutama di perkotaan. Jika tidak 

ada upaya pencegahan, maka jumlah 

penyandang diabetes diperkirakan akan menjadi 

35 juta pada tahun 2030. Jika diabetes di 

Indonesia berkisar antara 2-8 persen, maka 

berarti diantara 100 orang Indonesia ada 2-8 

orang penderita diabetes yang bisa berasal dari 

berbagai profesi, suku, agama, usia, pekerjaan, 

dan status sosial-ekonomi. Oleh karena itu, salah 

besar jika ada yang berpendapat bahwa penyakit 

diabetes hanya untuk orang kaya saja (Helmanu 

& Ulfa 2015:186). 

Prevalensi Nasional Penyakit Diabetes 

Melitus adalah 1,1% (berdasarkan diagnosis 

tenaga kesehatan dan gejala). Sebanyak 17 

provinsi mempunyai prevalensi penyakit 

Diabetes Melitus diatas prevalensi Nasional, 

yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera 

Barat, Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, 

DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI 

Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, 

Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, 

Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, 

dan Papua Barat (Riskesdas, 2013:114-117). 

Komplikasi yang terjadi pada diabetes melitus 

juga berdampak pada sosioekonomi pada 

penderitanya, hal ini karena Diabetes melitus 

sendiri menimbulkan beberapa kerugian yang 

jika digolongkan dapat berupa kerugian 

langsung dan tidak langsung (Fathima Nursita, 

2015:3). 

Prevalensi DM menurut provinsi 

khususnya di Sulawesi Tengah mengalami 

peningkatan dari tahun 2007 berkisar 1,5% dan 

pada tahun 2013 mencapai 3,7% (Riskesdas, 

2013). Pengobatan dengan obat-obatan memang 

penting, tetapi tidak cukup. Pengobatan diabetes 

memerlukan keseimbangan antara berbagai 

kegiatan yang merupakan bagian integral dari 

kegiatan rutin sehari-hari seperti misalnya 

makan, tidur, bekerja dan lain-lain. Pengaturan 

jumlah serta jenis makanan serta olahraga 

merupakan pengobatan yang tidak dapat 

ditinggalkan, walaupun ternyata banyak 

diabaikan oleh penyandang serta keluarganya. 

Berhasilnya pengobatan diabetes bergantung 

pada kerjasama antara petugas kesehatan dengan 

penyandang diabetes dan keluarganya. 

Penyandang diabetes yang mempunyai 

pengetahuan yang cukup tentang diabetes, 

kemungkinan selanjutnya mengubah 
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perilakunya, akan dapat mengendalikan kondisi 

penyakitnya sehingga ia dapat hidup lebih 

berkualitas (Sidartawan, 2009:135). 

Data yang diperoleh untuk daerah 

Kabupaten Poso sendiri jumlah penderita 

penyakit diabetes melitus sebanyak 0,7% dan 

data dari Poskesdes Desa Silanca sendiri pada 

dua tahun belakangan ini yaitu tahun 2015 

mencapai 45 kasus terdapat 57 kasus. Sebagian 

besar dari penderitanya berusia sekitar 35 

sampai 50 tahun dengan pola makan yang tidak 

baik, bahkan sebagian besar masyarakat Desa 

Silanca masih suka mengonsumsi makanan 

instan seperti mie instan, minum minuman yang 

manis-manis seperti teh dan kopi serta suka juga 

mengkonsumsi gorengan sehingga 

meningkatkan kadar gula darah lebih cepat. 

Jumlah keseluruhan masyarakat Desa Silanca 

yaitu 320 KK.  

Berdasarkan hal di atas peneliti tertarik 

melakukan penelitian tentang Analisis Berbagai 

Faktor Yang berhubungan dengan kejadian 

diabetes melitus pada masyarakat di Desa 

Silanca Kecamatan Lage Kabupaten Poso”. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik 

dengan menggunakan pendekatan secara “case 

control” Besar sampel dihitung menggunakan 

rumus Slovin yaitu 50 responden, 25 kasus dan 

25 kontrol. Cara pengukuran Obesitas, dilakukan 

dengan cara pengukuran lingkar pinggang 

menggunakan meteran, dikatakan obesitas bila 

lingkar pinggang > 90 cm. Umur, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan, dan Pola makan, 

pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan tentang pola 

makan dengan menggunakan skala likert. 

Diabetes mellitus melakukan pengukuran gula 

darah sewaktu sehingga dapat diketahui 

responden yang menderita diabetes melitus dan 

tidak menderita diabetes melitus dengan 

menggunakan alat Nesco. uji valididtas dan 

reliabiltas diperoleh r table = 0,346 dan n = 30 

dan taraf signifikan 95%. ternyata skore tiap 

pertanyaan lebih dari nilai r table. Pengolahan 

data melalui editing, coding, entry, dan 

cleaning, selanjutnya dilakukan analisis 

univariat, bivariat, dan multivariat. Penelitian 

dilakukan setelah mendapat persetujuan dari 

lokasi penelitian dan dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip etik yang 

meliputi: Right to self determination and Right 

to anominity and confidential  

Hasil penelitian 

Tabel 5.1 

Distribusi Umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, obesitas, pola makan dan diabetes 

melitus, pada masyarakat di Desa Silanca Kecamatan Lage Kabupaten Poso Tahun 2017  (n 

= 50) 

Variabel Jumlah Prosentase 

Umur responden 

≥ 42 thn 

< 42 thn 

 

24 

26 

 

48 

52 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

23 

27 

 

46 

54 

Pendidikan 

Rendah 

Tinggi 

 

30 

20 

 

60 

40 

Pekerjaan 

Tidak bekerja 

Bekerja 

 

34 

16 

 

68 

32 

Obesitas 

Ya 

Tidak 

 

24 

26 

 

48 

52 

 

Pola Makan   
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Kurang baik 

Baik 

25 

25 

50 

50 

Diabetes Melitus 

Ya 

Tidak 

 

25 

25 

 

50 

50 

 

 Berdasarkan table 5.1 dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar siswa memiliki usia ≥ 11 tahun 

(58,3%), jenis kelamin perempuan (68,3%), 

pengetahuan baik (55%), perilaku baik (53,3%), 

dan mengalami karies (65%).  

C. Analisa Bivariat 

5. Hubungan umur dengan Diabetes Melitus  

Tabel 5.2 
Analisis Hubungan Umur dengan kejadian diabetes melitus pada masyarakat di Desa Silanca 

Kecamatan Lage Kabupaten Poso 

 

Umur 

Diabetes Melitus 

Total p OR DM Tidak 

n % n % 

≥ 42 thn 17 70,8 7 29,2 
24 

100 
0,011 

5.464 

1.627-

18.357 < 42 thn 8 30,8    18 69,2 
26 

100 

Total 25 50 25 50 
50 

100 
  

 

 Sumber data primer yang diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden 

yang memiliki umur ≥ 42 tahun lebih cenderung 

mengalami diabetes melitus (70,8%) 

dibandingkan dengan responden yang berumur < 

42 tahun (30,8%). 

Hasil uji statistik diperoleh  p = 0,011, maka 

dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan 

antara umur dengan diabetes melitus. Hal ini 

dapat dilihat dari  p < 0,05 pada alpha 5%. Dari 

hasil analisis juga diperoleh nilai Odds ratio 

(OR) sebesar 5,464 artinya responden yang 

berumur ≥ 42 tahun mempunyai peluang 5,464 

kali lebih besar untuk mengalami diabetes 

melitus. 

