


KUMPULAN ABSTRAK
HASIL PENELITIAN TAHUN 2016

EDISI 14  |  TAHUN 2019

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA



TIM PENYUSUN

KUMPULAN ABSTRAK HASIL PENELITIAN TAHUN 2016

 

PENANGGUNG JAWAB

Hartono Pranjoto, Ph.D.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

PELAKSANA

Yulia Suendah
M. A. Kuswandhana

ALAMAT

LPPM UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

Gedung Agustinus Lantai 6
Jl. Dinoyo 42 - 44 Surabaya

Telp. 031-5678478 psw. 118, 129   Fax. 031-5613283, 5610818
Email: research-institute@ukwms.ac.id



iii

KATA PENGANTAR

Dalam rangka Dies Natalis ke-58 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 

LPPM menerbitkan Buku Kumpulan Abstrak Hasil Penelitian Tahun 2016. 
Melalui edisi ini, LPPM bermaksud mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan oleh para dosen.

Sesuai dengan tema Dies Natalis Tahun ini "Bersama seluruh komponen 
bangsa, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya peduli membangun negeri 
yang bhinneka dengan transformasi sosial melalui kepemimpinan yang visioner 
dan inklusif" serta tema Penelitian Institusi: “Kesejahteraan Keluarga” sub tema 
diabetes mellitus dan energi terbarukan LPPM berharap agar dengan penerbitan 
edisi ini para dosen dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme yang 
tinggi melakukan penelitian demi perkembangan disiplin ilmu masing-masing 

dan selanjutnya menerapkan hasil penelitian tersebut untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran pada mahasiswa dan mengamalkan ilmunya demi 
kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Semoga melalui kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, seluruh 
warga di lingkungan universitas dapat  ikut meningkatkan kualitas hidup sesama.

Sebagai akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas peran serta dan 
dukungan berbagai pihak dalam menerbitkan buku ini.

Surabaya, September 2018

Ketua LPPM
 

Hartono Pranjoto, Ph.D.



iv

DAFTAR ISI

Halaman Judul
 

Tim Penyusun
 

Kata Pengantar
 

Daftar Isi

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

ATTITUDE OF STUDENTS TOWARDS THE USE OF COOPERATIVE 
LEARNING IN THE READING IV CLASS
Veronica L. Diptoadi, M.G. Retno Palupi

FAKULTAS FARMASI

PENGEMBANGAN SENYAWA POTENSIAL TURUNAN SALISILAT 
PENGGANTI ASAM ASETILSALISILAT : UJI AKTIVITAS ANALGESIK 
DAN UJI TOKSISITAS PADA TIKUS GALUR WISTAR
C. Caroline, Wahyu Dewi Tamayanti

EFEKTIVITAS PERASAN / JUS UMBI WORTEL (DAUCUS CAROTA) 
SEBAGAI PHOTOPROTECTIVE DENGAN PARAMETER NILAI SPF, 
NILAI PERSENTASE ERITEMA DAN NILAI PERSENTASE 
PIGMENTASI
Farida Lanawati Darsono

IDENTIFICATION OF METHOTREXATE' EFFECT ON RENAL AND 
LIVER FUNCTION IN RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS IN    
RSUD DR. SAIFUL ANWAR AND RSUP DR. SARDJITO
Elisabeth Kasih, Wahyu Dewi Tamayanti

 

i
 

ii
 

iii
 

iv

1

2

   

3

 

4



TABLET SALUT FILM ANTIMALARIA MENGGUNAKAN KOLLICOAT 
PROTECT SEBAGAI PENYALUT
Lannie Hadisoewignyo, Martha Ervina

OPTIMASI EKSTRAKSI INFUS KAYU MANIS (CINNAMOMUM 
BURMANII) TERHADAP TOTAL FENOL DAN PENGHAMBAT ENZIM  
á-GLUKOSIDASE UNTUK TERAPI KOMPLEMENTER DIABETES 
MELITUS
Martha Ervina

UJI TOKSISITAS SUBKRONIS EKSTRAK AIR DAN ETANOL HERBA 
MIMOSA PUDICA L. PADA TIKUS WISTAR JANTAN
Wahyu Dewi Tamayanti, Lisa Soegianto

UJI ANTI AGREGASI PLATELET TURUNAN ASAM SALISILAT
Wahyu Dewi Tamayanti, Lisa Soegianto

FAKULTAS BISNIS

PERILAKU REGRET INVESTOR SAHAM INDIVIDU
Fx. Agus Joko

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN MODAL KERJA PADA USAHA 
KECIL, MENENGAH DI SURABAYA
N. Agus Sunarjanto

PENGARUH KEPEMIMPINAN LEADER MEMBER EXCHANGE (LMX), 
KEPUASAN KERJA, KEADILAN ORGANISASIONAL DAN 
PEMBERDAYAAN KARYAWAN TERHADAP KINERJA DENGAN 
MEDIASI KOMITMEN ORGANISASIONAL PADA KARYAWAN       
BANK DI SURABAYA
Ani Suhartatik, P. Julius F Nagel, Arini

ADOPSI DAN PENERAPAN E-BUSINESS PADA UKM DI SURABAYA 
DAN SEKITARNYA DALAM EKONOMI BERBASIS LAYANAN:  
SEBUAH STUDI EKSPLORATORI
YB. Budi Iswanto, Lena Ellitan

 5

8

10
 
   

13

14

15

15

17

v



vi

REKONSTRUKSI MODEL KLASIFIKASI KEGAGALAN BISNIS USAHA 
MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Nekhasius Agus Sunarjanto, Herlina Yoka Roida, Cyrillius Martono

RUMUSAN METODE PENGUKURAN MODAL INTELEKTUAL 
SEBAGAI ALAT BANTU PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH 
KONSUMEN SEKTOR KEUANGAN
Dyna Rachmawati, Cicilia Erna Susilawati 

ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA KORPORAT PADA INDUSTRI 
PRODUK TEKSTIL KECIL DAN MENENGAH
Bernadetta Diana Nugraheni, Cyrillius Martono

FAKTOR KELEMBAGAAN INFORMAL DAN FORMAL DALAM 
MEMBEDAKAN KINERJA CREDIT UNION DI INDONESIA
Elisabeth Supriharyanti, Dominikus Wahyu Pradana

SERVICE ENCOUNTER DAN PENGALAMAN PELANGGAN 
TERHADAP MINAT BELI ULANG AIR ASIA DI SURABAYA
Hendro Susanto

PENGARUH KEADILAN PROSEDURAL, JOB DISTRESS, KOMITMEN 
ORGANISASIONAL, & KEPUASAN KERJA TERHADAP TURNOVER 
INTENTION KARYAWAN DI TEMPAT KERJA
C. Marliana Junaedi, Ani Suhartatik, Yuliana Ayu Wulansari

PENGARUH KEBUTUHAN AKAN PRESTASI, EFIKASI DIRI  DAN 
KESIAPAN INSTRUMEN  TERHADAP  INTENSI KEWIRAUSAHAAN 
MAHASISWA FAKULTAS BISNIS, FAKULTAS TEKNIK, DAN 
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS KATOLIK                             
WIDYA MANDALA SURABAYA
P. Julius F Nagel, Ani Suhartatik

19

20

27

28

29

30

30



FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

PENGEMBANGAN PRODUK MINUMAN FUNGSIONAL DAUN 
BELUNTAS (Pluchea indica Less) SEBAGAI ANTIDIABETIK DAN 
KEMAMPUANNYA MENURUNKAN KADAR GULA DARAH PADA 
PASIEN (DOUBLE BLIND PLASEBO)
Paini Sri Widyawati, Yesiana D.W. Werdani

SIFAT FISIK, KIMIA, DAN ORGANOLEPTIK PRODUK FLAKES 
BERBASIS BERAS DAN UBI JALAR BERWARNA
Ignasius Radix A. P. Jati, Thomas Indarto Putut Suseno, Yohan Adi Jaya 
Kevin Cristanto Edward, Andrew Hartono

PENGARUH JENIS KEMASAN DAN KONDISI PENYIMPANAN 
TERHADAP KADAR ANTIOKSIDAN, SIFAT FISIKOKIMIA, 
MIKROBIOLOGIS,  DAN ORGANOLEPTIK MINUMAN BERAS 
KENCUR DARI BERAS HITAM VARIETAS JAWA DAN BERAS     
HITAM VARIETAS N790 (WAJALOKA)
Thomas Indarto Putut Suseno, Ignatius Radix Astadi, Nancy Johan 
Kuniawan, Elizabeth Astrith Olivea

FAKULTAS TEKNIK

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN PORTABLE DENGAN DAYA 
100 WATT PER JAM UNTUK DAERAH TEPI PANTAI
Albert Gunadhi

BENTONITE-BIOCHAR KOMPOSIT UNTUK PENYERAP           
LOGAM BERAT
Felycia Edi Soetaredjo, Suryadi Ismadji, Kuncoro Foe

PEMANFAATAN MATERIAL NANO-PORI UNTUK MENINGKATKAN 
KETERSEDIAAN HAYATI DAN EFEKTIVITAS TERAPI KURKUMIN 
DALAM PENANGANAN DIABETES
Sandy Budi Hartono, Wenny Irawaty

32

33

35

38

39

40

vii



BIONANO KOMPOSIT POLIMER ALAM – BENTONITE: SUPER 
ADSORBENT UNTUK SENYAWA-SENYAWA BERACUN DAN 
BERBAHAYA DALAM AIR DAN AIR LIMBAH
Felycia Edi Soetaredjo, Suryadi Ismadji

RANCANG BANGUN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA 
HYBRID-BERGERAK UNTUK ENERGI PENYEDOTAN DAN 
PEMFILTERAN AIR
Andrew Joewono, Rasional Sitepu

TABLET HISAP KULIT JERUK PURUT (Citrus hystrix) UNTUK TERAPI 
DIABETES DAN ANTISEPTIK MULUT
Wenny Irawaty, Ery Susiany Retnoningtyas, Lannie Hadisoewignyo

PEMANFAATAN NANOPARTIKEL UNTUK MENINGKATKAN 
KETERSEDIAAN HAYATI DAN EFEKTIFITAS TERAPI DIABETES 
FRAKSI SEMIPOLAR EKSTRAK KULIT JERUK PURUT (Citrus hystrix)
Wenny Irawaty, Sandy Budi H., Lannie Hadisoewignyo

SISTEM HYBRID SOLAR PANEL DAN KINCIR ANGIN SEBAGAI 
PENGHEMAT PEMAKAIAN LISTRIK RUMAH TANGGA DENGAN  
DAYA 2200 WATT
Albert Gunadhi, Julius Mulyono

APLIKASI MODEL MATEMATIS PENENTUAN SPESIFIKASI PRODUK 
PADA QFD DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KETIDAKPUASAN 
KONSUMEN
Dian Retno Sari Dewi, Martinus Edy Sianto

OLAH RAGA MELALUI VISUALISASI TERARAH (GUIDED IMAGERY)
Diana Lestariningsih A, Mayasari Hugeng

BIO-DELIGNIFIKASI LIMBAH PADAT TANDAN KOSONG KELAPA 
SAWIT SEBAGAI BAHAN PAKAN TERNAK
Felycia Edi Soetaredjo, Suryadi Ismadji

41

42

43

44

45

46

47

48

viii



PEMROSESAN SINYAL DIGITAL MENGGUNAKAN 
MIKROKONTROLER ATXMEGA32A4 DENGAN ADC (ANALOG        
TO DIGITAL CONVERTER) DAN DAC (DIGITAL TO ANALOG 
CONVERTER) INTERNAL
Hartono Pranjoto, Lanny Agustine, Widya Andyardja

PENGAMBILAN TANIN DARI DAGING BUAH MAJA (Aegle marmelos) 
DENGAN METODE EKSTRAKSI SOXHLET, EKSTRAKSI REFLUX 
DAN MICROWAVE ASSISTED EXTRACTION (MAE)
Yohanes Sudaryanto

FAKULTAS PSIKOLOGI

STUDI TENTANG PENYESUAIAN DIRI, WELL-BEING DAN 
PENGASUHAN ORANGTUA TERHADAP PERILAKU BERMASALAH 
DAN PERILAKU PROSOSIAL PADA ANAK
Agnes Maria Sumargi, Eli Prasetyo

STUDI DESKRIPSI TENTANG RELIGIOSITAS DAN FAKTOR-FAKTOR 
YANG MEMPENGARUHI RELIGIOSITAS PADA MAHASISWA YANG 
BERAGAMA KATOLIK DI UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA 
SURABAYA
Johannes Dicky Susilo, M.D. Rama Adhyatma

PENYUSUNAN KONSTRUK KEBAHAGIAAN SESUAI MASYARAKAT 
INDONESIA DITINJAU DARI GEOGRAFI, DEMOGRAFI, PSIKOGRAFI 
DAN NILAI-NILAI KULTURAL
Nurlaila Effendy, Agnes Maria Sumargi

SOCIAL MEDIA ENGAGEMENT DAN SELF REGULATED LEARNING 
PADA MAHASISWA TAHUN PERTAMA
Ermida Listyani Simanjuntak

PENGARUH JOB DEMANDS DAN JOB RESOURCES TERHADAP 
PSYCHOLOGICAL WELLBEING PADA PERAWAT RUMAH SAKIT 
TIPE C DI SURABAYA HERLINA SUBANDRIYFAKULTAS PSIKOLOGI
Herlina Eka Subandriyo Putri, F.Yuni Apsari

50

51

53

54

55

56

57

ix



RELIGIUSITAS DAN KECENDERUNGAN PERILAKU PROSOSIAL 
PADA GURU SEKOLAH DASAR INKLUSI DI SURABAYA
Made Dharmawan Rama Adhyatma, Johannes Dicky Susilo

PENGEMBANGAN THE SYSTEM OF CARE MELALUI SENI TEATER 
BAGI KARANG TARUNA SEBAGAI KOMUNITAS ORANG MUDA 
PENYITAS KEKERASAN PADA ANAK DAN PEREMPUAN DI 
KELURAHAN PUTAT JAYA DI KECAMATAN SAWAHAN SURABAYA
Sylvia Kurniawati Ngonde

IMPLEMENTASI GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE DI 
ORGANISASI PERGURUAN TINGGI
Andhika Alexander Repi

PENGALAMAN KESURUPAN: ASESMEN KLINIS DENGAN THE 
DISSOCIATIVE DISORDERS INTERVIEW SCHEDULE (DDIS)
Michael Seno Rahardanto

FAKULTAS KEPERAWATAN

STUDI KOMPARASI TINGKAT PENGETAHUAN DAN KESEDIAAN 
UNTUK MENGIKUTI TES HIV (VCT) PADA MAHASISWA PRODI S1 DI 
LINGKUNGAN UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
Ni Putu Wulan Purnama Sari,  Anselmus Aristo Parut

INFLUENCE OF HEALTH EDUCATION AND EXCERCISE TO 
DECREASE BLOOD PRESSURE IN HYPERTENSION PATIENTS      
AT CLINIC BRATANG SURABAYA
Ermalynda Sukmawati, Nia Novita Sari

THE APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING METHOD OF 
TEAM GAME TOURNAMENT (TGT) FOR IMPROVING LEARNING 
MOTIVATION AND ACHIEVEMENT IN STUDYING NEUROLOGY 
SYSTEM ANATOMY AND PHYSIOLOGY
Linda Juwita Ni Putu Wulan Purnama Sari, Yurike Septianingrum

59

60

61

63

65

68

69

x



CORELATION OF KNOWLADGE, ATTITUDE AND ACTION OF 
BREAST SELF EXAMINATION (BSE) AMONG FEMALE TEENAGER 
AS EARLY DETECTION OF BREAST CANCER
Linda Juwita, Ninda Ayu P.

PENGALAMAN PASIEN DIABETES MELITUS DALAM BERADAPTASI 
DENGAN PENYAKIT KRONIS YANG DIALAMINYA
MT. Arie Lilyana , Ninda Ayu Prabasari

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PENCEGAHAN 
PENULARAN HIV/AIDS DENGAN PERILAKU SEKS BEBAS         
PADA MAHASISWA
Ninda Ayu Prabasari P., Linda Juwita., MT. Arie L. 

CORELATION BETWEEN KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF HIV/AIDS 
TRANSMISSION PREVENTION WITH FREE SEX BEHAVIOR AMONG 
UNIVERSITY STUDENTS
MT. Arie Lilyana , Ninda Ayu Prabasari

PERBEDAAN TINGKAT DEPRESI PADA LANSIA YANG TINGGAL DI 
PANTI WERDHA USIA LANJUT SURABAYA DAN YANG TINGGAL DI 
RUMAH BERSAMA KELUARGA DI RW 5 KELURAHAN MOJO 
SURABAYA
Kristina Pae

HUBUNGAN ANTARA FAKTOR PENCETUS GEJALA LUPUS DAN 
PERILAKU PENCEGAHAN PAPARANNYA PADA PENDERITA LUPUS
Ni Putu Wulan Purnama Sari

THE DECISION MAKING TO BE A PALLIATIVE VOLUNTEER IN 
INDONESIA
Ni Putu Wulan Purnama Sari

PENGARUH CANCER-RELATED FATIGUE TERHADAP TINGKAT 
KEMANDIRIAN PADA ACTIVITY OF DAILY LIVING PASIEN KANKER 
DAN TINGKAT STRES CAREGIVER
Yesiana Dwi Wahyu Werdani 

70

70

71

72

73

74

76

 

77

xi



FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

WACANA POLITISI PEREMPUAN DALAM MEME
Anastasia Y.W, Theresia Intan Putri Hartiana

PENERIMAAN KHALAYAK MENGENAI AHOK SEBAGAI GUBERNUR 
DKI JAKARTA DALAM MEME POLITIK
Brigitta Revia S. F., Noveina Silviyani Dugis

ANALISA PEMAKNAAN (RECEPTION ANALYSIS) MASYARAKAT 
INDONESIA TERHADAP KONSEP KEINDONESIAAN MELALUI 
PEMBERITAAN TENTANG INDONESIA KONTEKS INTERNASIONAL 
TAHUN 2016-2017
Anastasia Yuni Widyaningrum, Noveina Silviyani Dugis

KEPUASAN MAHASISWA SURABAYA DALAM MENGGUNAKAN 
MESSAGING APPLICATION (LINE, WHATSAPP, DAN BBM)
Finsensius Yuli Purnama, Maria Yuliastuti

IMAGE POLITIK SBY JOKOWI  DALAM MEME HAMBALANG
Theresia Intan Putri Hartiana, Yuli Nugraheni

AHOK DALAM INTERNET MEME (ANALISIS SEMIOTIKA 
PENGGAMBARAN AHOK SEBAGAI GUBERNUR DKI JAKARTA 
DALAM INTERNET MEME)
Noveina Silviyani Dugis, Brigitta Revia Sandy F.

MOTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA 
SURABAYA DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL
Yuli Nugraheni, Anastasia Yuni Widyaningrum

FAKULTAS KEDOKTERAN

RELATIONSHIP BETWEEN INSOMNIA AND COGNITIVE FUNCTION 
CHANGES IN THE ELDERLY
Nita Kurniawati, Yudhiakuari Sincihu, Priska Yola

79

79

80

82

83

84

85

 

86

xii



SEKOLAH PASCA SARJANA

SHARE REPURCHASE SEBAGAI SUBTITUSI PEMBAYARAN 
DIVIDEN DITINJAU BERDASARKAN FORECAST ERROR    
DIVIDEND PADA PERUSAHAAN DI BEI
Cicilia Erna Susilawati

TEACHERS' VOICE ON THEIR BEING PROFESSIONAL
Ignatius Harjanto, M. N. Siti Mina Tamah

PERAN KAPABILITAS INOVASI DAN KOMPETISI TERHADAP 
HUBUNGAN PRAKTEK MANAJERIAL DAN KINERJA INDUSTRI 
MANUFAKTUR SKALA KECIL MENENGAH DI INDONESIA
Lena Ellitan

LPPM, PPOT, DAN PPPG

PENGEMBANGAN THE SYSTEM OF CARE DAN EFEK MEDIA FILM 
SEBAGAI PROSES PEMULIHAN PSIKOSOSIAL BERBASIS 
KOMUNITAS BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK          
DAN PEREMPUAN DI KELURAHAN PUTAT JAYA                      
KECAMATAN SAWAHAN SURABAYA
Sylvia Kurniawati Ngonde, Finsensius Yuli P.

 THE EFFECTS OF MEDITATION HEALING EXERCISE IN ELDERLY 
WHO ARE LIVING WITH NON-COMMUNICABLE DISEASE                
IN BANGKOK AND SURABAYA
Ni Putu Wulan Purnama Sari, Jintana Artsanthia

87

87

89

91

 

92

xiii



FAKULTAS KEGURUAN
DAN

ILMU PENDIDIKAN



ATTITUDE OF STUDENTS TOWARDS THE USE OF 

COOPERATIVE LEARNING IN THE READING IV CLASS

Veronica L. Diptoadi, M.G. Retno Palupi

ABSTRACT: This study, which is in the form of a survey, is intended to find out the 
perception of English Department students towards the use of Cooperative 
Learning (CL) in teaching reading. Those 21 students attended Reading IV 
classes in the odd semester of 2016/2017 academic year. Five techniques of CL 
(Jigsaw 1, Think-Pair-Square, One-Stay and Two Stray, Partners, and Numbered 
Heads Together) were applied during the teaching of reading. Students were 
divided in groups of four. At the end of the semester, they were given a 
questionnaire and some written interview questions. The findings showed that 
about > 70% either agree or strongly agree with the use of CL, while < 20 % were 
neutral and < 5% strongly disagree. The ones who strongly disagree felt that they 
preferred to work alone or found it difficult to work together with others. Based on 
those findings, the researchers suggested to English Teachers to implement CL 
together with other non-CL techniques in teaching Reading. Also, as it was found 
that CL to some extent could improve other skills, such as Listening, Speaking 
and Writing, it was recommended that further studies could investigate the use of 
CL in those other skill classes.

Keywords: reading, reading comprehension, Cooperative  Learning,
 Cooperative  Learning Techniques, attitude

Sumber Dana: Universitas
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FAKULTAS FARMASI



PENGEMBANGAN SENYAWA POTENSIAL TURUNAN SALISILAT 

PENGGANTI ASAM ASETILSALISILAT : UJI AKTIVITAS ANALGESIK 

DAN UJI TOKSISITAS PADA TIKUS GALUR WISTAR

C. Caroline, Wahyu Dewi Tamayanti

ABSTRAK: Tamayanti et al. (2016) melakukan uji aktivitas analgesik senyawa 
asam O-(3-klorometilbenzoil) salisilat dan asam O-(4-klorometilbenzoil)salisilat 
pada tikus jantan dengan metode Plantar Test. Sinaga et al. (2015) melakukan uji 
aktivitas analgesik senyawa asam O-(3-klorobenzoil)salisilat pada tikus jantan 
dengan metode Plantar Test. Kedua hasil penelitian tersebut mendukung 
penelitian sebelumnya bahwa ketiga turunan salisilat tersebut lebih aktif sebagai 
analgesik bila dibandingkan dengan asam asetilsalisilat. Hasil ini juga 
menunjukkan bahwa aktivitas analgesik tidak hanya di saraf perifer tapi juga di 
saraf sentral.  Caroline et al. (2015) telah melakukan uji toksisitas subkronik 
senyawa asam O-(3-k loromet i lbenzoi l )  sa l is i la t ,  asam O-(4-
klorometilbenzoil)salisilat, dan asam O-(3-klorobenzoil)salisilat pada tikus 
jantan. Secara umum, ketiga senyawa turunan salisilat menunjukkan toksisitas 
yang lebih kecil jika dibandingkan dengan asam asetilsalisilat. Jika dibandingkan 
antara ketiga senyawa tersebut, nampak bahwa O-(3-klorometilbenzoil) salisilat 
dan O-(4-klorometilbenzoil) salisilat memberikan efek toksik yang lebih kecil dan 
cukup potensial untuk dikembangkan sebagai calon obat analgesik baru. 
Caroline et al. (2016) telah melakukan uji toksisitas subkronik senyawa asam O-
(3-klorometilbenzoil) salisilat pada tikus betina untuk melengkapi data yang telah 
diperoleh sebelumnya. Karena keterbatasan biaya dan waktu, uji toksisitas 
subkronik pada tikus betina hanya dapat dilakukan pada senyawa O-(3-
klorometilbenzoil) salisilat. Secara umum, senyawa O-(3-klorometilbenzoil) 
salisilat menunjukkan efek toksisitas yang lebih kecil daripada asam 
asetilsalisilat namun memiliki toksisitas pada lambung dan hati yang cukup besar 
jika dibandingkan dengan kontrol negatif dan hasil toksisitas pada tikus jantan. 
Karenanya dalam penelitian ini dilakukan uji toksisitas subkronik senyawa asam 
O-(4-klorometilbenzoil)salisilat pada tikus betina untuk melengkapi data yang 
telah diperoleh sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan efektifitas dan 
keamanan senyawa turunan salisilat yang potensial antara senyawa O-(3-
klorometilbenzoil) salisilat dan asam O-(4-klorometilbenzoil) salisilat.
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Pada penelitian ini telah dilakukan sintesis ulang asam O-(4-
klorometilbenzoil)salisilat dan selanjutnya setelah diuji kemurniannya, dilakukan 
uji toksisitas subkronik pada tikus betina untuk melengkapi data yang telah 
diperoleh sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toksisitas asam O-
(4-klorometilbenzoil)salisilat masih lebih kecil jika dibandingkan asam 
asetilsalisilat, walaupun dalam dosis besar toksisitas pada ginjal cukup besar. 

Kata kunci: uji toksisitas subkronik, asam O- (4-klorometilbenzoil) salisilat, 
tikus betina

Sumber Dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Produk Terapan)

EFEKTIVITAS PERASAN / JUS UMBI WORTEL (DAUCUS CAROTA) 
SEBAGAI PHOTOPROTECTIVE DENGAN PARAMETER NILAI SPF, 

NILAI PERSENTASE ERITEMA DAN NILAI PERSENTASE PIGMENTASI

Farida Lanawati Darsono

ABSTRAK: Perasan / Jus Umbi wortel (Daucus carota) dikenal memiliki aktivitas 
antioksidan, dimana salah satu zat aktif yang berkhasiat sebagai antioksidan 
adalah beta caroteen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi 
efektivitas photoprotective dari perasan/jus umbi wortel (Daucus carota). 
Penentuan efektivitas sebagai photoprotective menggunakan dua parameter 
yaitu nilai SPF (Mansyur et al, 1986) dan Nilai % Transmisi Eritema dan 
Pigmentasi (Petro, 1981) secara spektrofotometri. Hasil uji efektivitas 
photoprotective menunjukkan bahwa perasan/jus umbi wortel pada masing-
masing konsentrasi 10%, 20% dan 30% berturut-turut sebagai berikut 1,68 ± 
0,04, 2,44 ± 0,01 dan 2,72 ± 0,19. Sedangkan nilai %Transmisi Eritema pada 
masing-masing konsentrasi 10%, 20% dan 30% berturut-turut sebagai berikut 
1,336 ± 0,179, 1,434 ± 0,049 dan 2,163 ± 0,159 serta nilai % Transmisi 
Pigmentasi pada masing-masing konsentrasi 10%, 20% dan 30% berturut-turut 
sebagai berikut 3,430 ± 0,206, 3,746 ± 0,041 dan 6,423 ± 0,404. 
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Kata kunci: perasan/jus umbi wortel, nilai SPF dan % Transmisi  Pigmentasi 
dan Eritema

Sumber Dana: Mandiri

IDENTIFICATION OF METHOTREXATE' EFFECT ON RENAL 
AND LIVER FUNCTION IN RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS 

IN RSUD DR. SAIFUL ANWAR AND RSUP DR. SARDJITO

Elisabeth Kasih, Wahyu Dewi Tamayanti

ABSTRACT: Our study was aimed to evaluate the occurence of adverse effects 
in early rheumatoid arthritis (RA) patients after 6 months of methotrexate (MTX) 
treatment and to correlate the clinical variables related to the adverse events with 
the increase dose of MTX. This study was conducted in cohort retrospective 
design involving 204 early RA patients who have been MTX-treated for 6 months. 
The data were collected from the Medical Record Department of two public 
district hospitals in Malang and Yogjakarta, Indonesia. Clinical variables of 
adverse effects such as level of blood urea nitrogen (BUN), creatinine, alanine 
transferase (ALT), aspartate transaminase (AST), hemoglobine, thrombocyte, 
and leucocytes were recorded from the first to the sixth month of MTX treatment 
and analyzed statistically. RA patients were approximately aged 51.12 years old 
(ranged from 18-75 years) and 85.29% of them were women. The statistical 
analysis showed increased level of clinical variables, namely: creatinine (p 0.27), 
ALT (p 0.677), AST (p 0.87), hemoglobine (p 0.35), thrombocyte (p 0.671), and 
leucocyte (p 0.761). Conversely, level of BUN (p 0.245), number of monocyte (p 
0.397), neutrophil (p 0.508), and lymphocyte (p 0.354) decreased. However, the 
increased and decreased level of those clinical variables were remained in the 
reference range and did not indicate significant different. The Pearson analysis 
showed no significant correlation of all the clinical variables with the increase 
dose of MTX, except for ALT that showed significant correlation, with Pearson 
coefficient of 0.175 (p 0.012). Our study concluded that based on the clinical 
variables, no adverse events were detected after 6 months duration of MTX          
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treatment in RA patients in Malang and Yogjakarta, Indonesia. Moreover, 
increasing MTX dose did not significantly correlate with the alteration of all clinical 
variables that were measured in this study, except for ALT. 

Sumber Dana: Universitas

TABLET SALUT FILM ANTIMALARIA MENGGUNAKAN 
KOLLICOAT PROTECT SEBAGAI PENYALUT

Lannie Hadisoewignyo, Martha Ervina

ABSTRAK: Malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit 
Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah manusia. Malaria 
secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk anopheles betina. Adapun 
spesies Plasmodium pada manusia adalah Plasmodium flaciparum, 
Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, dan Plasmodium malariae. Di Indonesia, 
Plasmodium flaciparum dan Plasmodium vivax umumnya banyak ditemukan, 
sedangkan Plasmodium malariae dapat ditemukan pada beberapa provinsi 
seperti Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Papua (Departemen Kesehatan 
Republik Indonesia, 2008). Prevalensi malaria pada tahun 2013 adalah 6,0 % 
dengan pravelensi tertinggi adalah Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, 
Sulawesi Tengah, dan Maluku (Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan, 2013). Tingginya prevalensi malaria, diikuti dengan meningkatnya 
resistensi terhadap obat konvensional, memungkinkan perlu dilakukan adanya 
penelitian terhadap obat antimalaria baru, salah satunya yang berasal dari bahan 
alam (Simamora dan Fitri, 2007).  Terdapat beberapa tanaman obat yang dapat 
digunakan untuk pengobatan malaria, diantaranya delima (kulit buah), mahoni 
(biji), dan papaya (daun). Ketiga tanaman ini banyak dijumpai di Indonesia dan 
telah banyak dikenal masyarakat. Kelemahan yang sering dijumpai dalam 
pemakaian obat tradisional diantaranya bau dan rasa yang kurang enak, cara 
persiapan yang kurang praktis, dan khasiat yang kurang spesifik (Wijayakusuma 
dkk., 1989). Kulit buah delima putih, biji mahoni, maupun daun pepaya                 
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memiliki rasa yang pahit. Pada penelitian ini, dilakukan penyalutan film dengan 
tujuan menutupi rasa pahit dengan Kollicoat Protect. Proses penyalutan yang 
bertujuan menutupi rasa pahit tablet akan mempengaruhi mutu tablet 
(kekerasan, waktu hancur, dan keseragaman bobot) bila dibandingkan dengan 
tablet tanpa penyalut sehingga perlu dilihat pengaruh rasio konsentrasi dari 
penyalut terhadap mutu fisik tablet. Ekstrak kulit buah delima putih, biji delima, 
dan daun pepaya diperoleh dari Borobudur Extraction Centre.  Kollicoat Protect 
merupakan penyalut berdasarkan Kollicoat IR yang memiliki sifat mudah larut 
dalam air. Penggunaan Kollicoat Protect dapat berfungsi sebagai pengikat dan 
sebagai penyalut yang dapat melindungi tablet dari kelembaban, penutup rasa, 
subcoating,dan meningkatkan penampilan serta mempermudah tablet untuk 
ditelan. Konsentrasi yang biasa digunakan sebagai pengikat adalah 12%, 
sedangkan dalam penggunaan sebagai penyalut hingga 20%. Kelebihan dari 
Kollicoat Protect adalah fleksibilitasnya yang lebih tinggi dibandingkan Kollicoat 
IR dikarenakan adanya polyvinil alcohol. Oleh karena fleksibilitasnya yang tinggi, 
plasticizer tidak diperlukan dalam penyalutan menggunakan Kollicoat Protect 
(Bühler, 2007).  Pada penelitian ini akan dibuat formula tablet ekstrak kulit buah 
delima putih, biji mahoni, dan daun pepaya yang diformulasikan sebagai tablet 
salut film, menggunakan metode cetak langsung atau granulasi basah serta 
dilakukan optimasi larutan penyalut dengan dua faktor yaitu konsentrasi penyalut 
dan jenis pelarut melalui metode factorial design dengan respon yang digunakan 
adalah kekerasan tablet, kerapuhan tablet, waktu hancur, dan pertambahan 
bobot tablet. Pada tablet salut film kulit buah delima, Kollicoat Protect dapat 
meningkatkan pertambahan bobot, menurunkan kekerasan tablet, mengurangi 
kerapuhan tablet dan memperlama waktu hancur tablet. Jenis pelarut yang 
digunakan dapat meningkatkan pertambahan bobot tablet, meningkatkan 
kekerasan tablet, mengurangi kerapuhan tablet dan memperlama waktu hancur 
tablet. Interaksi antara konsentrasi Kollicoat Protect dan jenis pelarut dapat 
menurunkan pertambahan bobot tablet, meningkatkan kekerasan tablet, 
meningkatkan kerapuhan tablet, dan memperlama waktu hancur tablet. Pada 
tablet salut film ekstrak biji mahoni, Kollicoat Protect dapat meningkatkan 
kekerasan tablet, kerapuhan tablet dan juga dapat memperlama waktu hancur 
tablet salut film. Macam pelarut dapat meningkatkan kekerasan, kerapuhan, 
pertambahan bobot dan memperlama waktu hancur tablet. Interaksi kedua faktor 
yaitu Kollicoat Protect dan macam pelarut dapat memberikan pengaruh dominan 
terhadap respon pertambahan bobot tablet, kerapuhan tablet, dan waktu hancur 
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tablet. Pada tablet salut film ekstrak daun pepaya, Kollicoat Protect dapat 
meningkatkan kekerasan dan pertambahan bobot, selain itu juga dapat 
memperlama waktu hancur tablet salut film. Macam pelarut meningkatkan 
kekerasan, serta pertambahan bobot, kerapuhan namun dapat memperlama 
waktu hancur tablet. Interaksi kedua faktor yaitu Kollicoat Protect dan macam 
pelarut tidak memberikan pengaruh peningkatan terhadap respon pertambahan 
bobot dan kerapuhan tablet namun memberikan pengaruh peningkatan 
terhadap respon kekerasan dan waktu hancur tablet salut film. 

Formula optimum tablet salut film ekstrak kulit buah delima diperoleh dengan 
penyalut Kollicoat Protect 13,6% dengan jenis pelarut kombinasi air : alkohol (1 : 
0,863) dengan perkiraan nilai pertambahan bobot, kekerasan, kerapuhan, dan 
waktu hancur yang memenuhi persyaratan yaitu pertambahan bobot 2,340%; 
kekerasan 7,950 kp; kerapuhan 0,022%; dan waktu hancur 20,938 menit. 

Formula optimum tablet salut film ekstrak biji mahoni yaitu menggunakan 
Kollicoat Protect tingkat 0,669 dan macam pelarut tingkat -0,117. Tingkat 
tersebut dikonversi ke nilai sebenarnya menjadi 18,35% dan macam pelarut 0,44 
yaitu menggunakan air : alkohol (1 : 0,44). Formula tersebut memberikan prediksi 
pertambahan bobot 3,027%, kekerasan 4,27 kp,kerapuhan 0,018%, dan waktu 
hancur tablet 26,76 menit. 

Formula optimum tablet salut film ekstrak daun pepaya (Carica papaya L.) dapat 
diperoleh menggunakan konsentrasi kombinasi Kollicoat Protect 16,2% dan 
pelarut sebesar 0,61 yaitu air : alkohol (1:0,61) dengan perkiraan nilai kekerasan, 
pertambahan bobot, dan waktu hancur yang memenuhi persyaratan yaitu 
kekerasan 10,04 Kgf; pertambahan bobot 2,71%; waktu hancur 17,13 menit dan 
kerapuhan 0,18%. 

