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ABSTRAK 
Dampak penyakit jantung koroner (PJK) dapat menyebabkan gagal jantung bahkan serangan 
jantung yang mematikan.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan kadar kolesterol 
total dan kadar trigliserida dengan PJK pada pasien yang berkunjung ke Poliklinik Jantung 
RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.Jenis penelitian ini menggunakan Survey Analitik 
dengandesainCase Control.Populasidalam penelitian ini seluruh pasien Poliklinik Jantung 
RSUD dr. M. Yunus Bengkulu. Sampel kasus dalam penelitian ini adalah pasien yang mengalami 
PJK sebanyak84 orang dan sampelkontrol pasien yang tidak mengalami PJK sebanyak 84 orang 
yang diambil denganmenggunakan teknik Systematic Random Sampling.Data dalam penelitian 
ini menggunakan data sekunder dan teknik analisis data menggunakan analisis univariat, 
bivariat, dan multivariat.Analisis datadalam penelitian ini adalah menggunakan analisis uji Chi-
Square(2). Untuk mengetahui keeratan hubungannya digunakan uji Contingency Coefficient 
(C). Untuk mengetahui faktor resikonya di gunakan uji Odds Ratio(OR).Hasil penelitian 
didapatkan dari 168 orang terdapat 84 orang (50,0%) yang mengalami PJK, 87 orang (51,8%) 
memiliki kadar kolesterol total ≥ 200 mg/dL dan 100 orang (59,5 %) yang memiliki kadar 
trigliserida ≥150 mg/dL. Ada hubungan kadar kolesterol total dan kadar trigliserida dengan 
PJK pada pasien yang berkunjung ke Poliklinik Jantung RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dengan 
kategori hubungan sedang. Diharapkan tenaga kesehatan dapat meningkatkan informasi 
mengenai pencegahan dan pengontrolan kadar kolesterol total dan kadar trigliserida pada 
pasien PJK, serta menganjurkan untuk menjaga pola hidup sehat dan berolahraga agar dapat 
meningkatkan kualitas hidup pasien dengan PJK. 
 
Kata Kunci: kadar kolesterol total, kadar trigliserida, penyakit jantung coroner 
 
Jurnal  Sains  Kesehatan Vol. 25  No. 2  Agustus 2018 
 
 
 
 
 



PENGETAHUAN,  SIKAP,  DUKUNGAN  KELUARGA,  DAN PEMANFAATAN 
POSYANDU LANJUT USIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PENURUNAN KOTA 

BENGKULU 
 
 

Knowledge, Attitude, Family Support, and Integrated Health Service Post for Elderly in 
Working Area of Penurunan Public Health Center Bengkulu 

 
 

Santoso Ujang Effendi1, Nurul Khairani1, Susi Hartina1 

 

1Prodi  Kesehatan Masyarakat STIKES Tri Mandiri Sakti Bengkulu 
Email: santos_ue@yahoo.com 

 