6. Hubungan jenis kelamin dengan Diabetes 

Melitus  

Tabel 5.3 

Analisis Hubungan Jenis Kelamin dengan kejadian diabetes melitus pada masyarakat di Desa 

Silanca Kecamatan Lage Kabupaten Poso 

Jenis 

kelamin 

Diabetes Melitus 

Total p OR  DM Tidak 

n % n % 

Laki-laki 10 43,5 13 56,5 
23 

100 
0,570  

Perempuan 15 55,6    12 44,4 
27 

100 

Total 25 50 25 50 
50 

100% 
  

 

 Sumber data primer yang diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden 

perempuan cenderung mengalami diabetes 

melitus (55,6%) dibandingkan responden laki-

laki (43,5%). 
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Hasil uji statistik diperoleh  p = 0,570, maka 

dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang 

signifikan antara jenis kelamin dengan diabetes 

mellitus. 

 

7. Hubungan pendidikan dengan Diabetes Melitus  

Tabel 5.4 

Analisis Hubungan Pendidikan dengan kejadian diabetes melitus pada masyarakat di Desa 

Silanca Kecamatan Lage Kabupaten Poso 

Pendidikan 

Diabetes Melitus 

Total X
2
 OR DM Tidak 

n % n % 

Rendah 20 66,7 10 33,3 
30 

100 
0,009 

6.000 

1,693-

21.262 Tinggi 5 25,0    15 70,0 
20 

100% 

Total 25 50,0 25 50,0 
50 

100 
  

 

 Sumber data primer yang diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden 

yang berpendidikan rendah cenderung 

mengalami diabetes melitus (66,7%) 

dibandingkan responden yang berpendidikan 

tinggi hanya (25,0%). Hasil uji statistik 

diperoleh  p= 0,009, maka dapat disimpulkan 

ada hubungan yang signifikan antara pendidikan 

dengan diabetes melitus. Hal ini dapat dilihat 

dari  p < 0,05 pada alpha 5%. Dari hasil analisis 

juga diperoleh nilai Odds ratio (OR) sebesar 

6.000 artinya responden yang berpendidikan 

rendah memiliki peluang 6,000 kali lebih besar 

untuk mengalami diabetes melitus. 

8. Hubungan Pekerjaan dengan Diabetes 

Melitus  

Tabel 5.5 

Analisis Hubungan Pekerjaan dengan kejadian diabetes melitus pada masyarakat di Desa 

Silanca Kecamatan Lage Kabupaten Poso 

Pekerjaan 

Diabetes Melitus 

Total X
2
 OR  DM Tidak 

n % n % 

Tdak 

Bekerja 
18 52,9 16 47,1 

34 

100 
0,762  

Bekerja 7 43,8    9 56,2 
16 

100 

Total 25 50 25 50 
50 

100 
  

 

 Sumber data primer yang diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden 

yang tidak bekerja cenderung diabetes melitus 

(52,9%) dibandingkan responden yang bekerja 

hanya  (43,8%). 

Hasil uji statistik diperoleh  p = 0,762, maka 

dapat disimpulkan tidak ada hubnugan yang 

signifikan antara pekerjaan dengan diabetes 

melitus. Hal ini dapat dilihat dari  p > 0,05 pada 

alpha 5%.  
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9. Hubungan obesitas dengan Diabetes Melitus  

Tabel 5.6 

Analisis Hubungan obesitas dengan kejadian diabetes melitus pada masyarakat di Desa 

Silanca Kecamatan Lage Kabupaten Poso 

obesitas 

Diabetes Melitus 

Total p OR DM      Tidak 

n % n % 

Obesitas 17 70,8 7 29,2 
24 

100 
0,011 

5.464 

1.627-

18.357 Tidak 8 30,8    18 69,2 
26 

100 

Total 25 50 25 50 
50 

100 
  

 

 Sumber data primer yang diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden 

yang obesitas cenderung diabetes melitus 

(70,8%) dibandingkan responden yang tidak 

obesitas hanya (30,8%). 

Hasil uji statistik diperoleh  p= 0,011, maka 

dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan 

antara obesitas dengan kejadian diabetes 

melitus. Hal ini dapat dilihat dari  p < 0,05 pada 

alpha 5%. Dari hasil analisis juga diperoleh nilai 

Odds ratio (OR) sebesar 5,464 artinya 

masyarakat yang obesitas mempunyai peluang 

5,464 kali lebih besar untuk mengalami diabetes 

melitus. 

 

10. Hubungan Pola Makan dengan Diabetes 

Melitus  

Tabel 5.7 

Analisis Hubungan Pola Makan dengan kejadian diabetes melitus pada masyarakat di Desa 

Silanca Kecamatan Lage Kabupaten Poso 

Pola Makan 

Diabetes Melitus 

Total p OR DM Tidak 

n % n % 

Kurang baik 25 100 0 0 
25 

100 
0,000  

Baik 0 0    25 100 
25 

100 

Total 25 50 25 50 
50 

100 
  

 

 Sumber data primer yang diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden 

yang pola makannya kurang baik semuanya 

mengalami diabetes melitus (100%) sedangkan 

responden yang pola makannya baik semuanya  

tidak diabetes melitus (100%). 

Hasil uji statistik diperoleh  p= 0,000, maka 

dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan 

antara pola makan dengan diabetes melitus. Hal 

ini dapat dilihat dari  p < 0,05 pada alpha 5%.  

D. Analisis Multivariat 

Analisis multivariat bertujuan untuk mengetahui 

variabel independen yang paling berhubungan 

terhadap variabel dependen Uji statistik yang 

digunakan adalah uji regresi logistik berganda 

karena variabel dependennya berbentuk variabel 

katagorik.  

Analisis regresi logistik ganda dalam penelitian 

ini melakukan pemodelan prediksi yang 

bertujuan untuk memperoleh model yang terdiri 

dari beberapa variabel independen yang 

dianggap terbaik untuk memprediksi kejadian 

variabel dependen. Estimasi dilakukan dengan 

beberapa koefisien regresi logistik sekaligus 

yaitu; umur, jenis kelamin, pendidikan, 
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pekerjaan, obesitas, dan pola makan. Proses 

yang dilakukan dalam analisis regresi logistik 

ganda ini dilakukan sebagai berikut: 

3. Seleksi kandidat variabel independen 

Tahap awal dalam analisis multivariat 

dengan melakukan seleksi kandidat variabel 

independen dengan uji bivariat kemudian 

dimasukkan ke dalam model untuk 

dilanjutkan dalam analisis multivariat. Hasil 

analisis bivariat hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

empat variabel  dapat melewati seleksi 

kandidat (p < 0,25), yaitu umur, pendidikan, 

obesitas, dan pola makan. Berdasarkan hasil 

seleksi bivariat tersebut terdapat 4 (empat) 

variabel yang menjadi kandidat untuk 

diikutsertakan dalam analisis multivariat 

secara bersamaan, dengan tujuan untuk 

melihat variabel mana yang paling 

berhubungan dengan diabetes melitus 

dengan melakukan uji regresi logistik 

dengan batas nilai signifikansi  p < 0,05 

serta mempunyai nilai Odds Ratio (OR) 

yang paling besar. Adapun hasil analisis 

multivariat empat variabel tersebut pada 

model pertama dijelaskan dalam tabel 5.8 

sebagai berikut. 

      Tabel 5.8   

Hasil analisis model awal multivariat regresi logistik hubungan antara umur, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, obesitas, dan pola makan dengan diabetes melitus di 

Desa Silanca Kecamatan Lage Kabupaten Poso  

Tahun 2017 (n = 50) 

 

Variabel p  OR 
95% CI 

Lower Upper 

Umur  0.004 5.464 1,627 18,357 

Jenis kelamin 0.394 0.615 0.201 1.887 

Pendidikan 0.003 6.000 1.693 21.262 

Pekerjaan 0.544 1.446 0.438 4.781 

Obesitas 0.004 5.464 1.627 18.357 

Pola makan 0.000    

Hasil analisis regresi logistik pada tabel 5.8 

menunjukkan hanya empat variabel  mempunyai 

p < 0.25  oleh karena itu hanya empat variable 

diikutkan dalam pemodelan multivariat. 

Selanjutnya dilakukan analisis multivariat 

keempat variable tersebut sebagai bagian dari 

tahapan pemilihan variabel ke dalam model 

multivariat.  