Sumber Dana: Universitas
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OPTIMASI EKSTRAKSI INFUS KAYU MANIS (CINNAMOMUM BURMANII) 
TERHADAP TOTAL FENOL DAN PENGHAMBAT ENZIM á-GLUKOSIDASE 

UNTUK TERAPI KOMPLEMENTER DIABETES MELITUS

Martha Ervina

ABSTRAK: Prevalensi statistik penyakit kronik diabetes mellitus (DM) yang 
cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun perlu mendapatkan perhatian 
yang serius. Pengelolaan DM yang baik bukan hanya dapat meningkatkan 
kualitas hidup pasien; namun juga dalam skala yang lebih luas menghemat 
pengeluaran negara dalam mengatasi komplikasi yang disebabkan oleh 
penderita DM (neuropati, nefropati dan gangguan kardiovaskular). Indonesia 
dengan kekayaan biodiversitasnya menyediakan sumber yang dapat 
dikembangkan terus menjadi bahan yang berpotensi digunakan dalam 
mengelola penyakit DM; diantaranya adalah kayu manis (Cinnamomum 
burmanii, Lauraceae). Penelitian ini merupakan tahun kedua pengembangan 
tanaman berpotensi sebagai antidiabetes dari kayu manis. Telah diketahui 
diantara ekstrak yang memiliki daya antioksidan tertinggi adalah infus. Senyawa 
antioksidan diketahui memiliki manfaat dalam mencegah terjadinya komplikasi 
DM. Telah dilakukan optimasi proses infus kayu manis terhadap rendemen, total 
fenol dan daya inhibisi á-glukosidase sebagai terapi komplementer diabetes 
mellitus (DM). Penghambat á-glukosidase merupakan salah satu golongan obat 
DM. Bahan tanaman dan ekstrak yang digunakan adalah Cinamomum burmani 
Cortex yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Metode penetuan 
total fenol dengan Folin Ciocalteu dengan penyetara asam tanat (mg ekivalen 
asam tanat/ mg), penghambat enzim á-glukosidase in vitro dihasilkan IC50 
dengan akarbose sebagai pembanding. Ekstrak diamati kromatogramnya dan 
diketahui adanya kandungan polifenol, flavonoid, tannin dan kumarin. Proses 
infus dioptimasi menggunakan desain faktorial tiga faktor dan dua level yaitu (A) 
suhu 900 dan 980C, (B) % bahan 10 dan 30%, dan (C) lama pemanasan 15 dan 
20 menit. Hasil dioptimasi menggunakan design expert versi 7 dapat diketahui 
pengaruh suhu, % bahan dan lama pemanasan serta interaksi antar komponen 
terhadap rendemen, total fenol dan daya inhibisi enzim á-glukosidase dari infus 
kayu manis. Dari analisis dapat diprediksi kondisi optimum ekstraksi dengan 
metode infus yaitu pada suhu 900C, 10% bahan dan 15 menit pemanasan           
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akan diperoleh rendemen sebesar 5,81%, total fenol 94,59 mg eAT/ mg infus, 
dan IC50 daya inhibisi á-glukosidase 4,06 ìg/ ml infus. 

Kata Kunci: kayu manis, diabetes, total fenol, á-glukosidase, optimasi infus

TOTAL PHENOL AND Á-GLUCOSIDASE INHIBITION ENZYME 
OPTIMIZATION INFUSION OF CINNAMON BARK (CINNAMOMUM 

BURMANII) AS DIABETES MELLITUS COMPLEMENTARY THERAPHY

ABSTRACT: The statistics prevalence of diabetes mellitus (DM), as a chronic 
disease tends to increase from year to year, which needs serious attention. DM 
good management is not only improving the quality of life of the patients; but also 
on a broader scale which impact on saving the country to overcome the 
complications of the disease (neuropathy, nephropathy and cardiovascular 
disorders). Indonesia's natural biodiversity is providing a source of wealth that 
can be continues developed to be a material that potentially be used to managing 
the DM; one among them which is cinnamon (Cinnamomum burmanii). This 
research was a second year of developing cinnamon as potential plant for 
antidiabetes. Infusion was known as most potent antioxidant among the extracts 
of cinnamon's. Antioxidants compounds was supposed prevent from DM 
complications. The research aim was to optimize the infusion process to have 
maximum yield of extract (rendemen), total phenol content and á-glucosidase 
inhibition of cinnamon infusion as complementary therapy to diabetes mellitus 
(DM). The á-glucosidase inhibitors are well known as one of the DM drugs class. 
The plant material and extract used of Cinamomum burmani Cortex (bark) which 
has fulfilled the specified requirements. The Folin Ciocalteu method is to 
determining total phenol with tannic acid as standard compund (mg tannic acid 
equivalence/ mg sample), in vitro á-glucosidase enzyme inhibitor by IC50 with 
acarbose as reference compound. Chromatogram of extracts was observed the 
content of polyphenols, flavonoids, tannins and coumarin. The infusion process 
was optimized using factorial design with three factors and two level, which were 
(A) 900 and 980C temperatures, (B) 10% and 30% percentage of materials, and 
(C) 15 and 20 minutes of heating time. The results were optimized using design 
expert version 7. The results can be observed not only the influence of 
temperature, percentage of material and heating time; 
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but also the interaction between components to yield of infusion, total phenol and 
inhibition of á-glucosidase of cinnamon infusion. From the analysis can be 
predicted the optimum condition of infusion extraction that is at temperature 
900C, 10% material and 15 minutes of heating will be obtained yield of 5.81%, 
total phenol 94.59 mg eTA/mg infusion, with IC50 of á-glucosidase infusion was 
4.06 ìg/ ml.

Keywords: cinnamon, diabetes, total phenol, á-glucosidase, 
infusion optimization

Sumber Dana: Universitas

UJI TOKSISITAS SUBKRONIS EKSTRAK AIR DAN ETANOL HERBA 
MIMOSA PUDICA L. PADA TIKUS WISTAR JANTAN

Wahyu Dewi Tamayanti, Lisa Soegianto

ABSTRAK: Putri malu (Mimosa pudica L.) adalah herba liar dari famili 
Mimosaceae yang dikenal karena berkhasiat mengobati lepra, disentri, infeksi 
saluran kemih, antiinflamasi, antikonvulsan, antidiare, antihiperglikemia, 
antidepresi, antiulcer, antivenom, obat cacing, dan antifertilitas. Dekok akar 
tanaman ini digunakan sebagai obat kumur untuk mengatasi sakit gigi. Selain itu, 
Putri malu terbukti memiliki efek sedasi sehingga dapat dipakai untuk mengatasi 
insomnia. Kajian ilmiah Putri malu menjadi lebih lengkap setelah didukung oleh 
uji toksisitas untuk memastikan keamanan dalam penggunaannya. Penelitian ini 
dilakukan bertujuan untuk menguji toksisitas subkronis dari ekstrak air dan etanol 
herba Putri malu. Tikus Wistar jantan dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu: 
kelompok kontrol negatif, 3 kelompok uji, dan 3 kelompok satelit. Ekstrak 
diberikan selama 28 hari secara peroral ke tikus Wistar jantan dalam dosis 400, 
600, dan 900 mg/kg. Kelompok kontrol mendapat treatmen akuades. Setelah 28 
hari, tikus Wistar yang telah diamati aktivitasnya setiap hari dan diamati bobot 
badan per minggu, diambil darahnya kemudian dilakukan pembedahan setelah 
euthanasia dengan ether untuk dikoleksi organ jantung, hati, ginjal, testis, dan     
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limfa. Khusus kelompok satelit, tidak dilakukan euthanasia, namun dibiarkan 
hidup sampai 14 hari berikutnya untuk selanjutnya dilakukan pembedahan. 
Serum darah tikus Wistar dianalisa jumlah lekosit, eirtrosit, hemoglobin, kadar 
kreatinin, dan ensim SGOT. Organ tikus Wistar yang dikkoleksi setelah 
pembedahan ditimbang lalu diukur indeks organ, kemudian dipreparasi dalam 
dapar formalin untuk dilakukan analisa histologi. Penelitian ini membuktikan 
bahwa pemberian ekstrak air dan etanol herba Putri malu tidak menurunkan 
aktivitas motorik pada tikus, tidak menyebabkan penurunan berat badan, tidak 
menurunkan indeks organ, tidak menginduksi nekrosis pada sel hati, serta tidak 
menyebabkan peningkatan kadar peningkatan jumlah lekosit, eritrosit, kadar 
kreatinin, dan ensim SGOT pada tikus Wistar jantan, jika dibandingkan terhadap 
kelompok kontrol negatif. Hasil identifikasi yang menarik diamati pada indeks 
organ hati yang menunjukkan beda bermakna dibandingkan kelompok kontrol 
(p=0,002) setelah paparan ekstrak etanol, namun setelah ditelaah lebih lanjut 
pada pemeriksaan histologi hepatosit, ternyata tidak terjadi nekrosis atau dilatasi 
sinusoid sel yang berbeda makna terhadap kelompok kontrol. Pada kelompok 
satelit dosis 900 mg/kg ditemukan terjadinya nekrosis pada sel tubulus ginjal 
yang berbeda signifikan terhadap kelompok kontrol (p=0,027) setelah pemberian 
ekstrak etanol, namun nekrosis sel pada glomerulus ginjal tidak terjadi. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekstrak air dan ekstrak etanol pada dosis 
400, 600, dan 900 mg/kg, secara umum tidak menyebabkan toksisitas subkronis 
setelah pemaparan selama 28 hari. Pemeriksaan rutin pada organ hepar dan 
ginjal disarankan jika ekstrak Putri malu digunakan terus menerus dalam jangka 
panjang. 

Kata Kunci: Putri malu (Mimosa pudica L.), toksisitas subkronis, tikus Wistar

SUBCHRONIC TOXICITY TESTOF AQUEOUS AND ETHANOL EXTRACT 
OF MIMOSA PUDICA L. HERBS IN MALE WISTAR RATS

ABSTRACT: Putri malu (Mimosa pudica L.) is a wild herb from the Mimosaceae 
family known for its efficacy to cure leprosy, dysentery, urinary tract infections, 
antiinflammation, anticonvulsant, antidiarrhea, antihyperglycemia, 
antidepressants, antiulcer, antivenom, antihelminthes, and antifertility. Decok of 
Putri malu' root is used as a gargle to overcome toothache. In addition, Putri malu 
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has been proved for its sedation effects that can be potential to treat insomnia. 
Scientific study of Putri malu will be more comprehensive if supported by toxicity 
study to ensure its safety use. This present study aims to study the subchronic 
toxicity of Putri malu herbs' water and ethanol extract. Male Wistar rats were 
grouped into 7, namely: negative control group, 3 test groups, and 3 groups of 
satellites. The extracts were administered for 28 days orally to the rats in 400, 
600, and 900 mg/kg of doses. The control group were treated with aquadest. After 
28 days, Wistar rats, which have been observed daily and weight measured 
weekly, were euthanated with ether and collected the particular organs: heart, 
liver, kidney, testes, and lymph. In particular, satellite groups were not 
euthanated, but allowed to live until the next 14 days and then underwent 
euthanation afterwards. Blood serum of Wistar rats were analized for leucocyte 
number, erythrocyte number, hemoglobin level, creatinin level, and SGOT level. 
The collected Wistar rats organs were weighted and measured for organ indeks, 
prepared in the formalin buffer for histology analisis.This study proved that Putri 
malu herb' water and ethanol extract did not reduce activity in mice, did not cause 
weight loss, did not reduce the organ indexs, did not induce necrosis of liver cells, 
and did not increase in leukocyte number, erythrocyte number, and SGOT 
enzymes, level in male Wistar rats, when compared to the negative control group. 
However, the interesting identification results were observed in liver organ index 
which showed significant difference compared to the control group (p = 0,002) 
after exposure of ethanol extract, but further study on hepatocyte histology, 
necrosis or dilatation of sinusoid cells were not differed significantly to the control 
group . In the satellite group doses of 900 mg/kg was found necrosis of renal 
tubular cells was significantly different from the control group (p = 0.027). Aftter 
ethanol extract, but cell necrosis in the renal glomerulus did not occur. The study 
concluded that water and ethanol extract at doses of 400, 600, and 900 mg/kg, 
generally did not cause subchronic toxicity after 28 days exposure. Routine 
examination of liver and kidney organs is recommended if the embryonic Putri 
malu' extract is used continuously in the long run.

Keywords: Putri malu (Mimosa pudica L.), subchronic toxicity, Wistar rats

Sumber Dana: Universitas
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UJI ANTI AGREGASI PLATELET TURUNAN ASAM SALISILAT

Wahyu Dewi Tamayanti, Lisa Soegianto

ABSTRAK: Telah dilakukan uji toksisitas akut dan uji toksisitas sub kronik 
senyawa asam O-(3-k loromet i lbenzoi l )  sa l is i la t ,  asam O-(4-
klorometilbenzoil)salisilat, dan asam O-(3-klorobenzoil)salisilat pada tikus 
jantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga senyawa menunjukkan 
toksisitas yang lebih kecil jika dibandingkan dengan asam asetilsalisilat. 
Pengamatan data darah pada uji toksisitas subkronik menunjukkan peningkatan 
nilai trombosit (platelet) yang sebanding dengan asam asetilsalisilat jika 
dibandingkan dengan kontrol negatif, sehingga dapat diasumsikan bahwa 
senyawa turunan salisilat memberikan efek antiplatelet. Karenanya dalam 
penelitian ini telah dilakukan uji antiplatelet terhadap asam O-(3-
klorobenzoil)salisilat, asam O-(3-klorometilbenzoil) salisilat dan asam O-(4-
klorometilbenzoil)salisilat dalam tikus galur wistar dengan metode Bleeding Test, 
LTA dan FCA. Diharapkan data yang diperoleh dapat digunakan untuk 
pengembangan penelitian lebih lanjut sehingga menghasilkan senyawa 
potential yang lebih efektif dan kurang toksik jika dibandingkan dengan asam 
asetilsalisilat. Pada penelitian ini uji dengan metode Bleeding Test, Light 
Transmission Aggregometer dan Flow Cytometer Assay menggunakan darah 
mencit yang sudah diberikan perlakuan dengan pemberian secara per oral ketiga 
senyawa turunan salisilat dan PGA 3% sebagai control negatif serta asam 
asetilsalisilat sebagai control positif. Dosis yang digunakan mengacu pada dosis 
umum asam asetilsalisilat pada manusia yaitu 500 mg/kg BB. Untuk uji LTA 
digunakan sampel darah manusia yang ditambahkan larutan uji secara invitro. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga senyawa memiliki aktivitas 
antiagregasi yang lebih baik dibandingkan asam asetilsalisilat namun yang lebih 
potensial dibandingkan ketiga senyawa tersebut adalah terhadap asam O-(3-
klorometilbenzoil)salisilat.

Kata Kunci: Uji Antiagregasi, asam O- (3-klorobenzoil) salisilat, asam O- (3-
klorometilbenzoil) salisilat dan asam O- (4-klorometilbenzoil) 
salisilat

 

Sumber Dana: Universitas
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PERILAKU REGRET INVESTOR SAHAM INDIVIDU

Fx. Agus Joko

ABSTRAK: Pengambilan keputusan investasi saham sering berdasar 
pertimbangan unsur psikologis investor seperti regret, Regret adalah emosi 
negatif yang dialami ketika proses perbandingan antara hasil yang dipilih dengan 
hasil tertinggi yang dihasilkan oleh pilihan alternatif, menyebabkan perbedaan 
yang tidak menguntungkan (Kahneman-Tversky, 1982; Kahneman-Miller, 1986). 
Fenomena investor saham yang mengalami regret menarik diteliti karena 
penyesalan di pilihan pertama mempengaruhi proses evaluasi di pilihan kedua. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan paradigma 
interpretative pada investor individu yang berinvestasi melalui Pojok Bursa Efek, 
Fakultas Bisnis UKWMS. Data penelitian adalah data primer dari wawancara dan 
observasi. Analisis data memakai analisis eksploratif untuk menggali perilaku 
pengambilan keputusan investasi setelah mengalami regret. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa informan sudah mengenal investasi pada saham sejak awal 
kuliah, acuan pemilihan saham yang dibeli kebanyakan dengan melihat trend 
pergerakan harga saham harian, informan selama bertransaksi pernah 
mengalami regret pengalaman tersebut membawa implikasi terhadap 
pengambilan keputusan investasi selanjutnya menjadi makin berhati-hati serta 
tidak mudah terbawa emosi sesaat, selain itu juga melakukan diversifikasi saham 
dari beberapa industri tersebut.

Kata Kunci: perilaku regret, investasi, investor saham, eksploratif

Sumber Dana: Universitas
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ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN MODAL KERJA 
PADA USAHA KECIL, MENENGAH DI SURABAYA

N. Agus Sunarjanto

ABSTRAK: Membangun UKM agar mampu untuk bertahan dalam kondisi 
persaingan yang semakin kompleks tidaklah mudah, Pelaku usaha yang sudah 
mempersiapkan bekal untuk berkompetis akan eksis, tetapi banyak pula 
pengusaha yang gagal. Berdasarkan hasil temuan penelitian hibah bersaing 
tahun 2016, bahwa kegagalan bisnis UKM sangat ditentukan oleh 
kemampuannya kemampuan pengelola modal kerja. Pengelolaan modal kerja 
adalah mengatur penggunaan modal kerja sesuai kebutuhan usaha, kebutuhan 
modal kerja sangat ditentukan oleh tingkat siklus konversi kas sehingga perlu 
memperhitungkan tingkat perputaran dari masing masing komponen di dalam 
modal kerja. Penelitian ini membandingkan antara penggunaan modal kerja 
dengan kebutuhan modal kerja yang harus dipenuhi oleh usaha, penggunaan 
modal kerja bisa berlebihan , atau kekurangan. Kelebihan atau kekurangan 
modal kerja berdampak pada ketidak efisienan perusahaan dalam menjalankan 
usaha, yang pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan.

Kata Kunci: Modal kerja, Siklus konversi kas, kebutuhan modal kerja, efisiensi 
penggunaan modal kerja

 

Sumber Dana: Universitas

PENGARUH KEPEMIMPINAN LEADER MEMBER EXCHANGE (LMX), 
KEPUASAN KERJA, KEADILAN ORGANISASIONAL DAN 

PEMBERDAYAAN KARYAWAN TERHADAP KINERJA 
DENGAN MEDIASI KOMITMEN ORGANISASIONAL 

PADA KARYAWAN BANK DI SURABAYA

Ani Suhartatik, P. Julius F Nagel, Arini

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemimpinan 
leader member exchange (LMX), kepuasan kerja, keadilan organisasional dan    
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pemberdayaan karyawan terhadap kinerja dengan mediasi komitmen 
organisasional pada karyawan bank di Surabaya. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kausal. Sampel dari penelitian ini berjumlah 245 
orang dengan menggunakan teknik sampling purposive. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) dengan program 
LISREL 8.70. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemimpinan 
LMX tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional dan 
kinerja, kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen 
organisasional, kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja, 
keadilan orgnisasional berpengaruh signifikan terhadap komitmen 
organisasional, keadilan organisasional tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja, pemberdayaan berpengaruh signifikan terhadap komitmen 
organisasional, pemberdayaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan 
komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Dari hasil 
penelitian tersebut diketahui bahwa untuk meningkatkan komitmen 
organisasional karyawan bank, cara yang paling tepat adalah dengan 
meningkatkan keadilan organisasional dan pemberdayaan. Sedangkan untuk 
meningkatkan kinerja karyawan bank, cara yang paling tepat adalah dengan 
meningkatkan kepuasan kerja, pemberdayaan dan komitmen organisasional.