 
ABSTRAK 

Dasar pembentukan posyandu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama 
lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang Berhubungan dengan 
Pemanfaatan posyandu lanjut usia di Wilayah Kerja Puskesmas Penurunan Kota Bengkulu. 
Penelitian ini dilakukan di wilayah Kerja Puskesmas Penurunan Kota Bengkulu pada bulan 
Agustus 2017.Jenis penelitian ini adalah survey analitik dengan menggunakan desain cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang ada di wilayah kerja Puskesmas 
Penurunan Kota Bengkulu.Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 
Proportional Random Sampling dan diperoleh sampel sebanyak 88 orang lansia.Pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung 
dengan responden. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis univariat dan bivariat dengan 
uji Chi Square melalui program SPSS. Hasil penelitian didapatkan: terdapat 51 orang (58,0%) 
yang tidak memanfaatkan posyandu lanjut usia Terdapat 43 orang (48,9%) lansia dengan 
pengetahuan baik. Terdapat 45 orang (51,1%) lansia memiliki sikap Favorable. Serta terdapat 
49 orang (55,7%) lansia yang mendapat dukungan keluarga. Penelitian ini menunjukkan ada 
hubungan yang signifikan antara pengetahuan, sikap, dan dukungan keluarga dengan 
pemanfaatan posyandu lanjut usia di wilayah kerja Puskesmas Penurunan Kota Bengkulu. 
Diharapkan kepada lansia agar dapat berperan aktif dalam mengikuti kegaiatan posyandu 
lanjut usia agar lansia lebih mandiri dan produktif serta status kesehatan lansia bisa di pantau. 
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ABSTRAK 
Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pemberdayaan hidup bersih yang memiliki tujuan 
mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya 
lainnya dengan harapan dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.Pemanfaatan 
jamban sebagai tempat pembuangan kotoran manusia sangat diperlukan untuk menghindari dan 
mengurangi berbagai macam pencemaran dan penularan penyakit berbasis lingkungan, serta 
dapat mendukung terciptanya lingkungan bersih dan sehat.Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan status sosial ekonomi kepala keluarga dengan 
kepemilikan jamban keluarga di Desa Gunung Agung, Kota Argamakmur, Bengkulu 
Utara.Desain penelitian ini menggunakan survei analitik dengan pendekatan Cross 
Sectional.Populasi yang diambil adalah seluruh kepala keluarga yang ada di Desa Gunung 
Agung, Kota Argamakmur, Bengkulu Utara. Pengambilan sampel pada penelitian ini sebanyak 
85 sampel, dengan menggunakan teknik Proportional Random Sampling yaitu 66 sampel yang 
memiliki jamban keluarga dan 19 sampel yang tidak memiliki jamban keluarga. Pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik analisis data 
dilakukan dengan analisis univariat dan bivariat dengan uji Chi-Square melalui program 
SPSS.Hasil penelitian didapatkan : dari 85 responden kepala keluarga, dapat diketahui bahwa 
terdapat 66 KK (77,6%) yang memiliki jamban keluarga, terdapat 42 KK (49,4%) memiliki 
tingkat pengetahuan cukup, terdapat 56 KK (65,9%) dengan status Keluarga Sejahtera I. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan 
dan status sosial ekonomi kepala keluarga dengan kepemilikan jamban keluarga di Desa 
Gunung Agung, Kota Argamakmur, Bengkulu Utara.  
 
Kata Kunci :kepemilikan jamban keluarga, pengetahuan kepala keluarga, status 
sosial ekonomi 
 
Jurnal  Sains  Kesehatan Vol. 25  No. 2  Agustus 2018 
 
 
 
 
 
 
 



BAYI  BERAT  BADAN  LAHIR  RENDAH  (BBLR),  PARITAS  DAN  KEMATIAN 
PERINATAL DI RUANG PERINATOLOGI  RSUD DR. M. YUNUS BENGKULU 

 
 

Low Baby Birth Weight (BBLR), Parity, and Perinatal Mortality in Perinatology Room  ofdr. 
M. Yunus Hospital Bengkulu 

 
 

Elza Wulandari1, Buyung Keraman2, Rotia Amjelina1 
 

1Program Studi DIV Kebidanan STIKES Tri Mandiri Sakti, Bengkulu 
2Program Studi Matematika FMIPA Universitas Bengkulu 

Email :elzawulan1@gmil.com 
 
 