 

4. Pemilihan variabel ke dalam model 

multivariat (Pemodelan Multivariat) 

Pada tahap ini dilakukan pemilihan variabel 

yang dianggap penting untuk masuk dalam 

model, dengan cara mempertahankan variabel 

yang mempunyai  p  < 0,05 dan mengeluarkan 

variabel yang  p nya > 0,05. Pengeluaran 

variabel tidak dilakukan serentak pada variabel 

dengan p > 0,05, namun dilakukan bertahap 

dimulai dari variabel yang mempunyai  p  

terbesar. Dalam penelitian ini variable yang 

pertama dikeluarkan adalah variable pekerjaan, 

namun setelah dikeluarkan, terdapat perubahan 

OR di atas 10% sehingga pekerjaan dimasukkan 

kembali ke dalam model. Variabel berikutnya 

yang dikeluarkan adalah variable jenis kelamin, 

namun setelah dikeluarkan perubahan OR > 

10% yaitu variable pendidikan, sehingga 

variable jenis kelamin dimasukkan kembali ke 

dalam model. Model multivariaat akhir yang 

diperoleh sebagai berikut:  
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Tabel 5. 9  

Pemodelan multivariat akhir untuk hubungan umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, obesitas, pola 

makan dengan diabetes melitus di Desa Sianca Kecamatan Lage 

Kabupaten Poso. Tahun 2017  (n = 50) 

 

Variabel p  OR 
95% CI 

Lower Upper 

Umur 0.022 6.417 1.306 31.539 

Pendidikan  0.011 12.760 1.811 89.888 

Obesitas 0.011 7.653 1.596 36.708 

Pekerjaan 0.208 0.208 0.042 1.998 

 

Model multivariat akhir pada tabel 5.9 

menunjukkan variable yang paling besar 

pengaruhnya adalah terlihat dari OR yaitu 

variable pendidikan (12.760). Artinya 

masyarakat yang memiliki pendidikan yang 

rendah berpeluang mengalami diabetes mellitus 

12 kali lebih tinggi dibandingkan masyarakat 

yang memiliki pendidikan tinggi setelah 

dikontrol variable umur, obesitas, dan pekerjaan. 

  

Pembahasan 

E. Prevalensi Diabetes Melitus 

Dari hasil penelitian 50% responden mengalami 

diabetes melitus. Hal ini menunjukan bahwa 

sebagian dari responden mengalami DM yang 

dapat dilihat dari hasil pengukuran gula darah 

sewaktu yang telah dilakukan. Prevalensi ini 

sangat tinggi bila dibandingkan hasil Riskesdan 

tahun 2013. Peneliti berasumsi bahwa DM yang 

diderita masyarakat adalah DM tipe 2 dimana 

DM tipe 2 ini adalah kondisi dimana tubuh tidak 

cukup menerima insulin atau resistensi insulin 

sehingga menyebabkan kadar gula darah 

menjadi tinggi. Diabetes tipe 2 adalah penyakit 

diabetes yang umum terjadi, dari keseluruhan 

kasus diabetes 90% nya adalah diabetes tipe 2.  

Berbeda dengan DM tipe 1 yang 

mengalami autoimun karena faktor genetik, 

penderita DM tipe 2 tidak demikian. Resistensi 

insulin bukan suatu penyakit genetik atau 

menurun, meskipun individu yang menglami 

resistensi insulin memiliki gen khusus yang 

membuatnya menjadi kebal terhadap insulin. 

Para ahli sepakat bahwa resistensi insulin 

disebabkan oleh pola hidup atau pola diet yang 

tidak sehat, hal ini menjadi faktor utama yang 

menjadikan seseorang rseisten terhadap insulin. 

Resiko terkena diabetes tipe 2 bisa dikurangi 

dengan pola hidup sehat, makan-makanan sehat, 

jaga kebugaran dengan berolahraga. 

F. Hubungan Karakteristik Masyarakat 

dengan Diabetes Melitus 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 

ada hubungan antara jenis kelamin dan 

pekerjaan dengan kejadian diabetes mellitus, 

namun ada hubungan yang signifikan antara 

umur dan tingkat pendidikan dengan kejadian 

diabetes mellitus. Semakin meningkat umur 

semakin tinggi juga resiko terjadinya diabetes 

melitus. 

G. Hubungan Obesitas dengan Diabetes 

Melitus 

Hasil penelitian menunjukkan ada 

hubungan yang signifikan antara obesitas 

dengan kejadian diabetes mellitus. Masyarakat 

yang obesitas lebih berpeluang mengalami 

diabetes mellitus. Penilaian obesitas dalam 

penelitian ini dilakukan melalui pengukuran 

lingkar pinggang. Ukuran lingkar pinggang lebih 

reliable untuk mengukur obesitas ketimbang 

rasio lingkar pinggang-panggul (Arisman, 

2011). Lingkar pinggang merupakan salah satu 

metode antropometri obesitas abdominal atau 

obesitas sentral yang berhubungan dengan 

morbiditas dan mortalitas akibat obesitas, 

misalnya diabetes mellitus tipe 2, sindrom 

metabolic, dan penyakit jantung koroner.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa 

orang yang obesitas lebih beresiko terkena DM 

tipe 2 (Sari Retno, 2010). Oleh sebab itu 

pengukuran obesitas sentral melalui lingkar 



Stres uji kompetensi Page 55 
 

pinggang dapat digunakan sebagai salah satu 

screening dini pencegahan penyakit diabetes tipe 

2. Pengukuran lingkar pinggang dapat 

digunakan untuk memprediksi resistensi insulin 

serta dapat mengetahui apakah seseorang 

termasuk ke dalam obesitas sentral atau tidak, 

karena nilai antropometri lingkar pinggang lebih 

menggambarkan distribusi lemak di daerah 

abdomen, padahal obesitas sentral merupakan 

factor resiko dari diabetes mellitus tipe 2. 

Lingkar pinggang yang melebihi normal 

berhubungan dengan peningkatan kadar glukosa 

plasma melalui keseimbangan energy dari 

asupan energy yang berlebihan sehingga terjadi 

akumulasi lemak di jaringan adipose abdominal 

yang berdampak pada peningkatan asam lemak 

bebas, prsose glukogenesis, akumulasi 

trigliserida yang menyebabkan resistensi insulin 

(Jalalet al, 2006), sehingga peningkatan lingkar 

pinggang merupakan factor resiko mayor 

diabetes tipe 2 (Gautier et al, 2010) 

Penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Robi (2017) yang 

menunjukkan ada hubungan yang signifikan 

antara obesitas dengan kadar gula darah. 

Responden yang mengalami obesitas 

mempunyai resiko 9,375 kali untuk mengalami 

peningkatan kadar gula darah Hal ini disebabkan 

karena obesitas merupakan keadaan patologis 

yang menimbulkan perubahan-perubahan 

metabolic sehingga timbul kumpulan gejala 

yang disebut sindrom metobolik. Grundy SM 

(2008) mengatakan individu dengan sindrom 

metabolic mengalami resistensi insulin yang 

merupakan predisposisi menjadi prediabetes 

atau diabetes tipe 2. 

H. Hubungan Pola makan dengan Diabetes 

Melitus 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

sebagian dari responden masih memiliki pola 

makan yang kurang baik, ini terlihat dari 

pertanyaan yang dibagikan dimana responden 

lebih sering mengonsumsi makanan yang manis-

manis seperti kue, kopi dan teh manis dimana 

kebiasaan mengkonsumsi makanan atau 

minuman yang manis-manis ini berpotensi 

meningkatkan kadar gula dalam darah. 

Pernyataan ini didukung oleh marewa, 2015 

yang mengatakan bahwa makanan atau 

minuman manis pada umumya mengandung 

gula pasir atau disebut sukrosa yang tidak 

memerlukan metabolisme lagi didalam tubuh 

sehingga gula ini langsung masuk ke aliran 

darah. 