Kata Kunci: Leader Member Exchage (LMX), Kepuasan Kerja, Keadilan 
Organisasional, Pemberdayaan, komitmen Organisasional, 
Kinerja

THE IMPACT OF LEADER MEMBER EXCHANGE, JOB SATISFACTION, 
ORGANIZATIONAL JUSTICE, AND EMPLOYEE EMPOWERMENT 

ON PERFORMANCE WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT 
AS MEDIATION THE BANK EMPLOYEE IN SURABAYA

ABSTRACT: The research is aimed at investigating the impact of leader member 
exchange, job satisfaction, organizational justice, and employee empowerment 
on performance with organizational commitment as mediation. Hence, it is a 
causal research. The data are drawn from a sample of 245 bank employees in 
Surabaya determined using a purposive sampling technique. The collected data 
are then analyzed using Structural Equation Modeling, LISREL version 8.70.
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The result of the hypothesis testing indicates that leader member exchange does 
not have any significant impact on organizational commitment and performance, 
job satisfaction does not significantly affect organizational commitment, job 
satisfaction significantly affect performance, organizational justice significantly 
affects organizational commitment, organizational justice does not have any 
significant effect on performance, employee empowerment significantly affects 
organizational commitment, employee empowerment significantly affects 
performance, and organizational commitment has significant impact on 
performance. Based on the findings we learn that the best way to increase the 
bank employee commitment is by way of organizational commitment and 
employee empowerment enhancement. The bank employee performance can 
best be enhanced by increasing their satisfaction, empowerment and 
organizational commitment.

Keywords: leader member exchange (LMX), job satisfaction, organizational 
just ice,empowerment ,organizat ional  commitment ,and 
performance

 

Sumber Dana: Universitas

ADOPSI DAN PENERAPAN E-BUSINESS PADA UKM DI SURABAYA 
DAN SEKITARNYA DALAM EKONOMI BERBASIS LAYANAN: 

SEBUAH STUDI EKSPLORATORI

YB. Budi Iswanto, Lena Ellitan

ABSTRAK: Penelitian ini yang terdiri atas 2 tahapan, yaitu pada tahap pertama 
adalah interview dan observasi di lapangan sebagai studi pendahuluan, dan 
pada tahap kedua adalah in-depth study terkait dengan eksplorasi adopsi dan 
penerapan e-business pada UMKM dalam upaya penerapan dan perwujudan 
ekonomi berbasis layanan. Beberapa temuan penting yang dapat digarisbawahi 
dalam penelitian ini, meliputi: Pertama, tujuan UMKM melakukan adopsi e-
business dan teknologi informasiasil terutama terkait dengan upaya 
meningkatkan keunggulan kompetitif, memenuhi tuntutan pelanggan, dan           
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memperbaiki daya saing. Kedua, perubahan kondisi ekonomi dan tuntutan 
konsumen terhadap kualitas merupakan faktor eksternal yang dominan 
memengaruhi keputusan UMKM dalam mengadopsi e-business dan teknologi 
informasi. Ketiga, faktor internal yang dominan memengaruhi keputusan 
perusahaan dalam mengadopsi e-business dan teknologi informasi adalah 
implementasi strategi bisnis berbasis teknologi. Faktor-faktor internal lain terkait 
peningkatan kualitas, pelayanan, dan efisiensi. Keempat, sistem informasi 
akuntasi merupakan jenis teknologi yang diadopsi oleh kesepuluh UMKM yang 
terlibat dalam penelitian ini, dan hanya lima UMKM yang mengadopsi sistem 
informasi eksekutif. Kelima, masalah umum yang dihadapi UMKM yang terlibat 
dalam studi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: implementasi CBIS, 
penggunaan aplikasi media sosial, penggunaan IT pada tingkat dasar dan 
website tradisional, sistem pengendalian bahan baku dan keluhan pelanggan, 
sistem pecatatan keuangan perusahaan, layanan penyediaan komputer, adopsi 
mesin pengelola data dan pelatihan untuk pemeliharaan menjadi. Keenam, 
rendahnya kepercayaan, keraguan terhadap layanan online, sehingga 
konsumen lebih memilih transaksi dalam toko fisik merupakan masalah yang 
berkembang selama penerapan teknologi informasi dan e-business. Ketujuh, 
hasil studi menemukan bahwa bagian penjualan dan pemasaran pencetus ide 
adopsi e-business dan teknologi informasi berdasarkan bidang fungsional, 
sedangkan top management pencetus ide adopsi e-business dan teknologi 
informasi berdasarkan berdasarkan jenjang manajemen. Kedelapan, terdapat 
beberapa strategi dalam pengelolaan e-business dan teknologi informasi 
meliputi: pemeliharaan sistem, komitmen top management, sosialisasi 
implementasi, pengembangan jejaring bisnis, kecepatan pelayanan dan akurasi 
data, update informasi terkai bisnis perusahaan, meningkatkan pangsa pasar, 
akomodasi kebutuhan konsumen, dan update data secara kontinyu. 
Kesembilan, mayoritas UMKM memandang adopsi e-business dan teknologi 
informasi. Kesepuluh, peningkatan produktivitas perusahaan, mempercepat 
layanan, kemudahan komunikasi, efisiensi bisnis, membangun image dan 
kemitraan dalam jejaring bisnis, dan kemudahan pengelolaan keuangan 
merupakan beberapa manfaat adopsi e-business dan teknologi informasi. 

Berdasarkan hasil temuan dalam studi ini, dapat disimpulkan bahwa UMKM 
memiliki persepsi bahwa layanan ekonomi berbasis pelayanan sangat penting 
bagi pebisnis sebagai upaya untuk menambah nilai perusahaan, memperluas     

18KUMPULAN ABSTRAK HASIL PENELITIAN 2016



pasar, dan sebagai strategi penting dalam menghadapi persaingan bisnis yang 
tidak pasti. Akan tetapi strategi ini masih belum banyak dimanfaatkan oleh 
UMKM. Peran e-business dalam ekonomi berbasis layanan sangat penting, 
khususnya dalam memberikan kemudahan membangun jejaring bisnis, 
mendukung kecepatan layanan, kemudahan transaksi, dan kemudahan akses 
informasi bagi pelanggan.

Keywords: e-business, Service Excellence, UKM
 

Sumber Dana: Universitas

REKONSTRUKSI MODEL KLASIFIKASI KEGAGALAN BISNIS USAHA 
MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Nekhasius Agus Sunarjanto, Herlina Yoka Roida, Cyrillius Martono

ABSTRAK: Penelitian ini berjudul Rekonstruksi model klasifikasi kegagalan 
bisnis usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan penelitian pada tahun 
kedua, dan merupakan penerapan model pada penelitian tahun pertama . Pada 
penelitian tahun pertama merupakan penelitian yang merekostruksi model 
klasifikasi kegagalan yang di analisis dengan menggunakan model regresi 
logistik binary , dengan tingkat signifikan 5%. menghasilkan LR (statistic) 0.000, 
menunjukkan bahwa model goodness of fit , artinya bahwa ratio keuangan dapat 
digunakan untuk memprediksi kegagalan UKM . Kegagalan usaha terukur dari 
berkurangnya akses pendanaan , yaitu berkurangnya hutang lancar. Dari 22 
variabel yang dipilah , hanya tiga variabel yang dapat digunakan untuk 
memprediksi kegagalan bisnis UMKM yaitu variable X1 (modal kerja / total aset) 
dengan koefisien 4.0520 dan signifikan 0.0314, X7 ( aset lancar/ Kewajiban 
lancar) dengan koefisien 0.369247 dan signifikan 0.000, dan X18( quick aset/ 
Inventory ) dengan koefisien -0.743258 dan signifikan 0.000, Pada penelitian 
tahun kedua ini mengaplikasikan model pada kelompok usaha kecil dan 
menengah di Surabaya, apakah model klasifikasi kegagalan bisnis yang 
dihasilkan pada penelitian tahun pertama dapat digunakan untuk memprediksi 
kegagalan bisnis pada kelompok usaha kecil dan menengah. 
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Pada penelitian ini sampel yang dipilih sebanyak 50 responden, kemudian 
dianalisis dengan model klasifikasi kegagalan bisnis , yang akan menghasilkan 
prediksi kegagalan , setelah itu diuji beda antara prediksi dengan kondisi aktual, 
dengan menggunakan software SPSS , menghasilkan uji beda menggunakan uji 
t berpasangan ( paired sampel t Test ) , dengan nilai t = 0.292 dan significant pada 
0.771, lebih besar dari 0.05, sehingga Ho diterima, artinya tidak ada perbedaan 
yang signifikant antara estimasi dengan aktual, sehingga model aplikasi 
kegagalan tersebut tepat digunakan untuk memprediksi usaha.

Kata Kunci: UKM, model aplikasi kegagalan bisnis, uji t berpasangan ( paired 
sampel t test )

Sumber Dana: Universitas (Penelitian Produk Terapan)

RUMUSAN METODE PENGUKURAN MODAL INTELEKTUAL 
SEBAGAI ALAT BANTU PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

OLEH KONSUMEN SEKTOR KEUANGAN

Dyna Rachmawati, Cicilia Erna Susilawati

ABSTRAK: Modal intelektual merupakan aset tidak berwujud yang mampu 
memberikan keunggulan bersaing secara berkelanjutan bagi perusahaan. Ini 
berarti perusahaan dapat menikmati tingkat profitabilitas dalam jangka panjang. 
Tingkat profitabilitas tersebut bukan hanya menjadi perhatian manajemen 
perusahaan sebagai pihak internal, namun juga pihak eksternal seperti: 
debtholder, shareholder, investor dan lainnya. Pentingnya modal intelektual 
menjadi perhatian banyak akademisi dan peneliti. Namun pengukuran modal 
intelektual masih menjadi perdebatan akademis. Penelitian ini bertujuan untuk 
menghasilkan rumusan metode pengukuran modal intelektual. Rumusan 
metode ini untuk menentukan besaran indeks modal intelektual. Indeks modal 
intelektual ini diharapkan dapat membantuk konsumen sektor keuangan untuk 
pengambilan keputusan investasinya. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahun. 
Pada tahun pertama, hasil yang dicapai oleh penelitian ini adalah: 
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(1) pengukuran berbasiskan data non keuangan digunakan dalam penelitian ini 
karena lebih tepat dibandingkan basis keuangan, (2) pedoman untuk pemetaan 
menggunakan rerangka konseptual Guthrie et al. (2004), (3) perbaikan sumber 
data yaitu berbasiskan web, (4) hasil pemetaan menunjukkan bahwa internal 
capital diungkapkan paling banyak dibandingkan dua komponen lainnya: 
external dan human capital, dan (5) tidak ada perbedaan hasil tingkat 
pengungkapan modal intelektual antara sumber yang menggunakan web dan 
laporan tahunan. Luaran pada tahun pertama adalah diseminasi artikel 
penelitian dalam International Conference on Management, Accounting, 
Business, and Entrepreneurship (ICMABE) 2017 dan publikasi pada Jurnal 
Akuntansi dan Keuangan Indonesia (JAKI). Pada tahun kedua, penelitian ini 
akan melakukan (1) menetapkan rumusan metode pengukuran modal 
intelektual. Penetapan rumusan metode pengukuran modal intelektual dilakukan 
dalam 4 langkah, yaitu: i) menentukan rumusan metode modal intelektual yang 
baru. Penentuan ini menggunakan exploratory principal component analysis 
(PCA). PCA akan menghasilkan indeks modal intelektual, ii) indeks modal 
intelektual akan diuji kemanfaatannya bagi konsumen sektor keuangan, iii) 
melakukan uji ulang apabila hasil tidak sesuai dengan harapan, iv) 
mendiskusikan indeks modal intelektual dengan konsumen sector keuangan dan 
otoritas terkait, dan (2) bahan ajar untuk mata kuliah Riset Keuangan. Rumusan 
metode pengukuran modal intelektual akan dimasukkan sebagai salah satu 
bahan kajian mata kuliah Riset Keuangan pada program S1.

Keywords: elemen-elemen modal intelektual, sumber informasi berbasiskan 
web, indeks modal intelektual

 

Sumber Dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Produk Terapan)