ABSTRAK 
Kematian Perinatal merupakan salah satu kajadian yang mampu menunjukkan kesehatan anak. 
Penyebab utama kematian Perinatal di dunia antara lain bayi lahir premature atau berat badan 
lahir rendah, sepsis, pneumonia , asfiksia dan trauma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
Hubungan bayi berat badan lahir rendah (BBLR) dan Paritas dengan kematian perinatal di 
Ruang Perinatologi RSUD.dr. M. Yunus Bengkulu. Penelitian ini menggunakan desain Case 
Control. Populasi dalam penelitian ini seluruh bayi baru lahir di ruang Perinatologi RSUD dr. 
M. Yunus Bengkulu pada tahun 2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling 
untuk sampel kasus sebanyak 112 orang bayi dengan kematian perinatal dan Sytematic Random 
Sampling untuk pasien kontrol yaitu 112 yang diambil dari 586 orang bayi tidak kematian 
perinatal. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh 
dari data register bayi di ruang perinatologi kebidanan RSUD dr. M. Yunus Bengkulu. Hasil 
penelitian didapatkan: (1) 50,0% yang mengalami kematian perinatal sebagai sampel kasus dan 
50,0% yang tidak mengalami perinatal sebagai sampel kontrol; (2)  50,0% bayi lahir dengan 
BBLR, 33,0% bayi lahir dengan BBLSR, dan 17,0% bayi lahir dengan BBLER; (3) 42,9% dari 
ibu primipara atau grandemultipara dan 57,1% dari ibu multipara; (4) Ada hubungan antara 
bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan kematian perinatal diruang Perinatologi RSUD. 
dr. M. Yunus Bengkulu dengan kategori hubungan sedang; (5) Ada hubungan antara paritas 
dengan kematian perinatal diruang Perinatologi RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dengan kategori 
hubungan sedang 
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ABSTRAK 
Riset kesehatan dasar tahun 2013 menyebutkan peningkatan prevalensi GGK  berdasarkan 
provinsi di indonesia tahun 2013, berdasarkan wawancara  diagnosis dokter meningkat seiring 
dengan bertambahnya umur, yang meningkat tajam pada kelompok umur 35 - 44 tahun (0,3%), 
diikuti umur 45-54 tahun ( 0,4% ), dan umur  55-74 tahun (0,5%) tertinggi pada kelompok umur 
> 75 tahun (0,6%). Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan religiusitas dan dukungan 
keluarga terhadap kebermaknaan hidup pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa. 
Desain  penelitian menggunakan metode Deskriptif Analitik dengan pendekatan Cross Sectional. 
Sampel adalah pasien gagal ginjal yang sedang menjalani hemodialisa di RSUD Curup yaitu 
sebanyak sebanyak 56 orang.  Hasil penelitian menunjukan ada hubungan yang bermakna 
antara religiutitas dan dukungan keluarga terhadap kebermaknaan hidup pasien.  Dengan 
meningkatkan religiutitas dukungan keluarga akan meningkatkan motivasi pasien dalam 
menjalani terapi hemodialisa. 
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ABSTRAK 
Kinerja merupakanhasilkerjayang dicapaioleh seorangpegawaidalam melaksanakantugas-
tugasyang dibebankan kepadanyasesuai dengantanggung jawab yang diberikankepadanya,yang 
didasarkan pada  kecakapan, pengalaman dan keunggulanserta waktudenganoutputyang 
dihasilkan tercermin dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari faktor-faktor 
yang berhubungan dengan kinerja Pegawai di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi 
Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah Survey Analitik, dengan desain  penelitian Cross Sectional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) 
Provinsi Bengkulu yang berjumlah 34 orang yang diambil menggunakan teknik Total Sampling. 
Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis 
data dilakukan dengan analisis univariat dan bivariat. Analisis bivariate menggunakan uji 
statistik Chi-Square. Hasil penelitian ini adalah : dari 34 pegawai, terdapat 30 pegawai (88,2%) 
memiliki motivasi baik, 32 pegawai (94,1%) memiliki sikap favorable, 24 pegawai (70,6%) 
memiliki masa kerja ≥5 tahun, dan 31 pegawai (91,2%) memiliki kinerja baik. Ada hubungan 
secara signifikan antara motivasi dan sikap  dengan kinerja pegawai. Tidak ada hubungan yang 
signifikan  antara masa kerja  dengan kinerja pegawai.  
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ABSTRAK 