Masyarakat juga sering mengkonsumsi 

gorengan, hal ini ditunjukan dari pertanyaan dari 

kuisioner yang dibagikan bahwa sebagian 

masyarakat masih suka mengkonsumsi gorengan 

seperti pisang goreng, tahu isi dll dan ditemani 

kopi dan teh manis. Menurut mereka hal ini 

sudah menjadi kebiasaan sebelum dan sesudah 

melakukan aktivitas. Menurut Helamanu & Ulfa, 

(2015) semua jenis makanan yang digoreng 

berbahaya untuk penderita diabetes melitus, 

makanan yang digoreng dengan minyak sayur 

atau minyak yang telah melewati proses 

hidrogenasi mengandung lemak jenuh yang 

tinggi. Minyak akan menumpuk dalam tubuh 

dengan bentuk lemak, efeknya bisa 

menyebabkan kandungan lemak dalam tubuh 

sangat tinggi sementara tubuh tidak bisa 

mengolah dengan baik. Kemudian gula darah 

juga akan meningkat dan resiko kolesterol 

tinggi.  

Selain itu semua jenis minuman yang 

mengandung kafein bisa membuat kadar gula 

dalam tubuh naik dengan cepat. Minuman yang 

mengandung kafein seperti kopi dan teh juga 

berbahaya karena dalam proses pembuatannya 

sering ditambahkan gula. Minuman ini secara 

tidak disadari juga mengandung karbohidrat dan 

kalori yang lebih tinggi, kafein tidak hanya 

membuat kadar gula dalam darah meningkat tapi 

juga efek samping lain seperti detak jantung 

yang lebih tinggi, tekanan darah tinggi, dan 

gangguan deuretik seperti kencing berlebihan.  

Pada kuisioner yang dibagikan juga terlihat 

bahwa responden sering makan lebih dari 3 kali 

dengan porsi banyak, makan berlebih sangat 

tidak baik karena akan meningkatkan resiko 

obesitas. Dalam sebuah studi yang dilakukan 

mounth sinai school of medicine menemukan 

penjelasan tentang alasan makan berlebih bisa 

menyebabkan diabetes dan obesitas. Orang yang 

makan tanpa mengontrol jumlah konsumsinya 

dapat mengalami gangguan fungsi pada sinyal 

insulin otak, akibat dari gangguan ini insulin 

otak tidak mampu melakukan pemecahan lemak 

dalam jaringan adiposa. 

Pada penelitian ini dinyatakan bahwa ada 

hubungan antara pola makan dengan kejadian 

diabetes mellitus. Dalam pengamatan yang 
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dilakukan selama proses penelitian terhadap pola 

makan masyarakat di Desa Silanca  ditemukan 

bahwa jenis makanan yang oleh masyarakat 

tidak terlalu beragam, misalkan pada jenis 

konsumsi karbohidrat masyarakat menjadikan 

beras sebagai sumber makanan pokok utama dan 

jarang mengkonsumsi jenis karbohidrat lainnya 

seperti umbu-umbian. masyarakat juga sering 

mengkonsumsi makanan atau minuman manis 

rata-rata setiap orang mengkonsumsi kopi/teh 

dua kali dalam sehari dengan pemakaian gula 

pasir 2-3 sendok dalam satu gelas kopi/teh. 

Masyarakat juga sering mengkonsumsi kue-kue 

manis atau roti sebagai teman minum teh/kopi, 

seakan hal ini telah menjadi kebiasaan yang 

harus dilakukan sebelum dan sesudah 

melakukan aktivitas setiap harinya. Masyarakat 

Desa Silanca juga tinggi dalam mengkonsumsi 

lemak, dimana masyarakt sering mengkonsumsi 

makanan yang digoreng dan disantan. 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh jurianci, (2015) tentang 

hubungan pola makan dengan kejadian diabetes 

melitus pada masyarakat Desa Lobbo. Jurianci 

mengatakan kebiasaan mengkonsumsi makanan 

atau minuman manis berpotensi meningkatkan 

kadar gula dalam darah. Hal itu terjadi karena 

makanan atau minuman manis pada umumnya 

mengandung gula pasir atau disebut sukrosa. 

Gula pasir spontan yang tidak memerlukan 

proses metabolisme lagi didalam tubuh sehingga 

gula ini langsung masuk ke aliran darah.  

 

Kesimpulan 

1. Ada hubungan yang signifikan antara umur 

dengan kejadian diabetes mellitus. 

Masyarakat yang berumur ≥ 42 tahun 

memiliki peluang 5,464 kali lebih besar 

untuk mengalami diabetes mellitus 

dibandingkan masyarakat yang berumur < 

42 tahun. 

2. Tidak ada hubungan antara jenis kelamin 

dengan kejadian diabetes mellitus 

3. Ada hubungan yang signifikan antara 

pendidikan dengan kejadian diabetes 

mellitus. Masyarakat yang berpendidikan 

rendah memiliki peluang 6,000.kali lebih 

besar untuk mengalami diabetes mellitus 

dibandingkan masyarakat yang 

berpendidikan tinggi 

4. Tidak ada hubungan antara pekerjaan 

dengan kejadian diabetes mellitus. 

5. Ada hubungan yang signifikan antara 

obesitas dengan kejadian diabetes melitus. 

Masyarakat yang obesitas memiliki peluang 

5,464 kali lebih besar mengalami diabetes 

mellitus dibandingkan masyarakat yang 

tidak obesitas 

6. Ada hubungan yang signifikan antara pola 

makan dengan kejadian diabetes melitus. 

Masyarakat yang memiliki pola makan 

kurang baik akan mengalami diabetes 

mellitus  

7. Faktor yang paling berhubungan dengan 

kejadian diabetes melitus adalah tingkat 

pendidikan. masyarakat yang memiliki 

pendidikan yang rendah berpeluang 

mengalami diabetes mellitus 12 kali lebih 

tinggi dibandingkan masyarakat yang 

memiliki pendidikan tinggi setelah dikontrol 

variable umur, obesitas, dan pekerjaan. 

Saran  

1. Bagi Pihak Poskesdes Desa  Silanca 

Diharapkan bagi pihak poskesdes desa 

silanca agar memberikan penyuluhan 

tentang diabetes melitus sehingga dapat 

lebih meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan masyarakat tentang penyakit 

diabetes mellitus sehingga menerapkan gaya 

hidup sehat. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian ini dengan 

variaabel-variabel yang berbeda. 
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Abstrak 

Latar Belakang : Keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti uji kompetensi Nasional dipengaruhi oleh multi factor, 

salah satunya adalah kesiapan mental mahasiswa dalam menghadapi uji kompetensi. Masih rendahnya tingkat 

kelulusan uji kompetensi membuat Institusi Akper Bala Keselamatan Palu harus mempersiapkan diri dengan baik. 
Tujuan Penelitian : sejauh mana stres yang dihadapi mahasiswa dan factor-faktor yang dapat mempengaruhi stres 

dalam menghadapi uji kompetensi nasional tahun 2017.. Metode penelitian : adalah analitik dengan desain cross 

sectional. Populasi berjumlah 98 responden dengan sampel 50 responden yang diambil dengan teknik purposive 

sampling. Analisa data yang digunakan yaitu analisa univariat, dan bivariat menggunakan uji chi square. Hasil 

penelitian : menunjukkan 48% responden mengalami stress, 48% memiliki factor intrinsic kurang baik, 48% 

responden memiliki factor ekstrinsik kurang baik. Uji chi-squere menunjukan ada hubungan yang signifikan antara 

stress dengan umur (p=0,000), dengan Indeks prestasi (0,046), dengan factor intrinsic (0,000) dengan factor 

ekstrinsik (0,001). Kesimpulan :ada hubungan yang bermakna antara umur, indeks prestasi, factor intrinsic, factor 

ekstrinsik dengan stress. Saran : diharapkan pihak institusi untuk memperhatikan factor-faktor yang dapat 

menimbulkan stress pada mahasiswa dalam menghadapi uji kompetensi. 