MENTAL ACCOUNTING DALAM PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN KONSUMEN TERKAIT DISKON

Shanti, Maria Goretti Temengkol

ABSTRAK: Dalam bidang ekonomi, menurut Direktur Eksekutif Institute for         
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Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, masyarakat 
Indonesia memiliki sifat konsumtif yang tinggi (gila belanja), sehingga 
pemerintah seharusnya mengelola kebijakan ekonomi tertentu dengan melihat 
perilaku masyarakat yang konsumtif ini, yaitu kebijakan yang diprioritaskan 
pemerintah untuk mendorong produksi atau sektor riil, namun yang terjadi justru 
sebaliknya, pemerintah alpa dalam memanfaatkan peluang tingginya sifat 
konsumtif masyarakat Indonesia ini, di mana pemerintah sangat minim dalam 
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro industri sektor riil dan kesalahan ini 
tak juga diperbaiki pemerintah sejak dulu. Oleh karena itu, peluang yang 
seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi industri riil di Tanah Air 
ini menjadi tidak berpengaruh signifikan, padahal tidak sedikit negara 
industrialisasi yang sukses memanfaatkan tingginya konsumsi masyarakat 
untuk pembangunan (Sari, 2014). Selain pemerintah, peluang perilaku 
konsumen yang konsumtif ini juga perlu mendapat perhatian dari UKM (Usaha 
Kecil Menengah) selaku produsen di tengah semakin ketatnya persaingan dalam 
dunia bisnis yang telah semakin tanpa batas ruang dan waktu ini. UKM perlu 
menetapkan langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan dan 
mempertahankan kelangsungan usahanya. UKM perlu mempunyai keunikan 
dan nilai yang lebih (value-added) dibandingkan para pesaingnya. UKM perlu 
melakukan promosi penjualan, di mana salah satunya adalah melalui diskon 
atau potongan harga. Perilaku konsumen terhadap diskon atau potongan harga 
seringkali tidak rasional. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari mental accounting 
yang ada dalam diri orang tersebut. Sama halnya dengan perusahaan yang 
mempunyai sistem akuntansi dalam organisasinya, maka orang juga 
mempunyai sistem mental account di dalam dirinya. Individu yang bermental 
accounting cenderung untuk menghabiskan lebih cepat dan lebih banyak 
sesuatu yang diperolehnya tanpa berusaha keras apalagi diperoleh tanpa 
diharapkan sebelumnya, seperti halnya diskon atau potongan harga yang 
diterima tanpa pemberitahuan sebelumnya. Penelitian saat ini bertujuan untuk 
melengkapi dan menambah studi sebelumnya terkait mental accounting. 
Penelitian saat ini penting dilakukan untuk membantu UKM dalam menyadari: 1) 
Peranan mental accounting konsumen terhadap strategi pemasaran untuk 
meningkatkan penjualan usahanya, 2) Peranan diskon atau potongan harga 
yang efektif untuk meningkatkan penjualan usahanya, 3) Pentingnya pendidikan 
akuntansi untuk merevolusi dan merenovasi mental accounting. Tujuan khusus 
penelitian ini adalah untuk menghasilkan thresholds, yaitu batas ambang             
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minimum besaran promosi harga yang dibutuhkan agar konsumen berubah 
menjadi berminat untuk membeli, yang akan berguna bagi UKM untuk menarik 
minat beli konsumen baru maupun mempertahankan konsumen yang telah ada 
Berdasarkan survey yang telah dilakukan untuk UKM online pada penelitian 
tahun ke-1 dari rencana 2 tahun yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diambil 
kesimpulan bahwa: 1) Sebagian besar program-program promosi penjualan 
terutama diskon atau potongan harga yang telah dilakukan oleh UKM online 
adalah berupa kupon diskon, di mana hasil penelitian Mental Accounting Dalam 
Pengambilan Keputusan Konsumen (Akuntan dan Non-Akuntan) Terkait Kupon 
Diskon telah didiseminasikan dalam Seminar Internasional ARBUHUM 2016 
pada tanggal 15-17 Maret 2016 di Bandung, dengan kesimpulan bahwa: a) 
Kupon diskon berpengaruh terhadap jumlah rupiah yang dibelanjakan oleh 
konsumen, b) Kupon diskon yang diperoleh langsung lebih berpengaruh 
terhadap jumlah rupiah yang dibelanjakan oleh konsumen daripada kupon 
diskon yang yang diperoleh melalui pembelian dalam jumlah tertentu, c) Rata-
rata jumlah rupiah yang dibelanjakan tidak berbeda secara signifikan antara 
konsumen akuntan dan non-akuntan. Oleh karena itu, mental accounting dalam 
pengambilan keputusan terkait kupon diskon antara individu-individu akuntansi 
(akuntan dan calon  akuntan) tidak berbeda (sama) dengan individu-individu 
non-akuntansi (non-akuntan). Penelitian ini memiliki keterbatasan karena 
metode survey simulasi yang digunakan meskipun telah lebih mendekati 
kenyataan dibandingkan metode survey, namun ketika diterapkan dengan 
menggunakan uang yang sesungguhnya dalam berbelanja, bisa jadi akan 
mempunyai hasil yang berbeda. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan 
toko offline yang sesungguhnya dalam mengamati mental accounting para 
konsumen ini. Berdasarkan survey yang telah dilakukan untuk UKM offline pada 
penelitian tahun ke-1 dari rencana 2 tahun yang telah dilakukan sebelumnya, 
dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Sebagian besar (58%) toko UKM tidak 
pernah mengadakan program promosi penjualan berupa diskon atau potongan 
harga. Sebagian besar toko-toko UKM tersebut lebih banyak yang telah memberi 
harga tetap yang sudah tidak bisa lagi ditawar oleh pelanggan, yaitu dengan 
mencantumkan daftar harga pada produk-produk yang dijualnya, 2) Sebagian 
besar (52%) toko UKM (produsen) tidak menganggap bahwa program promosi 
penjualan berupa diskon dapat meningkatkan penjualan produknya dan lebih 
senang melakukan program promosi penjualan selain diskon, 3) Sebagian besar 
(51%) konsumen atau pelanggan toko-toko UKM menganggap bahwa meskipun
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sesungguhnya diskon atau potongan harga yang diterima tidaklah sebesar 
diskon yang diberikan oleh toko, namun pelanggan lebih senang dengan produk 
yang mendapat diskon atau potongan harga dengan segera melakukan 
pembelian, terutama diskon yang diperolehnya tanpa berusaha keras apalagi 
diperoleh tanpa diharapkan sebelumnya. Oleh karena itu, mental accounting 
terkonfirmasi dalam konsumen toko UKM, dengan kata lain bahwa konsumen 
toko UKM bermental accounting dalam pengambilan keputusannya terkait 
diskon (Gupta dan Cooper (1992), Arkes, dkk. (1994), Bonini dan Rumiati (1996), 
Ha, dkk. (2006), Milkman dan Beshears (2009)). Berdasarkan eksperimen terkait 
mental accounting dalam pengambilan keputusan konsumen terkait diskon pada 
penelitian tahun ke-1 dari rencana 2 tahun yang telah dilakukan sebelumnya, 
dapat disimpulkan bahwa: 1) Diskon berpengaruh terhadap jumlah rupiah yang 
dibelanjakan oleh konsumen (H1 Diterima). Hasil ini konsisten dengan hasil 
penelitian Milkman dan Beshears (2009) yang mengatakan bahwa penggunaan 
kupon diskon $10 dapat meningkatkan pembelian grosir online sebanyak $1,59. 
Dengan kata lain, semakin banyak dan semakin besar diskon, maka semakin 
banyak dan semakin besar jumlah rupiah yang dibelanjakan oleh konsumen, 2) 
Diskon yang diperoleh langsung lebih berpengaruh terhadap jumlah rupiah yang 
dibelanjakan oleh konsumen daripada diskon yang yang diperoleh melalui 
pembelian dalam jumlah tertentu (H2 Diterima). Hasil ini konsisten dengan hasil 
penelitian Arkes, dkk. (1994) yang mengatakan bahwa windfall gains yang 
diperoleh melalui hadiah lebih cepat dihabiskan daripada uang yang memang 
sudah selayaknya diperoleh melalui bekerja. Dengan kata lain, diskon yang 
diperoleh akan segera digunakan oleh konsumen untuk berbelanja, sehingga 
jumlah rupiah yang dibelanjakan oleh konsumen akan meningkat ketika terdapat 
diskon. Penelitian Arkes, dkk. (1994) juga mengatakan bahwa kelompok yang 
tidak mengantisipasi adanya penerimaan uang menghabiskan dua kali lebih 
banyak daripada kelompok yang mengantisipasi adanya penerimaan uang. 
Dengan kata lain, semakin diskon yang diperoleh tanpa diduga sebelumnya, 
maka semakin banyak diskon tersebut digunakan, sehingga semakin besar 
jumlah rupiah yang dibelanjakan oleh konsumen, 3) Mental accounting dalam 
pengambilan keputusan terkait diskon antara orang-orang akuntansi (akuntan 
dan calon akuntan) berbeda dengan orang-orang non-akuntansi (non-akuntan) 
(H3 Diterima). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki 
mental accounting di dalam dirinya. Sama halnya dengan perusahaan yang 
mempunyai sistem akuntansi dalam organisasinya, maka orang juga                   
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mempunyai sistem mental account di dalam dirinya, terlebih ketika orang 
tersebut mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi atau mempelajari 
akuntansi secara khusus. Dalam proses pengambilan keputusan yang terkait 
dengan keuangan, terutama aktivitas berbelanja ketika mendapat diskon, orang-
orang akuntansi akan sangat memperhatikan untung versus rugi, lebih bersikap 
konservatif dalam situasi yang dapat membuat rugi, dan terbiasa dalam 
mengelompokkan pemasukan/pendapatan dan pengeluaran keuangannya ke 
dalam pos-pos atau rekening-rekening tertentu. Para akuntan dan calon akuntan 
lebih bermental accounting dibandingkan dengan para non-akuntan, yaitu lebih 
sangat memperhatikan untung versus rugi, lebih bersikap konservatif dalam 
situasi yang dapat membuat rugi, terbiasa dalam mengelompokkan 
pemasukan/pendapatan dan pengeluaran keuangannya ke dalam pos-pos atau 
rekening-rekening tertentu, terbiasa membuat anggaran (budget) dan laporan 
keuangan, dan lain-lain, sehingga pengambilan keputusan terutama yang terkait 
dengan diskon berbeda antara para akuntan dan non-akuntan. Selain itu, 
berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, dihasilkan tiga thresholds 
yang paling banyak dipilih, yaitu: 1) Diskon sebesar 20-30% (33%), 2) Diskon 
sebesar 40-50% (29%), dan 3) Diskon sebesar 10-20% (25%). Penelitian tahun 
ke-2 dari rencana 2 tahun yang dilakukan pada saat ini merupakan evaluasi 
tindakan terhadap pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan pada tahun ke-1, 
yaitu dengan mengamati implementasi thresholds diskon (batas ambang 
minimum besaran promosi harga yang dibutuhkan agar konsumen berubah 
menjadi berminat untuk membeli, yang akan berguna bagi UKM online dan offline 
untuk menarik minat beli konsumen baru maupun mempertahankan konsumen 
yang telah ada) yang diterapkan pada website UKM online maupun UKM offline 
(Toko UKM). Hal ini bertujuan untuk mengamati apakah thresholds diskon yang 
diterapkan pada website UKM online maupun UKM offline tersebut benar-benar 
efektif untuk meningkatkan penjualan UKM. Selanjutnya penerapan thresholds 
diskon tersebut akan dievaluasi dan diperbaiki guna menghasilkan panduan 
thresholds diskon. Pada akhirnya untuk spesifikasi pembelajaran, akan disusun 
suatu modul terkait Mental Accounting: Mapping Filsafat Ilmu dan Sejarah 
Pemikiran Akuntansinya. Berdasarkan hasil pengamatan implementasi 
thresholds diskon yang diterapkan pada website Toko UKM Online (Toko Online), 
maka thresholds diskon yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan Toko 
UKM Online (Toko Online) adalah berupa kupon diskon up to …%, dengan 
besaran estimasi thresholds untuk toko dan barang yang digunakan dalam          
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penelitian ini adalah 20 sampai 30 persen. Hal ini konsisten dengan penelitian 
Gupta dan Cooper (1992), yaitu bahwa estimasi thresholds untuk toko dan 
barang yang digunakan dalam penelitian Gupta dan Cooper (1992) juga sebesar 
20 sampai 30 persen. Selain itu, hasil pengamatan ini juga konsisten dengan 
hasil pelaksanaan tindakan yang dilakukan dengan mengimplementasikan 
thresholds diskon pada UKM offline, di mana berdasarkan hasil eksperimen yang 
telah dilakukan, dihasilkan tiga thresholds diskon yang paling banyak dipilih, 
yaitu: 1) Diskon sebesar 20-30% (33%), 2) Diskon sebesar 40-50% (29%), dan 3) 
Diskon sebesar 10-20% (25%). Besaran diskon yang terlalu kecil maupun terlalu 
besar tidaklah efektif, karena jika terlalu kecil, maka kurang menarik minat 
konsumen untuk membeli; sedangkan jika terlalu besar, maka meskipun 
konsumen sangat menyukai diskon yang diberikan oleh toko, namun konsumen 
tidak percaya begitu saja terhadap diskon yang diberikan oleh toko tersebut, 
yaitu bahwa konsumen berpersepsi bahwa sesungguhnya potongan harga yang 
diterima tidaklah sebesar diskon yang diberikan oleh toko tersebut (Blair dan 
Landon (1981), Mobley, Bearden, dan Teel (1988)). Hal ini terjadi karena toko 
tentu saja telah mempertimbangkan bagaimana agar diskon terlihat besar dan 
dapat menarik minat pembeli, namun tidak membuat toko rugi karena masih 
dalam ambang batas margin yang ingin dicapai oleh toko tersebut. Dengan kata 
lain, konsumen akan mendiskon diskon tersebut (discount the price discounts). 
Besaran diskon menentukan pendiskonan diskon dan ketertarikan konsumen 
membeli karena ketika konsumen memutuskan untuk membeli, sesungguhnya 
bukan informasi yang dapat mengubah keputusan konsumen untuk membeli, 
melainkan persepsi terhadap informasi itulah yang akan membuat konsumen 
berubah untuk membeli (Olson dan Jacoby, 1977). Persepsi konsumen terhadap 
besaran diskon akan menentukan keputusan membelinya, di mana diskon yang 
diberikan di atas thresholds-lah yang dapat mengubah keputusan membeli 
konsumen. Implikasi penelitian ini adalah bahwa dengan adanya mental 
accounting dalam diri pelanggan/konsumen toko UKM, sebenarnya diskon atau 
potongan harga sangat berguna bagi produsen guna meningkatkan 
penjualannya untuk menghasilkan profit atau laba yang lebih besar. Oleh karena 
itu, produsen (toko UKM) perlu menetapkan threshold, yaitu batas ambang 
minimum besaran promosi harga yang dibutuhkan agar konsumen berubah 
menjadi berminat untuk membeli. Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan 
mempunyai implikasi agar konsumen menggunakan mental accountingnya 
ketika menerima diskon, sehingga tidak terjadi pembelian berlebihan yang          
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sesungguhnya tidak direncanakan karena tidak ada kebutuhan untuk barang-
barang tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi sektor riil, khususnya yang berasal dari UKM, dengan 
memanfaatkan peluang tingginya tingkat konsumtif masyarakat Indonesia dan 
perilaku yang tidak rasional dari sebagian besar masyarakat terhadap diskon 
atau potongan harga melalui pengamatan mental accountingnya.

Kata Kunci: Mental Accounting, Diskon, UKM Online dan Offline
 

Sumber Dana: Universitas (Penelitian Produk Terapan)

ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA KORPORAT PADA INDUSTRI 
PRODUK TEKSTIL KECIL DAN MENENGAH

Bernadetta Diana Nugraheni, Cyrillius Martono

ABSTRAK: Pengelolaan yang baik pada setiap usaha perusahaan akan 
menghasilkan kinerja yang baik bagi usaha tersebut. Hal ini juga berlaku bagi 
UMKM. Pengelolaan UMKM harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola 
korporat yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 
independensi dan juga prinsip kewajaran dan kesetaraan. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengkaji dan menganalis penerapan tata kelola korporat yang 
dikaitkan dengan 5 prinsip diatas. Objek penelitian ini mengambil sampel pada 
UMKM di industri produk-produk tekstil di Pekalongan, Jawa Tengah. Dengan 
jumlah reponden sebanyak 96, dan menggunakan pengujian Cluster Analysis 
dan tabel skor dapat diketahui bahwa implementasi tata kelola korporat pada 
industri ini masih jauh dari yang diharapkan sekitar 50% dan yang telah 
mengimplementasikan tata kelola korporat dengan baik sebesar 48%. 
Pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban adalah yang paling banyak 
diterapkan kemudian diikuti oleh prinsip independensi dan prinsip kewajaran dan 
kesetaraan. Sedangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah yang 
paling buruk penerapannya. Dan dari uji beda diperoleh hasil bahwa prinsip 
transparansi menunjukkan adanya perbedaan yang paling besar diantara tiap-    
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tiap cluster responden.

Kata Kunci: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, 
kewajaran dan kesetaraan

 

Sumber Dana: Universitas

FAKTOR KELEMBAGAAN INFORMAL DAN FORMAL DALAM 
MEMBEDAKAN KINERJA CREDIT UNION DI INDONESIA

Elisabeth Supriharyanti, Dominikus Wahyu Pradana

ABSTRAK: Gerakan Keuangan Mikro merupakan salah satu bentuk gerakan 
yang berperan penting dalam penanggulangan persoalan kemiskinan. Banyak 
pihak atau lembaga yang memuji peran keuangan mikro. Layanan jasa 
keuangan mikro memungkinkan masyarakat miskin meningkatkan 
kesejahteraan keluarga dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan 
lembaga itu sendiri. Penelitian ini bertujuan mengkategorian CU di Indonesia 
berdasarkan kinerja yang dicapai, mengetahui Faktor Kelembagaan Informal 
dan formal yang membedakan Kinerja CU di Indonesia. Penelitian ini diharapkan 
menghasilkan naskah akademik yang memberikan kontribusi bagi CU dalam 
meningkatkan tata kelolanya serta bagi pemerintah dalam hal merumuskan 
r e g u l a s i  y a n g  m e m b a n t u  p e n g e m b a n g a n  l e m b a g a  y a n g  
mengimpelementasikan ekonomi kerakyatan ini. Pengelompokan CU 
berdasarkan kinerja CU dengan menggunakan analisis kluster terdiri atas tiga 
kluster yakni CU dengan kinerja baik (3 CU), menengah (47 CU) dan kurang (2). 
Variabel Adat/Budaya membedakan kinerja CU di Indonesia. Dengan demikian 
hipotesis pertama didukung Variabel Pendidikan pengurus/manajemen, 
Pendidikan dan Pemberdayaan, Peran Tokoh, Pengelolaan Internal, Dukungan 
CU Sekunder dan Dukungan Pemerintah tidak membedakan kinerja CU di 
Indonesia. Hal ini disebabkan kurang tepanya pengukuran kinerja dan 
pembentukan kluster. Di sisi lain kebijakan atau perencanaan yang telah ada 
membutuhkan monitoring dan pengawasan yang lebih ketat. 
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Kata Kunci: Kelembagaan Informal, Kelembagaan Formal, Kinerja, Credit 
Union

 

Sumber Dana: Universitas

SERVICE ENCOUNTER DAN PENGALAMAN PELANGGAN 
TERHADAP MINAT BELI ULANG AIR ASIA DI SURABAYA

Hendro Susanto

ABSTRAK: Pada situasi persaingan yang semakin ketat ini keberhasilan 
menciptakan suatu persepsi yang positif  di benak konsumen merupakan 
keharusan bagi perusahaan penerbangan, maka dari itu perusahaan perlu 
menyampaikan atau mengkomunikasikan nilai suatu produk dengan menyentuh 
sisi emosional konsumen. Service encounter adalah dasar untuk evaluasi 
penyedia layanan pelanggan (Solomon, et al, 1985). Ketika perusahaan 
menyediakan service encounter yang sesuai dengan konsumen, perusahaan 
akan menghasilkan nilai pengalaman pelanggan. Pada dasarnya, pengalaman 
pelanggan (customer experience) ini sangat erat kaitannya dengan minat beli 
ulang konsumen. Dapat dijelaskan bahwa minat beli ulang merupakan perilaku 
pelanggan dimana pelanggan merespon positif terhadap kualitas pelayanan 
suatu perusahaan dan berninat melakukan kunjungan kembali atau 
mengkonsumsi kembali produk pada perusahaan tersebut. Pada penelitian ini 
terbukti bahwa service encounter dan nilai pengalaman pelanggan dapat 
mempengaruhi minat beli konsumen.

Kata Kunci: Service Encounter, Pengalaman Pelanggan, Minat beli Ulang
 

Sumber Dana: Universitas
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PENGARUH KEADILAN PROSEDURAL, JOB DISTRESS, KOMITMEN 
ORGANISASIONAL, & KEPUASAN KERJA TERHADAP TURNOVER 

INTENTION KARYAWAN DI TEMPAT KERJA

C. Marliana Junaedi, Ani Suhartatik, Yuliana Ayu Wulansari

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan/pengaruh 
antara (1) keadilan prosedural pada komitmen organisasional, (2) keadilan 
prosedural pada kepuasan kerja, (3) stress kerja pada komitmen organisasional, 
(4) stress kerja pada kepuasan kerja, (5) komitmen organisasional pada turnover 
intention, (6) kepuasan kerja pada turnover intention. Responden penelitian ini 
adalah 245 karyawan ritel di Surabaya. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 
bahwa tidak semua variable bebas memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil dan 
pembahasan ada di dalam laporan ini.

Kata Kunci: keadilan procedural, stress kerja, komitmen organisasional, 
kepuasan kerja, dan turnover intention

 

Sumber Dana: Universitas

PENGARUH KEBUTUHAN AKAN PRESTASI, EFIKASI DIRI  DAN 
KESIAPAN INSTRUMEN  TERHADAP  INTENSI KEWIRAUSAHAAN 

MAHASISWA FAKULTAS BISNIS, FAKULTAS TEKNIK, DAN FAKULTAS 
FARMASI UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

P. Julius F Nagel, Ani Suhartatik

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pengaruh 
Kebutuhan akan Prestasi, Efikasi Diri  dan  Kesiapan Instrumen Terhadap Intensi 
Kewirausahaan Mahasiswa Fakultas Bisnis, Fakultas Teknik dan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kausal. Sampel dari penelitian ini berjumlah 239 
mahasiswa yang terdiri dari: 191 mahasiswa Fakultas Bisnis, 42 mahasiswa 
Fakultas Teknik dan 110 mahasiswa Fakultas Farmasi dengan menggunakan      
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teknik sampling purposive. Teknik analisis data yang digunakan adalah SPSS 
IBM. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa menunjukkan kebutuhan 
akan prestasi dan kesiapan instrumen mahasiswa Fakultas Bisnis  secara 
parsial  berpengaruh  signifikan terhadap intensi kewirausahaan. Sedangkan 
Efikasi diri berpengaruh tidak signifikan terhadap intensi kewirausahaan. Pada 
mahasiswa Fakultas Teknik kebutuhan akan prestasi, efikasi diri dan  kesiapan 
instrumen secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap intensi 
kewirausahaan. Pada mahasiswa Fakultas Farmasi kebutuhan akan prestasi 
dan efikasi diri secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap intensi 
kewirausahaan. Sedangkan kesempatan instrumen secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap intensi kewirausahaan. Dari hasil penelitian tersebut 
diketahui bahwa untuk meningkatkan intensi kewirausahaan  mahasiswa 
Universitas Katolik Widya Mandala dilakukan dengan cara …..

Kata Kunci: Kebutuhan akan Prestasi, Efikasi Diri, Kesiapan Instrumen, Intensi 
Kewirausahaan

 

Sumber Dana: Universitas
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PENGEMBANGAN PRODUK MINUMAN FUNGSIONAL DAUN 
BELUNTAS (Pluchea indica Less) SEBAGAI ANTIDIABETIK DAN 

KEMAMPUANNYA MENURUNKAN KADAR GULA DARAH 
PADA PASIEN (DOUBLE BLIND PLASEBO)

Paini Sri Widyawati, Yesiana D.W. Werdani

ABSTRAK: Diabetes Mellitus (DM) tipe 2 merupakan penyakit degeneratif akibat 
akumulasi radikal bebas dalam tubuh. Penderita DM tipe 2 lebih mudah dalam 
penanganannya, diantaranya diet pangan kaya polifenol, sebab senyawa ini 
mempunyai aktivitas antioksidan serta antihiperglikemik. Beluntas (Pluchea 
indica Less) salah satu sumber polifenol. Pemanfaatan bubuk daun beluntas 
sebagai teh beluntas dalam kemasan teh celup telah terbukti mempunyai 
aktivitas antioksidan dan antidiabetik, baik pada pengujian in vivo maupun in 
vitro. Konsumsi minuman herbal beluntas oleh penderita diabetes mellitus 
diharapkan dapat menurunkan kadar glukosa darah sehingga menurunkan 
resiko lanjut akibat penyakit tersebut. Pada bulan Maret – Mei 2017 telah 
dilaksanakan rangkaian kegiatan bagi warga di komunitas Rumah Sakit Gotong 
Royong Surabaya yang meliputi senam diabetes, penyuluhan tentang pola 
makan yang tepat untuk penderita diabetik, terutama diet pangan kaya akan 
polifenol (konsumsi minuman herbal daun beluntas) serta pemeriksaaan 
kesehatan yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah dan kolesterol. 
Terdapat pula pemeriksaan HbA1c yang diperuntukkan bagi peserta yang 
menderita Diabetes. Adapun hasil evaluasi yang didapatkan adalah sebagai 
berikut, sejumlah 46% peserta aktif dalam mengikuti kegiatan yaitu > 8x 
kehadiran. Sejumlah 24% peserta menderita pre Hipertensi, namun mayoritas 
masih memiliki tekanan darah yang normal. Pada pemeriksaan gula darah 
sejumlah 34% menderita Diabetes Mellitus, namun mayoritas juga masih 
memiliki kadar gula darah yang normal. Pada pemeriksaan kolesterol total 
sejumlah 39% peserta memiliki kadar kolesterol pada kategori perbatasan, 
namun tidak sedikit pula yang berada pada kategori berbahaya yaitu sejumlah 
37%. Pada pemeriksaan kadar HbA1c sejumlah 81% peserta masuk dalam 
kategori Diabetes Mellitus. Pemberian penyuluhan kesehatan juga memberikan 
dampak yang positif kepada peserta untuk dapat lebih menjaga konsumsi 
makanan sehat secara optimal. Pemberian ekstrak daun beluntas dalam bentuk 
seduhan teh juga memberikan efek nyata berupa penurunan berbagai macam     



keluhan seperti hilangnya rasa kesemutan, berkurangnya rasa lelah yang 
berimbas pada peningkatan semangat peserta dalam beraktivitas. Selain itu 
peserta yang memiliki pola konsumsi yang terjaga dengan baik, maka dengan 
minum teh beluntas yang dilakukan secara rutin 2x sehari selama 2 bulan mampu 
menstabilkan kadar gula darah dan kadar kolesterol total. Hasil ini telah 
mencapai harapan yaitu dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat penderita 
DM akan pola makan yang tepat, terutama diet pangan kaya polifenol (air 
seduhan daun beluntas) dan memeriksakan kesehatan secara rutin di Rumah 
Sakit Gotong Royong Surabaya. Penambahan jahe 0,015 % dan lemon 3% pada 
minuman beluntas dapat menekan sel nekrosis pada sel beta langerhaens pada 
tikus secara signifikan dibandingkan perlakuan lainnya.