ASI eksklusif memberikan manfaat baik bagi bayi, ibu, keluarga maupun negara.Penelitian ini 
bertujuan untuk mempelajari hubungan sikap ibu dan dukungan suami dengan pemberian ASI 
Eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Jembatan Kecil Kota Bengkulu.Jenis penelitian ini adalah 
Deskriptif Korelasional dengan desain Cross Sectional.Populasi pada penelitian ini adalah 
semua ibu meyusui yang mempunyai bayi usia> 6 bulan yang berada di wilayah kerja 
Puskesmas Jembatan Kecil Kota Bengkulu yaitu sebanyak 193 orang. Teknik pada penelitian ini 
menggunakan Accidental Sampling dan diperoleh sampel sebanyak 66 sampel.Pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner.Analisis yang digunakan univariat dan 
bivariat.Analisis bivariate menggunakan uji statistic Chi-Square. Hasil penelitian yang 
didapatkan : ada 35 orang (53,0%) tidak memberikan ASI Eksklusif, 37 orang (56,1%) bersikap 
positif dalam pemberian ASI eksklusif,  43 orang (65,2%) memiliki suami yang mendukung 
dalam pemberian ASI eksklusif. Ada hubungan yang segnifikan antara sikap ibu dengan 
pemberian ASI Eksklusif dengan kategori hubungan sedang, ada hubungan yang segnifikan 
antara dukungan suami dengan pemberian ASI Eksklusif dengan kategori hubungan 
sedang.Untuk lebih meningkatkan pemberian informasi tentang ASI eksklusif dapat dilakukan 
melalui penyuluhan yang tidak hanya melibatkan ibu saja, tetapi juga mengikutsertakan suami 
sebagai motivator dalam praktik pemberian ASI eksklusif. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari hubungan antara factor psikologis/mental 
dengan tingkat ansietas pada pasien pre-operasi seksio caesaria yang dirawat di Bangsal 
Kebidanan C1 Mawar RSUD dr. M yunus Bengkulu. Desain penelitian ini adalah Cross 
Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien pre oprasi seksio caesaria yang dirawat 
di bangsal kebidanan C1 Mawar RSUD dr. M Yunus Bengkulu  sebanyak 30 orang, sedangkan 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik accidental sampling dan 
pengumpulan data peneliti menggunakan kuisioner melalui wawancara atau data primer. Hasil 
uji statistik chi-squareterdapat pasiendengan perasaan berdosa atau bersalah sebanyak 9 orang 
(30,0%) dan pasien tidak mengalami perasaan berdosa atau bersalah sebanyak 21 orang 
(70,0%), 12 orang (40,0%) dengan Trauma Psikis dan 18 orang (60,0%) tidak mengalami 
trauma psikis, 11 orang (36,7%) dengan Ansietas sedang dan 19 orang (63,3%) dengan Ansietas 
ringan. Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor psikologis/mental dengan tingkat 
ansietas pada pasien pre-oprasi seksio caesaria di Ruang Kebidanan C1 Mawar   RSUD dr. M. 
Yunus Bengkulu, dengan kategori hubunganerat. Disarankan pada perawat di RSUDdr. M. 
Yunus Bengkulu agar memberikan penyuluhan dan penjelasan tentang perasaan berdosa atau 
bersalah dan trauma psikis pada ibu pre seksio caesaria untuk menurunkan tingkat kecemasan. 
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ABSTRAK 
Personal higiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan 
individu untuk mewujudkan higiene perorangan yang layak dalam penyelenggaraan makanan. 
Penelitian ini dilaksanakan di Instalasi Gizi RS Islam Jakarta Cempaka Putih pada bulan April 
sampai dengan Juni 2016.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan pengetahuan, 
sikap, perilaku dan standar personal higiene penjamah makanan di Instalasi Gizi RS Islam 
Jakarta Cempaka Putih.Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan pendekatan cross 
sectional dan menggunakan sampel berjumlah 58 responden. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa pengetahuan dan sikap standar higienis penjamah makanan berada pada tingkat kurang 
dan baik, dengan persentase masing-masing (50%), serta setengah responden memiliki perilaku 
standar higienis kurang (51,7%). Ada hubungan yang signifikan antara pengetahaun, sikap, 
perilaku dan standar personal higiene penjamah makan di Instalasi Gizi RS Islam Jakarta 
Cempaka Putih.Hasil penelitian menyarankan agar dilakukan peningkatan pengawasan dan 
pembinaan terhadap seluruh penjamah makanan yang dilakukan oleh koordinator pengawas 
pengolahan makanan dalam mengawasi penjamah makanan, sehingga apabila ada penjamah yang 
tidak patuh terhadap peraturan maka diberikan teguran. 
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ABSTRAK 
Kejadian asfiksia dapat mengakibatkan komplikasi pada bayi yang dilahirkan diantaranya 
kematian pada bayi baru lahir. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui 
hubunganumuribudanumurkehamilandengankejadianAsfiksiaNeonatorum di RSUD Kaur. Jenis 
penelitianadalahSurvey Analitik dengandesain Case 
Control.Populasidalampenelitianiniadalahseluruh ibu dan bayi yang dilahirkantahun 2016 
sebanyak 270 orang dan yang mengalami asfiksia sebanyak 68 orang. Pengumpulan data 
dalampenelitianinimenggunakan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis Chi-
Square, Contingency Coefficient dan OR. Hasil penelitian didapatkan, terdapat68 orang (50%) 
asfiksia ada 79 orang (58,1%) berumur 20-35 tahun, (3) 84 orang (61,8%) matur,ada hubungan 
yang signifikanantara umuribu dengan asfiksia di RSUDKaur dengankategorihubungan erat, 
dan ada hubungan yang signifikanantara umur kehamilan ibu dengan asfiksia di RSUD Kaur 
dengankategorihubungan sedang. Diharapkan  pada petugas kesehatan khususnya bidan agar 
dapat melakukan pendekatan pada setiap ibu hamil dan memberikan konseling tentang 
pentingnya mengatur umur ibu dan umur kehamilan sebelum melakukan proses kehamilan dan 
persalinan sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya asfiksia. 
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