Kata Kunci : Ekstrinsik, Indeks Prestasi, Instrinsik, Stres, Umur 

 

Abstract 

Background: The success of students in following the national competence test is influenced by multi factor, one of 

which is the students' mental readiness in facing competency test. The low level of competency test graduation 

makes the Akler Institute of Salvation Salvation Palu should prepare well. Research Objectives: the extent of stress 

faced by students and factors that can affect stress in facing the national competence test in 2017 .. Research 

method: is analytic with cross sectional design. Population amounted to 98 respondents with a sample of 50 

respondents taken with purposive sampling technique. Analysis of data used is univariate analysis, and bivariate 

using chi square test. The results showed 48% of respondents had stress, 48% had intrinsic factor is not good, 48% 

of respondents have extrinsic factor less good. The chi-squere test showed a significant relationship between stress 

and age (p = 0,000), with achievement index (0.046), with intrinsic factor (0,000) with extrinsic factor (0.001). 

Conclusion: There is a significant relationship between age, achievement index, intrinsic factor, extrinsic factor 

with stress. Suggestion: It is expected the institute to pay attention to the factors that can cause stress on the 

students in facing competency test. 

 

Keywords: Extrinsic, Achievement Index, Instrinsic, Stress, Age 

 

Pendahuluan 

 

Uji kompetensi adalah proses pengukuran 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta 

didik pada perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang 

kesehatan. Uji kompetensi Nasional 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja 

sama dengan organisasi profesi. 

Penyelenggaraan dilaksanakan oleh panitia 

penyelenggara yang ditetapkan melalui 

keputusan Menteri Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi. Ujian ini ditujukan untuk 

mencapai standar kompetensi lulusan yang 

memenuhi standar kompetensi kerja. Selain hal 

tersebut, uji kompetensi nasional dapat dijadikan 

sebagai bagian dari penjaminan mutu 

pendidikan. 

Pelaksanaan uji kompetensi merupakan salah 

satu implementasi Undang-Undang No 12 tahun 

mailto:eslinmua@gmail.com
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2012 tentang perguruan Tinggi dan Surat Edaran 

Dirjen Dikti No 370/E.E3/DT/2014 tentang uji 

kompetensi bagi calon lulusan program studi D 

III Keperawatan tahun 2014 tanggal 21 April 

2014 bahwa kelulusan uji kompetensi menjadi 

salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan 

pendidikan dan syarat untuk mendapatkan Surat 

Tanda Registrasi (STR). Konsekuensi dari 

regulasi tersebut, mengharuskan setiap institusi 

untuk melakukan persiapan yang matang karena 

kriteria kelulusan akan berlaku Nasional tanpa 

memandang status kepemilikan institusi 

pendidikan dan status akreditasinya.  

 

Berdasarkan hasil uji kompetensi Nasional yang 

telah dilaksanakan sejak tanggal 26 November 

2014  yang diikuti oleh seluruh institusi 

pendidikan kesehatan di Indonesia termasuk 

Akper Bala Keselamatan, menunjukkan hasil 

yang belum memuaskan. Pada tahun 2014 

tingkat kelulusan yang dicapai oleh Institusi 

Akper BK hanya 25% jauh di bawah tingkat 

kelulusan Nasional yang mencapai  rata-rata 

50%.  Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

Institusi Akper BK Palu berbenah diri dalam 

menghadapi Ukom pada bulan September 2015 

yang lalu, dengan melakukan berbagai upaya 

termasuk workshop, bimbingan, dan TO local 

yang membuahkan hasil sangat signifikan yang 

ditunjukkan dengan kelulusan ukom meningkat 

sebesar 81%. Namun pada tahun 2016 tingkat 

kelulusan uji kompetensi nasional kembali 

mengalami penurunan menjadi 48%.  

 

Berdasarkan hal di atas, Institusi Akper Bala 

Keselamatan Palu harus mempersiapkan diri 

dengan baik untuk menghadapi Ukom pada 

bulan Juli 2017 dengan melaksanakan 

serangkaian kegiatan baik bagi dosen pengajar 

maupun mahasiswa tingkat III  Akper Bala 

Keselamatan Palu. Keberhasilan mahasiswa 

dalam mengikuti uji kompetensi Nasional 

dipengaruhi oleh multi factor, salah satunya 

adalah kesiapan mental mahasiswa dalam 

menghadapi uji kompetensi.  

 

Tuntutan untuk lulus uji kompetensi dapat 

menimbulkan stress pada mahasiswa. Sejalan 

Wulandari (2011) mengatakan stress akademik 

terjadi dalam respon terhadap situasi akademik 

seperti salah satunya menghadapi ujian. Stres 

mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. 

Mahasiswa yang stress cenderung bingung dan 

distorsi persepsi yang dapat mengganggu belajar 

dengan menurunkan kemampuan memusatkan 

perhatian, menurunkan daya ingat, mengganggu 

kemampuan menghubungkan satu dengan yang 

lain (Kaplan dan Saddock, 2005).  

 

Stres yang tidak dapat dikendalikan dapat 

menekan kehidupan individu. Stres yang 

direspon negative dapat berdampak tidak sehat 

dan destruktif. Kesiapan mental, rasa percaya 

diri dan prestasi akademik akan mendorong 

mahasiswa untuk dapat melakukan tindakan 

dalam menghadapi tantangan yang dihadapi. 

Stres menurut Sarafino (1994, dalam 

Nurmalitasari,2010) merupakan kondisi yang 

disebabkan ketika perbedaan seseorang atau 

lingkungan yang berhubungan dengan individu, 

yaitu antara situasi yang diinginkan dengan 

keadaan biologis, psikologis atau sistem social 

individu tersebut.  

Sres dapat berdampak negative terhadap 

keefektifan performa individu dalam melakukan 

sebuah tugas, mengganggu fungsi kognitif, dapat 

menyebabkan masalah, gangguan psikologis dan 

fisik (Hutabarat, 2009:77). Kondisi ini 

berpotensi menurunkan prestasi mahasiswa. 

Stres dapat membuat seorang mahasiswa merasa 

tidak sanggup untuk belajar. David dan Coper 

(dalam Kusuma, 2008:34) mengatakan factor-

faktor yang mempengaruhi stres secara umum 

yaitu bersumber dari diri pribadi (internal) atau 

individu yang bersangkutan dan factor eksternal 

(lingkungan rumah, social, maupun tempat kerja 

individu sendiri).  

 

Fenomena di lapangan menunjukkan banyak 

institusi D III keperawatan yang belum siap 

menghadapi uji kompetensi. Mahasiswa 

diwajibkan untuk belajar kembali 

mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk 

menghadipi ujian. Mahasiswa yang telah belajar 

selama 3 tahun, namun masih dituntut kembali 

untuk dapat lulus uji kompetensi membuat 

mahasiswa merasa cemas karena meskipun 

mahasiswa telah diwisuda, namun belum lulus 

uji kompetensi, maka lulusan tersebut belum 

dapat bekerja.  
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Berdasarkan hasil wawancara awal dengan 

beberapa mahasiswa tingkat 3 mengatakan 

sangat takut menghadapi uji kompetensi, 

sebagian mengatakan cemas tidak bisa 

menjawab soal karena waktu yang terbatas. 

Keluhan-keluhan ini dapat dilihat sebagai pola 

respons yang spesifik maupun non spesifik 

terhadap stressor yang dihadapinya. Oleh karena 

itu peneliti tertarik melakukan penelitian sejauh 

mana stres yang dihadapi mahasiswa dan factor-

faktor yang dapat mempengaruhi stres dalam 

menghadapi uji kompetensi nasional tahun 2017. 

Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik 

yang tinggi, keyakinan diri yang tinggi dan 

dukungan eksternal yang baik cenderung dapat 

mengelola stres dengan baik sehingga diyakini 

dapat berhasil dalam mengikuti uji kompetensi. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian adalah analitik dengan desain 

cross sectional. Besar sampel dihitung 

menggunakan rumus Slovin yaitu 50 responden. 

cara pengukuran data dilakukan dengan angket 

kepada responden menggunakan kuesioner skala 

likert yang berisi 7 pertanyaan tentang factor 

intrinsic dan 6 pertanyaan tentang factor 

ekstrinsik serta pengukuran stress menggunakan 

kuesioner skala stress (DASS) yang dimodifikasi 

menjadi 20 pertanyaan. Hasil uji valididtas dan 

reliabiltas diperoleh r table = 0,464  dan n = 30 

dan taraf signifikan 95%., ternyata skore tiap 

pertanyaan lebih dari nilai r table. Pengolahan 

data melalui editing, coding, entry, dan cleaning, 

selanjutnya dilakukan analisis univariat, dan 

bivariat. Penelitian dilakukan setelah mendapat 

persetujuan dari lokasi penelitian dan dilakukan 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip etik yang 

meliputi: Right to self determination and Right to 

anominity and confidential  

Hasil Penelitian 

Tabel 5.1 

Distribusi Umur, jenis kelamin, indeks prestasi, factor intrinsic, factor ekstrinsik dan 

tingkat stress mahasiswa tingkat III di Akper Bala keselamatan Palu Tahun 2017 

 (n = 50) 

Variabel Jumlah Prosentase 

Umur Siswa 

≥ 21 thn 

< 21 thn 

 

33 

17 

 

66 

34 

 

Jenis Kelamin 

Perempuan 

Laki-laki 

 

38 

12 

 

76 

24 

Indeks Prestasi 

≥ 3.5 

< 3.5 

 

33 

17 

 

66 

34 

Faktor Intrinsi 

Baik 

Kurang Baik 

 

26 

24 

 

52 

48 

Faktor Ekstrinsik 

Baik 

Kurang Baik 

 

26 

24 

 

52 

48 

Tingkat Stres 

Normal 

Stres  

 

26 

24 

 

52 

48 
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 Berdasarkan table 5.1 dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki 

usia ≥ 21 tahun (66%), jenis kelamin 

perempuan (76%), indeks prestasi ≥ 3,5 

(66%), faktor intrinsik baik (52%), faktor 

ekstrinsik baik (52%), dan mengalami stres  

(48%).  

E. Analisis Bivariat 

Dalam penelitian ini, hasil analisis 

bivariat dilakukan untuk melihat hubungan 

antara variabel independen (karakteristik 

mahasiswa, factor intrinsik dan factor 

ekstrinsik) dengan variabel dependen 

(tingkat stres). Pada penelitian ini digunakan 

uji statistik Chi-Square (X
2
) dengan tingkat 

kemaknaan 95%.  

 

11. Hubungan umur  dengan Tingkat stres 

 
Tabel 5.2 

Analisis Hubungan Umur dengan Tingkat Stres Pada Mahasiswa Tingkat III  

Di Akper Bala keselamatan Palu  

Umur  

Tingkat Stres 
Total OR 

(95% CI) 
P Normal  Stres 

n % n % n % 

≥ 21 thn 24 72,7 9 27,3 33 100 20.000 

(3.794-

105.443) 

0,000
*
 

< 21 thn 2 11,8 15 88,2 17 100 

Jumlah 26 52,0 24 48,0 50 100   

           *bermakna pada α 5% 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mahasiswa 

yang memiliki umur < 21 tahun lebih 

berpeluang untuk mengalami stres (88,2%) 

dibandingkan mahasiswa yang memiliki umur ≥ 

21 tahun hanya (27,3%). Hasil uji statistik 

diperoleh  p = 0,000, maka dapat disimpulkan 

ada hubungan yang signifikan antara umur  

dengan stres.  Hal ini dapat dilihat dari  p < 0,05 

pada alpha 5%. Dari hasil analisis juga diperoleh 

nilai Odds ratio (OR) sebesar 20.000 artinya 

mahasiswa yang memiliki umur < 21 tahun 

mempunyai peluang 20.000 kali lebih besar 

untuk mengalami stres. 

 

 

12. Hubungan jenis kelamin dengan tingkat stres  

 

Tabel 5.3 

Analisis Hubungan Jenis Kelamin dengan Tingkat Stres Pada Mahasiswa Tingkat III 

Di Akper Bala keselamatan Palu (n=50) 

Jenis Kelamin 

Tingkat Stres 
Total OR 

(95% CI) 
P Normal  Stres 

n % n % n % 

Perempuan 20 52,6 18 47,4 38 100 
 

1,000
*
 

Laki-laki 6 50,0 6 50,0 12 100 

Jumlah 26 52,0 24 48,0 50 100   

           *bermakna pada α 5% 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa laki-

laki lebih berpeluang untuk mengalami stress 

(50%) dibandingkan sperempuan (47,4% ). Hasil 

uji statistik diperoleh  p = 1.000, maka dapat 

disimpulkan tidak ada hubungan antara jenis 

kelamin dengan stress.  

 

13. Hubungan Indeks Prestasi (IP) dengan Tingkat stres 

 
Tabel 5.4 

Analisis Hubungan IP dengan Tingkat Stres Pada Mahasiswa Tingkat III  

Di Akper Bala keselamatan Palu  

IP  

Tingkat Stres 
Total OR 

(95% CI) 
P Normal  Stres 

n % n % n % 

≥ 3,5 21 63,6 12 36,4 33 100 4.200 

(1.190-

14.829) 

0,046
*
 

< 3,5 5 29,4 12 70,6 17 100 

Jumlah 26 52,0 24 48,0 50 100   

           *bermakna pada α 5% 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa  

mahasiswa yang memiliki IP < 3,5 lebih 

berpeluang untuk mengalami stres (70,6%) 

dibandingkan yang memiliki IP  ≥ 3,5 hanya 

(36,4%). Hasil uji statistik diperoleh  p = 0,046, 

maka dapat disimpulkan  ada hubungan yang 

signifikan antara IP dengan stres.  Hal ini dapat 

dilihat dari  p < 0,05 pada alpha 5%. Dari hasil 

analisis juga diperoleh nilai Odds ratio (OR) 

sebesar 4,200 artinya mahasiswa yang memiliki 

IP < 3,5 mempunyai  peluang 4,200 kali lebih 

besar untuk mengalami stres. 

 

14. Hubungan Faktor Intrinsik dengan tingkat stress 

Tabel 5.5 

Analisis Hubungan Faktor Intrinsik dengan Tingkat Stres Pada Mahasiswa Tingkat III  

Di Akper Bala keselamatan Palu  

Faktor Intrinsik 

Tingkat Stres 
Total OR 

(95% CI) 
P Normal Stres 

n % n % n % 

Baik 22 84,6 4 15,4 26 100 27.500 

(6.060-

124.787) 

0,000
*
 

Kurang Baik 
4 16,7 20 83,3 24 100 

Jumlah 26 52 24 48 50 100   

           *bermakna pada α 5% 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 

mahasiswa yang memiliki factor intrinsic yang  

kurang baik lebih berpeluang (83,3% ) 

mengalami stres dibandingkan mahasiswa yang 

memiliki factor intrinsic yang baik hanya 

(15,4% ). Hasil uji statistik diperoleh  p = 0,000, 

maka dapat disimpulkan ada hubungan yang 

signifikan antara factor intrinsic dengan 

timbulnya stres. Hal ini dapat dilihat dari  p < 

0,05 pada alpha 5%. Dari hasil analisis juga 

diperoleh nilai Odds ratio (OR) sebesar 27.500 

artinya mahasiswa yang memiliki factor intrinsic 

yang kurang baik mempunyai peluang 27,500 

kali lebih besar untuk mengalami stres. 