Kata Kunci: Rumah Sakit Gotong Royong, Pasien Diabetes Mellitus, Minuman 
Daun Beluntas

 

Sumber Dana: Ristek Dikti (Penelitian Produk Terapan)

SIFAT FISIK, KIMIA, DAN ORGANOLEPTIK PRODUK FLAKES 
BERBASIS BERAS DAN UBI JALAR BERWARNA

Ignasius Radix A. P. Jati, Thomas Indarto Putut Suseno, 
Yohan Adi Jaya Kevin Cristanto Edward, Andrew Hartono

ABSTRAK: Sarapan sangat penting peranannya dalam menentukan performa 
aktivitas. Mobilitas masyarakat modern yang semakin tinggi menuntut 
kepraktisan penyajian menu sarapan. Pengembangan flakes berbasis komoditi 
yang merupakan sumber kalori, tinggi serat dan dilengkapi sifat-sifat fungsional 
lainnya dapat menjadi solusinya. Penelitian ini menggunakan beras merah, 
beras hitam, dan ubi kuning yang merupakan sumber kalori yang dilengkapi 
dengan berbagai komponen fungsional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh perbedaan proporsi tepung beras merah dan tepung ubi 
kuning terhadap sifat fisik dan organoleptik flakes, juga mengetahui perbedaan 
konsentrasi kalsium karbonat terhadap karakteristik fisikokimia dan organoleptik 
flakes beras hitam.
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Rancangan penelitian yang dipergunakan adalah rancangan acak kelompok 
(RAK) dengan satu faktor yaitu perbedaan proporsi tepung beras merah dan 
tepung ubi jalar kuning. Penelitian ini menggunakan enam taraf perlakuan, yaitu 
proporsi tepung ubi jalar kuning dan tepung beras merah sebesar 100:0, 80:20, 
60:40, 40:60, 20:80, 0:100, dengan empat ulangan untuk tiap perlakuan. 
Sementara untuk flakes beras hitam menggunakan konsentrasi CaCO3 sebesar 
0,00%; 0,10%; 0,20%; 0,30%; 0,40%; 0,50%; dan 0,60%. Parameter yang diuji 
dari flakes ini adalah sifat fisik (warna, fracturability, crispness, dan indeks daya 
serap air) serta sifat organoleptik (warna, rasa, kerenyahan dan mouthfeel). Hasil 
penelitian menunjukan bahwa perbedaan proporsi tepung beras merah dan 
tepung ubi jalar kuning berpengaruh secara nyata terhadap sifat fisik serta 
organoleptik flakes. Perlakuan terbaik berdasarkan uji organoleptik adalah 
penggunaan proporsi tepung ubi jalar kuning : tepung beras merah sebesar 
60:40. Flakes dengan formulasi perlakuan terbaik memiliki indeks daya serap air 
sebesar 1,0644; nilai fracturability 3,3430 kg-1; nilai crispness 0,0150 cm-1; nilai 
Lightness 51,5±0,1; nilai Hue 56,4087 dan nilai Chroma 16,0703. Untuk flakes 
beras hitam, rentang nilai laju rehidrasi pada suhu 30oC adalah 0,0999-0,1842 g 
air/detik. Rentang nilai laju rehidrasi pada suhu 40oC adalah 0,1170-0,2326 g 
air/detik. Rentang nilai laju rehidrasi pada suhu 50oC adalah 0,1682-0,3028 g 
air/detik. Rentang nilai laju rehidrasi pada suhu 60oC adalah 0,2316-0,3345 g 
air/detik. Rentang nilai laju rehidrasi pada suhu 70oC adalah 0,4096-0,6648 g 
air/detik. Rentang nilai laju rehidrasi pada suhu 80oC adalah 0,4173-0,9461 g 
air/detik. Rentang nilai daya serap air antara 95,29-147,89%. Rentang nilai 
lightness antara 44,2-47,6; chroma antara 6,4-7,5; dan hue antara 8,9-11,9. 
Rentang nilai kadar air antara 1,25-3,37%. Rentang aw antara 0,36-0,45. 
Rentang nilai hardness antara 0,243-0,492 kg. Rentang nilai crispness antara 
0,011- 0,040 cm-1. Sereal sarapan dengan penambahan 0,40% CaCO3 paling 
disukai dari segi organoleptik. Aktivitas antioksidan sereal sarapan sebesar 
89,69%. Kadar total antosianin sebesar 0,1096 mg/g berat kering. Kadar pati 
resisten sebesar 18,82% (basis kering).

Kata Kunci: beras merah, beras hitam, ubi jalar, pisang mas, kasium karbonat 
(CaCO3), sereal sarapan

 

Sumber Dana: Universitas



PENGARUH JENIS KEMASAN DAN KONDISI PENYIMPANAN TERHADAP 
KADAR ANTIOKSIDAN, SIFAT FISIKOKIMIA, MIKROBIOLOGIS,  DAN 
ORGANOLEPTIK MINUMAN BERAS KENCUR DARI BERAS HITAM 

VARIETAS JAWA DAN BERAS HITAM VARIETAS N790 (WAJALOKA)

Thomas Indarto Putut Suseno, Ignatius Radix Astadi, 
Nancy Johan Kuniawan, Elizabeth Astrith Olivea

ABSTRAK: Beras kencur merupakan minuman tradisional dengan bahan-
bahan alami seperti kencur, kunyit, dan jahe serta beras. Beras kencur 
memanfaatkan beras hitam sebagai bentuk diversifikasi pangan dan makanan 
fungsional karena dapat menambah nilai antioksidan yang mampu mencegah 
terjadinya penyakit degeneratif. Minuman beras kencur yang telah diolah 
umumnya tidak bertahan lama dan mudah rusak oleh kapang, khamir, dan 
mikroorganisme pembusuk sehingga menurunkan mutu dari beras kencur. Jenis 
kemasan plastik maupun kaca dapat memberikan perlindungan terhadap beras 
kencur. Perbedaan antara kondisi penyimpanan dapat memberikan pengaruh 
yang signifikan. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
desain tersarang dengan dua faktor, yaitu jenis bahan kemasan dengan 2 taraf 
(plastik dan kaca) dan kondisi penyimpanan dengan 2 taraf (suhu refrigerator dan 
suhu kamar) dan lama simpan selama 60 hari yang diamati setiap hari ke-0, 15, 
30, 45, dan 60 yang diulang sebanyak tiga kali. Parameter yang diuji dengan 
metode RAK desain tersarang adalah kadar antioksidan sebagai total fenol, sifat 
fisikokimia (pH, warna, dan total padatan terlarut), mikrobiologis (angka lempeng 
total), dan parameter yang diuji dengan RAL adalah sifat organoleptik pada hari 
ke 7 pengamatan. Hasil pengamatan berdasarkan kondisi penyimpanan yang 
tersarang dalam jenis kemasan ada pengaruh nyata terhadap parameter total 
padatan terlarut tapi tidak ada pengaruh nyata terhadap parameter pH, total 
fenol, dan organoleptik. Data hasil penelitian minuman beras kencur dari beras 
hitan varietas Jawa adalah: pH antara 3,895-3,936; nilai TPT berkisar 10,53-
11,10oBrix; nilai lightness berkisar 18,3-21,6, nilai chroma berkisar 4,3-6,4, dan 
nilai ohue berkisar 37,5-61,6; nilai kadar total fenol berkisar 4,354-4,864 mg 
EAG/L sampel; nilai ALT 0,8x101-4,0x101 CFU/mL, minuman beras kencur dari 
beras hitan varietas N790 (Wajaloka): pH antara 3,689-3,749; TPT berkisar 
antara 10,8-11,1°Brix; nilai °hue berkisar 54,5-79,0; total fenol berkisar antara 
3,42-2,72 mg GAE/L; ALT 1,1x101-4,4x101CFU/mL. selama 60 hari                    
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penyimpanan. Hasil uji organoleptik dari kedua minuman beras kencur tidak 
berbeda nyata selama 7 (tujuh) hari penyimpanan.

Kata Kunci: minuman beras kencur, beras hitam varietas Jawa, beras hitam 
varietas N790 (Wajaloka), kadar fenolik

EFFECTS OF PACKAGING TYPE AND STORAGE CONDITION ON 
PHENOLIC CONTENT, PHYSICOCHEMICAL, MICROBIOLOGY, 

AND ORGANOLEPTIC PROPERTIES OF BERAS KENCUR 
BEVERAGE FROM BLACK RICE

ABSTRACT: Beras kencur is a traditional beverage made from natural 
ingredients such as kencur (kaempferia galangal), turmeric, giger, and rice 
(beras). Utilization of black rice for beras kencur beverage production is one 
strategy for food diversification as well as functional food development due to the 
ability of black rice to increase the antioxidant activity and reducing the risk of 
degenerative diseases. Black rice beverage is usually produced and distributed 
using conventional method. As a result, it has short shelf life due to the presence 
of mould, fungi, and any other microbes. Packaging types such as plastic or glass 
bottle and also the storage condition playing a key role to protect the quality of 
beras kencur beverage. In this research two black rice variety were used (Jawa 
and Wajaloka). Meanwhile, nested randomized block design was applied with 
two factors which are packaging types (plastic and glass bottle) and storage 
conditions (refrigerator and room temperature). The beverage was stored for 60 
days and examined on day 0, 15, 30, 45, and 30. All experiments were replicated 
3 times. Parameters measured were phenolic content, pH, color, total soluble 
solid, total plate count, and for organoleptic properties beras kencur was tested 
after seven days of storage. Data from beras kencur beverage using Jawa black 
rice variety shows that the pH range from 3,895-3,936; total soluble solid value 
range from 10,53-11,10oBrix; lightness value from 18,3-21,6, chroma from 4,3-
6,4, and ohue from 37,5-61,6; phenolic content from 4,354-4,864 mg GAE/L; 
Total Plate Count from 0,8x101-4,0x101 CFU/mL. Meanwhile, result of beras 
kencur beverage from Wajaloka variety shows the pH range between 3,689-
3,749; total soluble solid from 10,8-11,1°Brix; °hue value from 54,5-79,0; total 
phenolic content from 3,42-2,72 mg GAE/L; total plate count from 1,1x101-          



4,4x101CFU/mL for 60 days of storage. The result from organoleptic test shows 
that both of beras kencur beverage did not show significant different result in 
seven days of storage.

Keywords: beras kencur beverage, black rice Jawa variety, N790 (Wajaloka) 
variety, phenolic content

Sumber Dana: Universitas
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PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN PORTABLE DENGAN
DAYA 100 WATT PER JAM UNTUK DAERAH TEPI PANTAI

Albert Gunadhi

ABSTRAK: Laporan penelitian ini akan membahas mengenai perancangan dan 
implementasi sistem pembangkit listrik dengan energi terbarukan. Energi 
terbarukan yang digunakan adalah energi angin. Pembangkit listrik tenaga angin 
dibuat secara portable dengan daya 100 Watt per jam. Pembangkit listrik tenaga 
angin tersebut diperuntukkan untuk daerah tepi pantai Kekuatan angin akan 
memutar rotor atau blade, hasil putaran tersebut akan memutar generator untuk 
membangkitkan energi listrik. 

Pada penelitian ini digunakan kincir angin yang mengeluarkan tegangan 12 Volt 
DC. Oleh sebab itu, modul regulator tegangan ke 12 Volt DC tidak diperlukan. 
Jika diasumsikan kincir angin terus berputar selama 1 jam dan arus maksimum 
adalah 16,67 Ampere, maka accu yang digunakan minimum adalah 20 AH. 
Sedangkan daya inverter maksimum adalah 200 Watt. Setelah melewati proses 
perancangan, implementasi dan pengujian, maka dapat diambil beberapa 
kesimpulan. 

Rata-rata tegangan yang dihasilkan oleh kincir angin antara 6-9 Volt DC dengan 
tegangan maksimum 15,47 Volt DC. Kecepatan angin tidak konstan dan arah 
angin selalu berubah-ubah untuk kota Surabaya. Untuk arah angin yang selalu 
berubah-ubah, maka tail dari kincir angin di ikat dengan tali ke suatu pipa. Untuk 
mengatasi getaran yang cukup kuat, maka kincir angin harus di ikat secara benar 
pada tower yang kokoh.

Kata Kunci: listrik, energi terbarukan, kincir angin, portable, tepi pantai

Sumber Dana: Universitas



BENTONITE-BIOCHAR KOMPOSIT UNTUK PENYERAP LOGAM BERAT

Felycia Edi Soetaredjo, Suryadi Ismadji, Kuncoro Foe

ABSTRAK: Material komposit adalah bahan yang terbuat dari dua atau lebih 
bahan konstituen dengan sifat fisik atau kimia yang berbeda secara signifikan, 
yang jika dikombinasikan, menghasilkan bahan dengan karakteristik yang 
berbeda dari masing-masing komponen. Dalam sebuah komposit, komponen 
individu tetap terpisah dan berbeda dalam struktur akhir bahan. Penerapan 
material komposit untuk pengelolaan lingkungan mendapatkan perhatian yang 
cukup signifikan akhir-akhir ini, terutama untuk bahan penyerap dalam 
pengelolaan air limbah yang mengandung berbagai macam bahan beracun dan 
berbahaya. 

Salah satu keuntungan penggunaan material komposit untuk pengelolaan 
limbah cair adalah kapasitas penyerapan yang lebih besar disbanding bahan 
penyerap komersial yang telah ada saat ini. Pembuatan bentonite – biochar 
komposit dengan cara kombinasi dari metode pirolisis dan aktivasi dengan 
menggunakan gas karbon dioksida telah dilakukan pada tahun pertama. 
Kemampuan penyerapan komposit juga telah diuji coba dengan menggunakan 
larutan Pb(II) dan Cu(II). 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa material komposit yang dibuat pada 
tahun pertama mempunyai kemampuan penyerapan yang bagus dan 
mempunyai potensi aplikasi pada skala industri. Pada tahun kedua ini proses 
adsorpsi dilakukan pada sistem komponen biner. Pada system biner ini 
fenomena penyerapan yang terjadi jauh lebih komplek. Pengaruh logam yang 
satu terhadap logam yang lain pada proses penyerapan dengan menggunakan 
komposit dipelajari pada tahun kedua ini.

Sumber Dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Hibah Kompetensi)
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PEMANFAATAN MATERIAL NANO-PORI UNTUK MENINGKATKAN 
KETERSEDIAAN HAYATI DAN EFEKTIVITAS TERAPI KURKUMIN 

DALAM PENANGANAN DIABETES

Sandy Budi Hartono, Wenny Irawaty

ABSTRAK: Berbagai penelitian mengindikasikan kemampuan kurkumin dalam 
terapi pencegahan dan pengobatan diabetes. Kurkumin juga memiliki potensi 
yang luar biasa sebagai bahan aktif dalam penanganan berbagai jenis penyakit, 
antara lain: kanker, alergi, arthritis and alzheimer. Namun berbagai penelitian 
menunjukkan rendahnya effisiensi terapi dari kurkumin yang disebabkan oleh 
kelarutan dari kurkumin dalam air yang sangat terbatas. Tentunya hal ini menjadi 
penghalang dalam pemanfaatan kurmumin secara maksimal dalam berbagai 
terapi penyakit. Berbagai metoda diupayakan untuk peningkatan kelarutan atau 
ketersediaan kurkumin di dalam darah. Upaya tersebut meliputi: penggunaan 
adjuvant seperti piperine, pembuatan liposomal kurkumin, pembentukan 
kurkumin nano-partikel, penggunaan phospolipid komplek dan pemanfaatan 
analog kurkumin. Diantara metoda diatas salah satu cara yang mengemuka 
pada saat ini adalah penggunaan teknologi nano yaitu memanfaatkan material 
dengan nano-pori untuk meningkatkan ketersedian hayati berbagai jenis obat 
yang memiliki kelarutan yang rendah. Material nano-pori dengan bahan dasar 
silika (MS) memiliki sifat dan karakteristik yang sangat bermanfaat sebagai 
media penghantar obat baik secara oral maupun injeksi. Bahan berpori ini 
memiliki luasan dan volume pori yang sangat besar sehingga memungkinkan 
untuk mengangkut obat dalam konsentrasi tinggi. Penggunaan teknologi nano 
juga memungkinkan untuk mensintesa material dengan berbagai ukuran pori 
dan ukuran partikel serta untuk memodifikasi karakter kimia permukaan 
sehingga laju pelepasan dari obat bias dikontrol. Ukuran pori yang sangat kecil 
yaitu dalam range 2 – 10 nm, dapat meningkatkan kelarutan partikel obat. Serta 
penempatan obat/molekule dalam pori MS dapat melindungi dari metabolisme 
dan degradasi. Pemanfaatan MS untuk meningkatkan kelarutan berbagai jenis 
obat (doxorubicin, paclitaxel) untuk penanganan kanker menunjukkan tren yang 
terus meningkat. Hal ini menunjukkan potensi dari MS untuk meningkatkan 
ketersedian hayati dari berbagai obat dengan kelarutan rendah. Namun pada 
umumnya penelitian tersebut terbatas untuk analisa secara in vitro dan bukan in 
vivo. Sejauh ini, belum ditemukan penelitian untuk pemanfaatan MS dalam          



meningkatkan ketersediaanhayati kurkumin disertai dengan analisa in vivo serta 
usaha untuk memformulasikan kurkumin-MS dalam bentuk sediaan obat disertai 
dengan berbagai analisa. Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk 
memanfaatkan material nanopori (MSN) sebagai media penghantar kurkumin 
dalam terapi diabetes .Pada penelitian ini telah dilakukan uji anti inflamasi, anti 
diabetes dan toksisitas akut pada kurkumin-MSN. Manfaat utama dari penelitian 
ini adalah pengayaan ilmu pengetahuan dalam pemanfaatan teknologi nano 
untuk pendayagunaan produk lokal dalam menangani penyakit diabetes. 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi standar untuk pemanfaatan 
material nano-pori tidak hanya untuk terapi diabetes namun untuk berbagai jenis 
penyakit lainnya seperti kanker. Pada akhirnya tentunya diharapkan dengan 
penelitian yang berkesinambungan diharapkan pada saatnya dapat dihasilkan 
produk komersial yang bermanfaat tinggi

Sumber Dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Hibah Kompetensi)

BIONANO KOMPOSIT POLIMER ALAM – BENTONITE: SUPER 
ADSORBENT UNTUK SENYAWA-SENYAWA BERACUN 

DAN BERBAHAYA DALAM AIR DAN AIR LIMBAH

Felycia Edi Soetaredjo, Suryadi Ismadji

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu penyerap alami yang 
mempunyai kemampuan penyerapan yang tinggi untuk menghilangkan 
senyawa-senyawa kimia yang beracun dan berbahaya dalam air atau air limbah. 
Penyerap alami yang akan dikembangkan merupakan suatu bionano komposit 
polimer alam dan bentonite. Polimer alam yang akan digunakan untuk 
pembuatan komposit adalah pati, kitosan, dan alginate. Sedangkan bentonite 
yang digunakan diperoleh dari Pacitan, Jawa Timur. Pembuatan bionano 
komposit polimer alam dan bentonite dilakukan dengan menggunakan metode 
pencampuran antara polimer alam dan bentonite pada berbagai macam 
perbandingan massa natrium alginat – bentonite, kemudian dilakukan 
homogenasi dengan menggunakan ultrasound. Campuran kemudian 
dipanaskan pada suhu tertentu dan waktu tertentu dengan menggunakan radiasi
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gelombang mikro. Komposit yang terbentuk kemudian dipisahkan dari larutan, 
dikeringkan, dan dilakukan karakterisasi menggunakan difraksi sinar X, 
ScanningElectron Microscopy (SEM), dan adsorpsi gas nitrogen. Kemampuan 
penyerapan komposit diuji untuk penyerapan Kristal violet. Dari hasil percobaan 
yang diperoleh, komposit dapat menyerap warna lebih baik bila dibandingkan 
dengan alginate dan bentonite.

Sumber Dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi)

RANCANG BANGUN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HYBRID-
BERGERAK UNTUK ENERGI PENYEDOTAN DAN PEMFILTERAN AIR

Andrew Joewono, Rasional Sitepu

ABSTRAK: Energi listrik merupakan suatu energi yang sangat diperlukan, 
namun perlu untuk memperhatikan ketersediaan bahan bakar yang ada. 
Matahari (sinar matahari) adalah salah satu energi terbarukan, dapat 
dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Cukup tersedianya sinar 
matahari yang ada di Indonesia merupakan suatu peluang yang dapat 
dikembangkan untuk menghasilkan energi listrik. Sistem pembangkit listrik perlu 
dirancang untuk dapat memenuhi energi listrik yang diperlukan dalam 
kehidupan, sinar matahari dapat diperoleh dengan mudah dan cuma-cuma, 
sistem pembangkitan listrik juga perlu memperhatikan tersedianya energi listrik 
secara kontinyu, oleh karena itu perlu dibuat suatu sistem yang aman untuk 
pemenuhan energi listrik tersebut dengan menggabungkan dua energi, dengan 
sistem hybrid, penggabungan energi sinar matahari terkonversi menjadi energi 
listrik dan genset, sehingga energi dapat terpenuhi dengan baik, dan dibuat 
sistem yang dapat bergerak (dapat berpindah tempat dengan mudah), adanya 
media penggerak yang dapat memindahkan sistem ini. Aplikasi yang tampak 
untuk pemanfaatan energi listrik dari pembangkitan ini, digunakan untuk sistem 
penyedotan dan pemfilteran air (pada tahun berikutnya), sehingga mempunyai 
keuntungan ganda, dari energi listrik yang dihasilkan dari pembangkitan ini, 
dapat dipergunakan juga untuk mengatasi pemenuhan air dengan menggerakan 
sistem penyedot dan pemfilter air. Sistem yang dirancang dapat berfungsi            



dengan sistem hybrid, energi listrik dari genset dan energi surya, yang dapat 
mengatur secara otomatis pengisian energi ke baterai dan mensuplai beban, 
dengan waktu kerja efektif kurang lebih 2 jam, daya yang digunakan berkisar 537 
hingga 537 watt, dari suplai energi baterai 12v 100Ah, dipasang seri, dam 
mempunyai nilai tegangan batasan otomatis 22 volt dari tegangan baterainya. 
Oleh karena itu sistem pembangkit tenaga listrik ini, untuk dapat dipergunakan 
sebagai sumber energi penyedotan dan pemfilteran air, sehingga dapat 
dipergunakan untuk masyarakat banyak, seperti target penelitian dan dapat 
diteruskan pada tahap penelitian ditahun kedua dari tiga tahun berikutnya.

Kata Kunci: sistem hybrid, genset, pompa air, filter air

Sumber Dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Produk Terapan)

TABLET HISAP KULIT JERUK PURUT (Citrus hystrix) 
UNTUK TERAPI DIABETES DAN ANTISEPTIK MULUT

Wenny Irawaty, Ery Susiany Retnoningtyas, Lannie Hadisoewignyo

ABSTRAK: Kulit jeruk purut mengandung senyawa-senyawa flavonoid yang 
mempunyai kemampuan sebagai agen terapi diabetes. Pada usulan penelitian 
ini, ekstrak kulit jeruk purut diolah menjadi produk inovasi tablet hisap untuk 
kenyamanan dan kemudahan konsumen. Untuk memberikan nilai lebih pada 
produk ini, disamping sebagai agen terapi diabetes, dilakukan uji antiseptik atau 
antibakteri terhadap sejumlah bakteri yang umumnya dijumpai di rongga mulut 
dan gigi. Untuk itu, tujuan utama penelitian ini adalah (1) mempelajari pengaruh 
pemberian ekstrak kulit jeruk purut terhadap pertumbuhan bakteri penyebab 
kerusakan gigi (Streptococcus mutans, Escherichia coli, dan Staphylococcus 
aureus) dan (2) menentukan zona hambat bening yang dihasilkan oleh 
pemberian ekstrak kulit jeruk purut pada pertumbuhan keempat bakteri tersebut. 
Ada tiga bagian utama metode penelitian yang dilakukan yaitu (1) persiapan kulit 
jeruk purut, (2) pembuatan ekstrak kulit jeruk dan (3) uji antibakterinya. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit jeruk purut dapat menghambat 
pertumbuhan ketiga bakteri penyebab karies gigi dengan urutan Staphylococcus
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aureus > Escherichia coli > Streptococcus mutan. Diameter zona bening yang 
ditunjukkan pada uji antibakteri memperlihatkan bahwa ekstrak kulit jeruk purut 
memberikan diameter zona bening terbesar dalam menghambat pertumbuhan 
bakteri Staphylococcus aureus yaitu mencapai 10 mm. Hasil ini menunjukkan 
bahwa ekstrak kulit jeruk sangat berpotensi untuk dipertimbangkan sebagai 
bahan alternatif pencegah kerusakan gigi.

Kata Kunci: kulit jeruk purut, fraksinasi, diabetes, antiseptik, karies gigi

Sumber Dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Produk Terapan)

PEMANFAATAN NANOPARTIKEL UNTUK MENINGKATKAN 
KETERSEDIAAN HAYATI DAN EFEKTIFITAS TERAPI DIABETES FRAKSI 

SEMIPOLAR EKSTRAK KULIT JERUK PURUT (Citrus hystrix)

Wenny Irawaty, Sandy Budi H., Lannie Hadisoewignyo

ABSTRAK: Inkorporasi fraksi etil asetat kulit jeruk purut ke dalam pori 
nanomaterial berbasis silika untuk terapi diabetes sangat menjanjikan karena 
senyawa-senyawa dalam kulit jeruk purut berpotensi untuk digunakan sebagai 
agen terapi diabetes dan silika itu sendiri kompatibel dengan fluida atau cairan 
tubuh manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari sintesa MSNs 
dengan variasi ukuran dan bentuk pori serta mempelajari profil pelepasan 
senyawa fenolik dari dalam pori MSNs-fraksi kulit jeruk purut. Untuk mencapai 
tujuan utama tersebut, ada empat tahap penelitian yang diusulkan yaitu sintesa 
MSNs, pembuatan fraksi etil asetat kulit jeruk purut, inkorporasi atau loading 
fraksi etil asetat kulit jeruk purut ke dalam pori MSNs, serta uji pelepasan 
senyawa fenolik dari dalam partikel MSNs-fraksi kulit jeruk purut. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tahap inkorporasi atau loading fraksi etil asetat kulit jeruk 
purut ke permukaan partikel dapat dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari 
hasil uji karakterisasi partikel menggunakan FTIR (Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy) dan SEM (Scanning Electron Microscopy). Uji pelepasan 
senyawa-senyawa fenolik dari fraksi etil asetat kulit jeruk purut mengindikasikan 
bahwa senyawa tersebut dapat berinteraksi dengan permukaan partikel sampai  



tingkat tertentu yang dipengaruhi oleh morfologi nanopartikel.

Sumber Dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Terapan Unggulan Perguruan 
Tinggi)

SISTEM HYBRID SOLAR PANEL DAN KINCIR ANGIN 
SEBAGAI PENGHEMAT PEMAKAIAN LISTRIK 
RUMAH TANGGA DENGAN DAYA 2200 WATT

Albert Gunadhi, Julius Mulyono

ABSTRAK: Laporan ini membahas mengenai perancangan dan implementasi 
sistem penghemat sebagian pemakaian listrik PLN. Sistem ini berguna untuk 
menghemat pemakaian listrik rumah tangga secara otomatis dengan daya 
maksimum 2200 Watt. Sumber energi yang digunakan untuk menghemat 
sebagian pemakaian listrik berasal dari solar panel dan kincir angin. Modul 
sinkronisasi akan mendapat masukan daya dari 3 sumber, yaitu PLN, solar panel 
dan kincir angin. Ketiga sumber tersebut harus mempunyai tegangan yang sama 
dan sejenis. Untuk mempermudah proses sinkronisasi, sumber listrik PLN 
diturunkan dulu tegangannya menjadi 12 Volt. Proses penurunan tegangan 
menggunakan 2 buah switching power supply 30 A yang dirangkai secara 
paralel. Keluaran dari masing-masing switching power supply akan ditambahkan 
rangkaian penyearah dengan dioda bridge 50 A. Keluaran dari dioda bridge 
tersebut adalah tegangan DC 12 Volt. Tegangan DC 12 Volt inilah yang akan 
dipakai untuk menggabungkan daya dari solar panel dan kincir angin. Setelah 
proses penggabungan daya dari ketiga sumber, tegangan DC 12 Volt diubah lagi 
menjadi tegangan AC 220 Volt dengan bantuan inverter 900 Watt. Tegangan AC 
220 Volt inilah akan digunakan untuk menyuplai daya listrik ke peralatan rumah 
tangga. Setelah melewati proses perancangan, implementasi dan uji coba, maka 
dapat diambil beberapa kesimpulan. Keluaran dari modul penurun tegangan 
PLN diatur pada DC 12 Volt. Keluaran dari regulator tegangan solar panel diatur 
pada DC 13,5 Volt. Tegangan maksimum kincir angin selama uji coba adalah DC 
13,4 Volt. Rata-rata penghematan pemakaian listrik PLN dari uji coba sistem 
adalah 26% pada beban lampu pijar dengan daya 60 Watt 220 VAC.
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Diharapkan sistem tersebut dapat menghasilkan sistem yang dapat mendukung 
program pemerintah Indonesia untuk menghemat energi khususnya dalam 
pemakaian listrik PLN.

Kata Kunci: penghemat, listrik, PLN, solar panel, kincir angin, sinkronisasi

Sumber Dana: Universitas (Penelitian Produk Terapan)

APLIKASI MODEL MATEMATIS PENENTUAN SPESIFIKASI 
PRODUK PADA QFD DENGAN MEMPERTIMBANGKAN 

KETIDAKPUASAN KONSUMEN

Dian Retno Sari Dewi, Martinus Edy Sianto

ABSTRAK: Quality Function Deployment (QFD) merupakan suatu metode 
perencanaan produk yang terstruktur pengembangan yang memungkinkan 
suatu perusahaan untuk menjelaskan spesifikasi keinginan dan kebutuhan 
konsumen sehingga mereka dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan 
dari setiap produk atau jasa yang ditawarkan (Cohen, 1995). QFD konvensional 
berlaku asumsi yang dikenal sebagai efek kompensasi, bahwa dengan 
memaksimalkan faktor pemicu kepuasan konsumen, maka secara otomatis 
ketidakpuasan konsumen dapat dihilangkan Asumsi terebut tidak sejalan 
dengan Motivation-Hygiene (MH) theory yang memandang bahwa faktor-faktor 
pemicu kepuasan dan ketidakpuasan adalah berbeda. Akibatnya ketidakpuasan 
tidak hilang hanya dengan memperbaiki faktor-faktor pemicu kepuasan. Saat ini 
telah pula dikenal model Kano untuk pengelompokan kebutuhan konsumen. 
Model Kano membagi kebutuhan ke dalam beberapa kategori sesuai dengan 
pengaruhnya terhadap kepuasan atau ketidakpuasan. Dalam hubungannya 
dengan M-H theory, model Kano dapat dikatakan memiliki pandangan yang 
paralel dengan teori tersebut.  Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, 
Rahaju dan Dewi (2011) mengembangkan model optimasi QFD dengan 
mempertimbangkan ketidakpuasan konsumen. Dalam model ini  model Kano 
dilibatkan untuk mengkategorikan kebutuhan sesuai perannya sebagai pemicu 
kepuasan atau ketidakpuasan konsumen.



Fungsi hubungan antara kebutuhan konsumen dan karakteristik teknis 
ditentukan dengan bantuan desain eksperimen, sedangkan untuk menentukan 
target karakteristik teknis disusun suatu model matematis yang 
mempertimbangkan batasan ketersediaan sumber daya (biaya dan waktu). 
Selain itu, model yang disusun dapat mengakomodasi hubungan linier maupun 
nonlinier antara pemenuhan suatu kebutuhan tertentu dengan kepuasan dan 
ketidakpuasan konsumen, sehingga diharapkan sumber daya yang tersedia 
untuk pengembangan produk dapat dialokasikan secara lebih tepat untuk 
memaksimalkan kepuasan konsumen dan mengatasi ketidak puasan 
konsumen. Pada penelitian tahun ketiga ini ditambahkan fungsi fuzzy agar dapat 
menjelaskan respon dari konsumen yang seringkali tidak presisi. Fungsi fuzzy 
akan diintegrasikan dalam model Kano yang merupakan inputan model 
matematika, Model Kano tradisional seringkali dianggap tidak presisi dalam 
menerjemahkan dan mengkategorikan keinginan konsumen dalam kategori 
Kano, sementara itu model fuzzy Kano dianggap lebih mewakili dan presisi. 
Obyek dalam contoh numeric adalah rak sepatu, namun model berlaku generic 
untuk dapat diimplementasikan dalam berbagai obyek.

Sumber Dana: Universitas (Penelitian Produk Terapan)

OLAH RAGA MELALUI VISUALISASI TERARAH (GUIDED IMAGERY)

Diana Lestariningsih A, Mayasari Hugeng

ABSTRAK: Tubuh yang sehat merupakan salah satu yang ingin didapatkan oleh 
setiap orang. Salah satu cara menuju sehat adalah dengan berolahraga, tetapi 
seringkali manusia dengan berbagai latar belakang menunda dalam melakukan 
akivitas olah raga. Teknik visualisasi terarah (guided imagery) yang dimaksud 
adalah teknik membayangkan sesuatu senyata mungkin di dalam pikiran dalam 
kondisi rileks yang dapat di stimulasi melalui arahan orang lain atau mengamati 
objek film. Dalam penelitian yang dirancang, teknik visualisasi terarah ditujukan 
untuk memvisualisasikan pikiran dalam aktivitas berolahraga. Visualisasi terarah 
direkam dalam bentuk audio. Perubahan respon tubuh yang diukur karena 
aktivitas pikiran tersebut adalah perubahan kecepatan denyut jantung (heart       
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rate), pernafasan (respiratory) dan resistansi kulit. Pengukuran respon tubuh 
dengan menggunakan simulator BIOPAC MP30 dengan memanfaatkan 
transducer Galvanic Skin Resistance (GSR), Respiratory dan electrode set. 
Parameter yang diukur kecepatan denyut jantung, Beat per Minute (BPM), 
pernafasan, Breath Per Minute (BPM) dan resistansi kulit (ìMho). Pengukuran 
dilakukan dengan cara mengukur kondisi seseorang pada saat relaksasi ± 60 
detik, treatment teknik visualisasi olah raga terarah ± 20 menit, pendinginan ± 
180 detik, terminasi ± 120 detik. Hasil yang diharapkan adalah adanya respon 
tubuh yang signifikan dan terukur dengan istilah “mind body connection” dengan 
aplikasi olah raga menggunakan visualisasi pikiran. Hasil pengukuran dari 
penelitian adalah nilai rata - rata respiratory pada saat event olah raga 21 Breath 
Per Minute di atas nilai resting yaitu 12 Breath Per Minute. Nilai rata - rata GSR 
pada saat event olah raga memiliki resistansi terkecil yaitu 65K Ù di bawah nilai 
resistansi kulit kering yang mempunyai nilai range 100KÙ – 600KÙ. Nilai rata – 
rata heart rate pada saat event olah raga sebesar 79 Beat Per Minute (BPM) yang 
masih cenderung stabil pada kondisi resting. Visualisasi terarah secara deskriptif 
dapat membawa subyek ke dalam kondisi rileks. Beberapa subyek mampu 
terlarut pada kondisi visualisasi membayangkan kegiatan berolahraga sehingga 
setelah masuk ke dalam kondisi rileks, visualisasi terarah yang diberikan menjadi 
terlihat nyata bagi subyek. Hal ini ditunjukan dengan peningkatan respiratory 
pada seluruh subyek, detak jantung pada 4 orang subyek dan terjadi penurunan 
resistansi pada seluruh subyek. 

Sumber Dana: Universitas

BIO-DELIGNIFIKASI LIMBAH PADAT TANDAN KOSONG 
KELAPA SAWIT SEBAGAI BAHAN PAKAN TERNAK

Felycia Edi Soetaredjo, Suryadi Ismadji

ABSTRAK: Indonesia adalah salah satu negara penghasil minyak kelapa sawit 
terbesar di Indonesia. Produksi minyak kelapa sawit ini juga meningkat terus dari 
tahun ke tahun. Produksi minyak kelapa sawit yang besar menghasilkan limbah 
solid dalam jumlah yang besar. Limbah padat ini perlu untuk dioleh lebih lanjut      



untuk menghindari penumpukan limbah solid. Salah satu limbah padat kelapa 
sawit adalah tandan kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan 
ternak apabila kandungan lignin dihilangkan dengan proses delignifikasi secara 
biologi. Dalam penelitian ini dipelajari pengaruh waktu delignifikasi, 
perbandingan solid-liquid, dan kosentrasi mikroorganisme terhadap penurunan 
kadar lignin. Lignin dan selulosa dianalisa dengan metode Van Soest. Hasil 
percobaan menunjukkan kadar lignin mula-mula adalah 32.83%, dan setelah 
proses delignifikasi menggunakan Trichoderma viride kadar lignin turun menjadi 
13.76% (didapatkan pada perbandingan solid-liquid 1:30 dan waktu fermentasi 6 
minggu) dan penurunan kadar lignin menggunakan Escherichia coli menjadi 
12.48% (didapatkan pada perbandingan solid-liquid 1:50 dan waktu fermentasi 6 
minggu). Kombinasi antara Trichoderma viride dan Escherichia coli dalam 
proses delignifikasi biologi menghasilkan penurunan lignin menjadi 18.57% 
selama waktu fermentasi 6 minggu. Hasil analisa FTIR menunjukkan adanya 
gugus fenol dan senyawa aromatis yang merupakan senyawa penyusun lignin.