 

15. Hubungan Faktor ekstrinsik dengan Tingkat stres 

Tabel 5.6 

Analisis Hubungan Faktor Ekstrinsik dengan Tingkat Stres Pada Mahasiswa Tingkat III  

Di Akper Bala keselamatan Palu  

Faktor Ekstrinsik 

Tingkat Stres 
Total OR 

(95% CI) 
P Normal  Stres 

n % n % n % 

Baik 20 76,9 6 23,1 26 100 10.000 

(2.730-

36.636) 

0,001
*
 

Kurang Baik 
6 25,0 18 75,0 24 100 

Jumlah 26 52 24 48 50 100   

           *bermakna pada α 5% 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 

mahasiswa yang memiliki factor ekstrinsik yang  

kurang baik lebih berpeluang (75,0% ) 

mengalami stres dibandingkan mahasiswa yang 

memiliki factor ekstrinsic yang baik hanya 

(23,1% ). Hasil uji statistik diperoleh  p = 0,001, 

maka dapat disimpulkan ada hubungan yang 

signifikan antara factor ekstrinsic dengan  

timbulnya stres. Hal ini dapat dilihat dari  

p < 0,05 pada alpha 5%. Dari hasil analisis juga 

diperoleh nilai Odds ratio (OR) sebesar 10.000 

artinya mahasiswa yang memiliki factor 

ekstrinsic yang kurang baik mempunyai peluang 

10.000 kali lebih besar untuk mengalami stres. 

 

 

 

Pembahasan 

I. Tingkat Stres 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

tentang stress menghadapi uji kompetensi 

Nasional didapatkan  hasil yang mengalami stres 

cukup besar yaitu 48%. Dari hasil pengisian 

kuesioner menunjukkan bahwa stress yang 

dialami ditampilkan dalam bentuk merasa 

tegang, merasa cemas yang berlebihan, pesimis, 

merasa tidak mampu belajar, dan merasa cepat 

capek. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

disampaikan oleh Anggota IKAPI (2007: 9), 

bahwa stress adalah reaksi non- spesifik 

manusia terhadap rangsangan atau tekanan 

(stimulus stressor). Stress merupakan suatu 

reaksi adaptif, bersifat sangat individual, 

sehingga suatu stress bagi seseorang belum tentu 

sama tanggapannya bagi orang lain. Adapun 

faktor yang mempengaruhi tingkat stress antara 

lain lingkungan yang asing, masalah biaya, 

kurang informasi, masalah pengobatan, berpisah 

dengan keluarga dan pasangan, ancaman 

penyakit parah, persepsi atau pengalaman 

individu terhadap perubahan besar menimbulkan 

stress (Potter dan Perry, 2005: 476). 

J. Hubungan Karakteristik dengan stress 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada 

hubungan antara jenis kelamin dengan stress, 
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namun ada kecenderungan laki-laki lebih 

berpeluang mengalami stress. Hasil penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lusia Nasrani
 

(2013) yang 

menunjukkan ada hubungan yang signifikan 

antara jenis kelamin dengan stress, dimana 

perempuan cenderung mengalami stress 

daripada laki-laki. Jenis kelamin berperan 

terhadap terjadinya stres. Ada perbedaan respon 

antara laki-laki dan perempuan saat menghadapi 

konflik. Otak perempuan memiliki kewaspadaan 

yang negatif terhadap adanya konflik dan stres, 

pada perempuan konflik memicu hormon negatif 

sehingga memunculkan stres, gelisah, dan rasa 

takut. Sedangkan laki-laki umumnya menikmati 

adanya konflik dan persaingan, bahkan 

menganggap bahwa konflik dapat memberikan 

dorongan yang positif. Dengan kata lain, ketika 

perempuan mendapat tekanan, maka umumnya 

akan lebih mudah mengalami stress (Brizendine, 

2007).  

Hal ini didukung oleh penelitian dari Gyllensten 

yang menyatakan bahwa jenis kelamin 

merupakan karakteristik demografi yang 

berperan pada stres. Ada perbedaan pada tingkat 

keparahan stres terkait dengan jenis kelamin. 

Walaupun terpapar oleh stresor yang sama, 

perempuan dapat memiliki respon yang berbeda 

dengan laki-laki (Gyllensten K., 2005:64). 

Sedangkan penelitian dari Ziher dan Masten 

pada mahasiswa di Universitas Slovenia serta 

Voltmer et. al. pada mahasiswa kedokteran 

semester I dan IV menunjukkan bahwa 

perbedaan jenis kelamin berpengaruh spesifik 

pada pola perilaku dan kesehatan, dan juga 

dalam persepsi diri pada kesehatan fisik dan 

respon stress (Ziher S, Masten R
 
, 2010: 22). 

Penelitian Charbonneau terhadap 315 remaja 

menunjukkan bahwa jenis kelamin merupakan 

prediktor signifikan dari reaktivitas emosional, 

perempuan cenderung memiliki tingkat stres 

yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki 

(Charbonneau A, 2009:38).  Penelitian dari 

McDonough dan Walter dengan menggunakan 

Wheaton’s chronic stres inventory, menemukan 

bahwa skor distres pada perempuan lebih tinggi 

23% daripada laki-laki (McDonough P., 

2001:52).  Penelitian dari Matud dengan 

menggunakan Utilizing the Life Event Stresful 

Success Questionnaire (LESSQ) pada 1566 

perempuan dan 1250 laki-laki pada rentang usia 

18-65 tahun  menunjukkan perempuan lebih 

sering dilaporkan mengalami stres dibandingkan 

laki-laki.
25

 Stresor pada perempuan dilaporkan 

terkait dengan masalah kesehatan dan keluarga 

sedangkan stresor pada laki-laki terkait dengan 

masalah keuangan dan pekerjaan (Gentry L, 

2007:89) 

Respon stres yang berbeda antara perempuan 

dan laki-laki berkaitan erat dengan aktivitas 

HPA axis yang berkaitan dengan pengaturan 

hormon kortisol dan sistem saraf simpatis yang 

berkaitan dengan denyut jantung dan tekanan 

darah. Respon HPA dan autonomik ditemukan 

lebih tinggi pada laki-laki dewasa dibandingkan 

pada perempuan dewasa sehingga 

mempengaruhi performance seseorang dalam 

menghadapi stresor psikososial. Selain itu, 

hormon seks pada perempuan akan menurunkan 

respon HPA dan sympathoadrenal yang 

menyebabkan penurunan feedback negatif 

kortisol ke otak sehingga menyebabkan 

perempuan cenderung mudah stress (Wang J, 

2007:227). 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan ada 

hubungan yang signifikan antara umur dengan 

stress. Semakin meningkat umur semakin mudah 

mengatasi stress. Usia berkaitan dengan 

toleransi seseorang terhadap stres. Pada usia 

dewasa biasanya seseorang lebih mampu 

mengontrol stres yang terjadi dibandingkan usia 

kanak-kanak maupun usia lanjut. Semakin 

dewasa usia biasanya akan semakin 

menunjukkan kematangan jiwa, dalam arti 

semakin bijaksana, semakin mampu berpikir 

rasional, semakin mampu mengendalikan emosi, 

semakin dapat menunjukkan intelektual dan 

psikologisnya, dan semakin toleran terhadap 

pandangan dan perilaku yang berbeda dari 

dirinya (Gatot DB,  2005). Penelitian ini tidak 

sejalan dengan Lusia Nasrani
 

(2013) yang 

menunjukkan tidak ada hubungan antara usia 

dengan stress. 

K. Hubungan Indeks Prestasi (IP) dengan 

stress 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan 

yang signifikan antara IP dengan Stres. 

Mahasiswa yang memiliki IP rendah lebih 

berpeluang mengalami stress dibandingkan 

mahasiswa yang memiliki IP yang tinggi.  

Mahasiswa yang memiliki IP tinggi lebih 

percaya diri, memiliki pengalaman belajar yang 
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baik sehingga lebih siap untuk menghadapi uji 

kompetensi. Mahasiswa ini juga lebih dapat 

mengelolah stress dengan baik. 

Penelitian Adeyemo (2007:119) juga 

membuktikan adanya hubungan yang signifikan 

antara emotional intelligence dan efikasi diri 

dengan prestasi akademik. Efikasi diri memiliki 

korelasi yang posistif dengan prestasi akademik 

karena mahasiswa yang memiliki efikasi diri 

yang tinggi memiliki kapasitas untuk menerima 

tantangan yang lebih, lebih tekun dalam 

menghadapi tantangan, dan cenderung mampu 

memotivasi diri untuk menghadapi tantangan. 

Efikasi diri didefinisikan sebagai kepercayaan 

pada kemampuan diri dalam mengatur dan 

melaksanakan suatu tindakan. 

 

L. Hubungan factor intrinsic dengan stress 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan 

yang signifikan antara factor intrinsic dengan 

stress. Mahasiswa yang memiliki factor intrinsic 

yang kurang baik lebih cenderung mengalami 

stress dibandingkan mahasiswa yang memiliki 

factor intrinsic yang baik. Faktor intrinsic yang 

baik ditunjukkan oleh mahasiswa dengan belajar 

sungguh-sungguh, memiliki waktu belajar dan 

istirahat yang teratur, berpikir positif dalam 

menghadapi uji kompetensi, dan meyakini akan 

kekuatan Doa yang membuat mereka berhasil. 

Institusi Pendidikan perlu memperhatikan Faktor 

intrinsic  dan menumbuhkan factor ini dalam diri 

setiap mahasiswa agar siap menghadapi uji 

kompetensi dengan tenang dan berhasil. 

Mahasiswa yang berpikir mereka tidak dapat 

mengendalikan situasi mereka cenderung 

mengalami stress lebih besar. Semakin besar 

kendali yang mahasiswa pikir dapat ia lakukan, 

semakin kecil kemungkinan stres yang akan 

dialaminya. Demikian juga dengan kepribadian 

seorang mahasiswa dapat menentukan tingkat 

toleransinya terhadap stres. Tingkat stres 

mahasiswa yang optimis biasanya lebih kecil 

dibandingkan mahasiswa yang sifatnya pesimis. 

Sedangkan penyebab internal selanjutnya yang 

turut menentukan tingkat stres mahasiswa adalah 

keyakinan atau pemikiran terhadap diri. 

Keyakinan terhadap diri memainkan peranan 

penting dalam menginterpretasikan situasi-

situasi di sekitar individu. Penilaian yang 

diyakini mahasiswa dapat mengubah cara 

berpikirnya terhadap suatu hal bahkan dalam 

jangka panjang dapat membawa stres secara 

psikologis. 

Dengan demikian untuk mengendalikan stress, 

maka mahasiswa harus memiliki factor-faktor 

interal yang baik. 

 

M. Hubungan factor ekstrinsik dengan 

stres 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yag 

signifikan antara factor ekstrinsic dengan stress. 

Mahasiswa yang memiliki factor ekstrinsic yang 

kurang baik lebih cenderung mengalami stress 

dibandingkan mahasiswa yang memiliki factor 

ekstrinsic yang baik. Mahasiswa memerlukan 

dukungan dari luar seperti lingkugan, dukungan 

dari orangtua, teman, maupun dosen. Faktor 

eksternal, dapat berupa pelajaran lebih padat, 

kurikulum dalam sistem pendidikan telah 

ditambah bobotnya dengan standar lebih tinggi. 

Akibatnya persaingan semakin ketat, waktu 

belajar bertambah dan beban semakin berlipat. 

Walaupun beberapa alasan tersebut penting bagi 

perkembangan pendidikan dalam Negara, tetapi 

tidak dapat menutup mata bahwa hal tersebut 

menjadikan tingkat stress yag dihadapi menigkat 

pula. 

Selain hal di atas, para mahasiswa sangat 

ditekan untuk berprestasi dengan baik dalam 

ujian-ujian mereka. Tekanan ini terutama datang 

dari orang tua, keluarga, guru, tetangga, teman 

sebaya, dan diri sendiri. Demikian juga dengan 

dorongan status sosial, pendidikan selalu 

menjadi symbol status sosial. Orang-orang 

dengan kualifikasi akademik tinggi akan 

dihormati masyarakat dan yang tidak 

berpendidikan tinggi akan dipandang rendah. 

Mahasiswa yang berhasil secara akademik 

sangat disukai, dikenal, dan dipuji oleh 

masyarakat. Sebaliknya mahasiswa yang tidak 

berprestasi di sekolah disebut lamban, malas, 

atau sulit. Mereka dianggap sebagai pembuat 

masalah dan cenderung ditolak oleh dosen, 

dimarahi orang tua, dan diabaikan teman-teman 

sebayanya. Di kalangan orang tua yang lebih 

terdidik dan kaya informasi, persaingan untuk 

menghasilkan anak yang memiliki kemampuan 

dalam berbagai aspek juga lebih keras. Seiring 

dengan menjamurnya pusat-pusat pendidikan 

informal berbagai macam program tambahan 

yang menimbulkan persaingan mahasiswa 

terpandai, terpintar, dan serba bisa. 
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Dengan demikian untuk dapat mengendalikan 

stress dengan baik, maka mahasiswa juga 

seharusnya mendapatkan factor eksternal yang 

baik pula. 

 

Kesimpulan 

1. Ada hubungan yang signifikan antara 

umur dengan tingkat stress. Mahasiwa 

yang memiliki umur < 21 tahun 

memiliki peluang 20 kali untuk 

mengalami stress, dibandingkan 

mahasiswa yang memiliki umur ≥ 21 

tahun. 

2. Tidak ada hubungan yang signifikan 

antara jenis kelamin dengan tingkat 

stress. Namun ada kecenderungan 

mahasiswa laki-laki lebih cenderung 

mengalami stress dibandingkan 

perempuan.  

3. Ada hubungan yang signifikan antara 

Indeks Prestasi dengan stress. 

Mahasiswa yang memiliki indeks 

Prestasi < 3,5 memiliki peluang 4 kali 

untuk mengalami stress, dibandingkan 

mahasiswa yang memiliki Indeks 

Prestasi ≥ 3,5. 

4. Ada hubungan yang signifikan antara 

factor intrinsic dengan stress. 

Mahasiswa yang memiliki factor 

intrinsic kurang baik memiliki 

peluang 27 kali untuk mengalam 

stress dibandingkan dengan 

mahasiswa yang memiliki factor 

intrinsik yang baik. 

5. Ada hubungan yang signifikan antara 

factor ekstrinsic dengan stress. 

Mahasiswa yang memiliki factor 

ekstrinsic kurang baik memiliki 

peluang 10 kali untuk mengalami 

stress dibandingkan dengan 

mahasiswa yang memiliki factor 

ekstrinsik yang baik. 

 

A. Saran 

1. Bagi institusi Akper BK Palu, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk: merancang proses 

persiapan uji kompetensi yang dapat 

meningkatkan kelulusan, karena ada 

berbagai factor lain yang dapat 

mempengaruhi timbulnya stres, 

sehingga tercipta suasana pembelajaran 

yang lebih kondusif untuk semakin 

meningkatkan tingkat kelulusan uji 

kompetensi.  

2. Bagi para dosen Akper BK Palu 

a. Terus meningkatkan kemampuan 

professional dalam mendorong dan 

menumbuhkan motivasi belajar 

yang positif pada diri masing-

masing mahasiswa dan mengelola 

stress dengan baik sehingga siap 

menghadapi uji kompetensi. 

b. Terus melakukan inovasi dalam 

proses pembelajaran yang dapat 

meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswa sehingga terjadi 

perubahan proses pembelajaran 

yang berdampak pada hasil belajar 

dan kemampuan mahasiswa dalam 

menganalisis soal-soal uji 

kompetensi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Disarankan untuk melakukan 

penelitian lanjutan tentang factor-

faktor lain yang dapat 

mempengaruhi hasil uji kompetensi. 
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