Sumber Dana: Universitas

PERANCANGAN POMPA AIR MESIN STIRLING TENAGA SURYA

Hadi Santosa, Martinus Edy Sianto, Julius Mulyono, Yosef Adiyasa Putra

ABSTRAK: Pengembangan suatu sistem dengan sumber energi matahari butuh 
lebih banyak dikembangkan, terlebih dengan isu kelangkaan bahan bakar 
minyak, dan semakin mahalnya harga bahan bakar minyak. Dengan keuntungan 
geografis Indonesia yang memiliki dua musim, yaitu penghujan dan kemarau, 
maka penggunaan suatu sistem dengan memanfaatkan panas matahari akan 
sangat optimal. Dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki 
masalah kekeringan  pada musim kemarau, dimana kebutuhan air meningkat, 
baik untuk keperluan rumah tangga ataupun keperluan bercocok tanam. 
Terutama daerah yang masih belum terjamah listrik akan sangat terbantu dalam 
hal pengadaan air bersih. Dengan menggunakan prinsip mesin Stirling, dimana 
mesin siklus tertutup dengan pembakaran eksternal, yang mampu 
menggunakan berbagai macam sumber panas, salah satunya adalah matahari.
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Mesin Stirling mampu mengubah energi panas matahari menjadi energi gerak 
yang mampu disalurkan atau direkayasa sebagai sumber energi dalam 
memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pengadaan air bersih dengan 
menggunakan pompa, ataupun menghasilkan listrik dengan menggunakan 
alternator.

Kata Kunci: Mesin Stirling, Siklus Tertutup

Sumber Dana: Universitas

PEMROSESAN SINYAL DIGITAL MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER 
ATXMEGA32A4 DENGAN ADC (ANALOG TO DIGITAL CONVERTER) DAN 

DAC (DIGITAL TO ANALOG CONVERTER) INTERNAL

Hartono Pranjoto, Lanny Agustine, Widya Andyardja

ABSTRAK: Mikrokontroler dan mikroprosesor banyak digunakan untuk 
memproses sinyal secara digital karena bentuknya yang kecil dan juga 
kemampuannya untuk melakukan penghitungan aritmatika secara cepat. 
Kemampuan ini memungkinkan untuk menggunakan mikrokoprosesor pada 
aplikasi pemrosesan sinal digital secara umum dan praktis terutama untuk 
sebuah aplikasi pengenalan penggunaan mikrokontroler sebagai pemroses 
sinyal digital. ATXMEGA32 adalah sebuah mikrokontroler yang dirancang oleh 
perusahaan mikroelektronika Atmel Inc. Miktrokontroler ini memiliki beberapa 
keistimewaan dibandingkan dengan mikrokontroler generasi sebelumnya dalam 
hal pewaktu (timer), kontrol interupsi (interrupt controller) dan juga analog-to-
digital (ADC) dan digital-toanalog converter (DAC) yang sudah tertanam 
langsung dalam miktrokontroler tersebut sehingga tidak perlu ditambahkan pada 
rangkaian elektronik tambahan. Pada poenelitian ini sebuah pemrosesan sinyal 
digital dirancang dan dibuat dengan basis miktrokontroler ATXMEGA32. Pada 
penelitian ini dirancang dan diimplementasikan sebuah filter digital yang 
dirancang dengan memproses sinyal input tersebut secara digital setelah 
dikonversikan oleh ADC menjadi sinyal digital dan kemudian diproses secara 
digital dengan menggunakan operasi matematika. Hasil pemrosesan tersebut     



dikonversikan kembali menjadi sinyal analog oleh DAC dan hasilnya diobservasi 
secara langsung Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa miktrokontroler 
ATXMEGA32 dapat dipergunakan sebagai sebuah miktrokontroler untuk 
memproses sinyal secara digital dan mengeluarkannya kembali dalam bentuk 
sinyal analog.

Sumber Dana: Universitas

PENGAMBILAN TANIN DARI DAGING BUAH MAJA (Aegle marmelos) 
DENGAN METODE EKSTRAKSI SOXHLET, EKSTRAKSI REFLUX 

DAN MICROWAVE ASSISTED EXTRACTION (MAE)

Yohanes Sudaryanto

ABSTRAK: Tanin merupakan campuran polifenol yang banyak terdapat di dalam 
tumbuhan seperti kayu pinus, akasia, bakau, kulit biji jambu mete dan lain-lain.  
Selama ini tanin telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, 
antara lain dalam industri penyamakan kulit, industri zat warna, sebagai adhesive 
di industri kayu serta penjernih air. Mengingat manfaatnya yang sangat beragam, 
perlu dilakukan penelitian pengambilan tanin dari salah satu jenis tanaman yang 
selama ini belum banyak dimanfaatkan, yaitu tanaman buah maja (Aeglo 
marmelos). Maka tujuan penelitian ini adalah mengambil tanin dari buah maja 
dengan metode ekstraksi Soxhlet, ekstraksi reflux dan Microwave Assisted 
Extraction (MAE). Pada dasarnya penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu ekstraksi 
pelarut menggunakan seperangkat alat Soxhlet, ekstraksi reflux menggunakan 
labu ekstraksi yang dilengkapi kondensor bali (reflux) dan Microwave Assisted 
Extraction. Ektraksi menggunakan Soxhlet dilakukan paling awal, karena hasil 
dari percobaan dengan metode ini, yaitu jenis pelarut yang menghasilkan yield 
tertinggi akan diterapkan sebagai variabel tetap pada metode ekstraksi reflux. 
Sedangkan pada Microwave Assisted Extraction digunakan pelarut etanol 70%. 
Pada pelaksanaan masing-masing metode dilakukan analisa kualitatif yang 
dilanjutkan dengan analisa kuantitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan 
metode FeCl3, sedangkan analisa kuantitatif dilakukan dengan metode 
volumetri. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada ekstraksi Soxhlet,     
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pelarut yang terbaik adalah metanol, pada ekstraksi refluks kondisi operasi 
terbaik adalah waktu ektraksi 4 jam dan rasio daging buah maja 30 gram:350 mL, 
sedangkan pada Microwave Assisted Extraction kondisi terbaiknya adalah 2x45 
detik. Metode Microwave Assisted Extraction menghasilkan yield terbesar, yaitu 
0,8619-1,0933%, diikuti ekstraksi Soxhlet dengan yield sebesar 0,8569-
1,0476%, dan ekstraksi reflux dengan yield sebesar 0,4044-0,9748%.

Sumber Dana: Universitas
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STUDI TENTANG PENYESUAIAN DIRI, WELL-BEING DAN PENGASUHAN 
ORANGTUA TERHADAP PERILAKU BERMASALAH DAN 

PERILAKU PROSOSIAL PADA ANAK

Agnes Maria Sumargi, Eli Prasetyo

ABSTRAK: Perilaku bermasalah pada anak dapat menimbulkan dampak yang 
negatif bagi perkembangan anak di kemudian hari. Sementara itu, perilaku 
prososial pada anak perlu ditumbuhkan agar anak memiliki penyesuaian diri 
yang baik. Secara teoritis, perilaku anak terkait dengan pengasuhan orangtua 
dan pengasuhan orangtua dipengaruhi oleh penyesuaian diri orangtua dan well-
being. Penelitian terdahulu belum sepenuhnya mengkaji hubungan antara 
kondisi mental orangtua dengan pengasuhan dan perilaku anak yang bersifat 
negatif (perilaku bermasalah) maupun positif (perialku prososial). Penelitian ini 
hendak menguji hubungan antara penyesuaian diri dan well-being orangtua 
dengan perilaku anak yang diperantarai oleh pengasuhan orangtua terhadap 
anak (pengasuhan sebagai variabel mediator). Penelitian dilakukan pada 173 
orangtua siswa di sebuah SD di Surabaya (kelas 1-5). Pengambilan data 
dilakukan melalui kuesioner yang diisi oleh orangtua (Depression Anxiety Stress 
Scale-21, Pemberton Happiness Index, Parenting and Family Adjustment Scale 
dan Strengths and Difficulties Questionnaire). Analisis mediasi dengan path 
analysis macro (PROCESS) menunjukkan hasil tingkat penyesuaian diri 
orangtua dan well-being orangtua berhubungan secara signifikan dengan 
perilaku bermasalah melalui pengasuhan, namun hanya well-being orangtua 
yang memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku prososial anak. Hal ini 
menunjukkan pentingnya untuk memperhatikan kesejahteraan orangtua karena 
memungkinkan untuk memunculkan pengasuhan yang efektif dari orangtua, 
yang selanjutnya dapat mengurangi tingkat perilaku bermasalah anak dan 
meningkatkan perilaku prososialnya.

Kata Kunci: well-being, penyesuaian diri, pengasuhan, perilaku bermasalah, 
perilaku prososial

Sumber Dana: Universitas



STUDI DESKRIPSI TENTANG RELIGIOSITAS DAN FAKTOR-FAKTOR 
YANG MEMPENGARUHI RELIGIOSITAS PADA MAHASISWA 

YANG BERAGAMA KATOLIK DI UNIVERSITAS 
KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

Johannes Dicky Susilo, M.D. Rama Adhyatma

ABSTRAK: Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religious, 
namun saat ini penanaman nilai-nilai religious mulai terdesak oleh 
perkembangan teknologi, khususnya perkembangan di bidang teknologi 
komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi modern, telekomunikasi 
dan mass media yang amat pesat, terbuka dan kurang selektif bisa memberikan 
dampak negatif bagi keberadaan dan kewibawaan nilai-nilai religious yang 
dianut dalam kehidupan masyarakat.Mahasiswa juga tidak terlepas dari 
pengaruh tersebut padahal sebagai calon agen perubahan diharapkan memiliki 
religiusitas yang tinggi. Oleh karena itu, Peneliti mau mengetahui dampak dari 
fenomena tersebut di atas terhadap perkembangan religiositas mahasiswa 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Penelitian dilakukan terhadap 449 
orang mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan teknik pengambilan 
sampel menggunakan incendental sampling. Pengambilan data menggunakan 
skala religiositas remaja. Hasil penelitian menunjukkan tingkat religiositas dalam 
kategori sangat tinggi sebanyak 52,9% dan kategori tinggi 40,9%. Faktor-faktor 
yang dominan dalam mempengaruhi religiositas adalah orangtua, saudara, 
teman, dan pemuka agama. Orangtua adalah faktor yang paling dominan dalam 
pertumbuhan religiositas mahasiswa.

Kata Kunci: religiositas mahasiswa, faktor-faktor religiositas

Sumber Dana: Universitas
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PENYUSUNAN KONSTRUK KEBAHAGIAAN SESUAI MASYARAKAT 
INDONESIA DITINJAU DARI GEOGRAFI, DEMOGRAFI, PSIKOGRAFI 

DAN NILAI-NILAI KULTURAL

Nurlaila Effendy, Agnes Maria Sumargi

ABSTRAK: Ada perbedaan konsep kebahagiaan di Barat dan di Timur. Pada 
budaya Barat yang menganut paham individualistik, kebahagiaan merupakan 
pencapaian prestasi pribadi. Pada budaya Timur menganut paham kolektif, 
kebahagiaan bergantung pada hubungan interpersonal yang mengarah pada 
keharmonisan sosial. Pada budaya Barat juga memiliki perbedaan antara 
Amerika Utara dan Eropa, begitu pula pada budaya Timur. Kebahagiaan tiap 
region pada Budaya Timur memiliki aspek yang berbeda. Indonesia yang 
memiliki perbedaan geografi, demografi, psikografi dan nilai-nilai subkultur tentu 
memiliki pandangan tersendiri tentang kebahagiaan. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menyusun konstruk kebahagian sesuai masyarakat Indonesia, sehingga 
dapat menjadi alat ukur untuk mengukur kebahagiaan sesuai orang Indonesia. 
Penelitian ini direncanakan selama 3 tahun memiliki tujuan pada Tahun I: 
mengidentifikasi konstruksi kebahagiaan pada 2 kota besar yang berada di Jawa 
dan luar pulau Jawa; Tahun II: mengidentifikasi konstruk kebahagiaan pada 2 
kabupaten di Jawa dan luar pulau Jawa; dan Tahun III: menyusun konstruk 
kebahagian. Sehingga, tersusun konstruk kebahagiaan sesuai masyarakat 
Indonesia yang majemuk. Metode dalam Penelitian penggabungan metode 
kuantitatif dan kualitatif melalui wawancara dan FGD dengan pertanyaan terbuka 
untuk menemukan keywords atas pendefinisian kebahagiaan. Data kualitatif 
dianalisis secara parsial maupun integratif untuk menemukan kata kunci dari 
definisi kebahagiaan. Hasil keywords dilakukan analisis dengan konstruk 
kebahagiaan berdasarkan alat ukur yang sudah disusun yakni Oxford Happiness 
Questionnaire dan Life Satisfaction Scale. Hasil yang diharapkan dalam 
penelitian adalah : 1) tersusun alat ukur berdasarkan konstruk kebahagian 
Masyarakat Indonesia dan dapat digunakan untuk mengukur tingkat 
kebahagiaan di Indonesia; 2) hasil penelitian dimuat pada jurnal yang 
terakreditasi; 3) HKI. Penelitian yang sedang berjalan 4 bulan ini sudah 
melakukan FGD 4 kali di kota Pekanbaru dan Surabaya. Mengumpulkan data 
open ended quesener sebanyak 250 subjek telah diinput dan dioleh open coding 
dan axial coding. Saat ini penelitian pada tahap selective coding, yaitu menyusun



data dari axial coding untuk mengintepretasi dan elaborasi agar mendapatkan 
dimensi kebahagian dengan beberapa triangulasi ( Data Triangulation, Theory 
triangulation dan Investigator triangulation). Hasil penelitian sementara diterima 
abstraknya pada Pertemuan ilmiah Psikologi region Asia (ARUPS). Tahap ini 
sesuai rencana penelitian dan target penyelesaian sampai bulan Oktober 2017.

Kata Kunci: Konstruk Kebahagiaan, Budaya Timur, Budaya Barat, Indonesia

Sumber Dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Produk Terapan)

SOCIAL MEDIA ENGAGEMENT DAN SELF REGULATED LEARNING 
PADA MAHASISWA TAHUN PERTAMA

Ermida Listyani Simanjuntak

ABSTRAK: Penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa adalah hal yang 
banyak ditemui saat ini. Data dari Kominfo (2016) menyebutkan bahwa 
mahasiswa adalah pihak yang paling banyak menggunakan internet. Akses 
internet yang cukup banyak dilakukan oleh mahasiswa khususnya pada 
mahasiswa tahun pertama adalah akses pada situs media sosial. Dengan 
demikian keterlibatan mahasiswa pada media sosial (social media engagement) 
penting untuk diteliti. Salah satu faktor yang diduga berhubungan dengan 
keterlibatan individu pada media sosial adalah self regulated learning. Penelitian 
ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara self regulated learning 
dengan keterlibatan mahasiswa pada media sosial. Penelitian ini dilakukan pada 
mahasiswa tahun pertama dengan N=76 di Fakultas Psikologi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini 
adalah skala regulasi belajar SRSS yang memiliki nilai alpha sebesar 0.887, 
kuesioner keterlibatan pada media sosial dan internet addiction test (IAT) yang 
dikembangkan oleh Kimberly Young. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada 
hubungan yang signifikan antara self regulated learning dengan keterlibatan 
mahasiswa pada media sosial dengan nilai r = -0.41 dengan p=0.723 (p<0.05). 
Namun demikian ada hubungan antara self regulated learning dengan 
kecenderungan ketergantungan pada internet dengan r=-0.251, p=0.029            
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(p<0.05). Hasil ini menggambarkan bahwa self regulated learning bukan 
merupakan prediktor bagi keterlibatan mahasiswa pada media sosial karena 
mahasiswa yang memiliki regulasi diri yang baik juga cukup terlibat pada media 
sosial. Namun demikian, keterlibatan mahasiswa yang memiliki regulasi diri yang 
baik lebih terfokus untuk membantu penyelesaian tugas-tugas akademik 
sedangkan mahasiswa yang memiliki self regulated learning yang rendah lebih 
terfokus pada hal-hal yang non akademik. Di samping itu hasil lain juga 
menunjukkan bahwa self regulated learning juga membantu mahasiswa untuk 
tidak mengalami ketergantungan pada internet Saran yang dapat diberikan 
adalah mahasiswa dapat memilah akses internet untuk hal-hal yang mendukung 
penyelesaian tugas-tugas akademik. Fakultas juga disarankan dapat membantu 
mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan self regulated learning 
sehingga dapat menggunakan media sosial untuk hal-hal yang mendukung 
tugas-tugas akademiknya. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah 
mengembangkan alat ukur yang dapat mengukur keterlibatan pada media social 
secara lebih luas.

Kata Kunci: self regulated learning, social media engagement, mahasiswa 
tahun pertama

Sumber Dana: Universitas

PENGARUH JOB DEMANDS DAN JOB RESOURCES TERHADAP 
PSYCHOLOGICAL WELLBEING PADA PERAWAT RUMAH SAKIT TIPE C 

DI SURABAYA HERLINA SUBANDRIYFAKULTAS PSIKOLOGI

Herlina Eka Subandriyo Putri, F.Yuni Apsari

ABSTRAK: Sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai penerapan 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia pada pelayanan kesehatan 
memberikan dampak terhadap kinerja pelayanan kesehatan di Indonesia. 
Perawat sebagai ujung tombak pemberi layanan kesehatan menerima 
dampaknya, salah satunya dikaitkan dengan beban kerja (work-load) yang 
dimiliki. Hal ini dikarenakan JKN menerapkan bahwa asuransi kesehatan             



pemerintah yang dikenal BPJS Kesehatan memberikan kesempatan pada setiap 
warga Negara untuk menerima pelayanan kesehatan yang memadai. Pada 
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari stress kerja yang 
menggunakan model demnd induced strain compensation (DISC) dalam bentuk 
job demands dan job resources (cognitive, emotional, physical) terhadap 
kesejahteraan psikologis perawat. Salah satunya adalah psychological well-
being. Adapun metode yang diterapkan adalah melalui kuesioner yang dibagikan 
pada 10 rumah sakit tipe C di Surabaya dengan jumlah subjek sebanyak 224 
perawat. Hasilnya menunjukkan adanya pengaruh job demans dan job 
resources terhadap psychological well-being melalui metode statistic regresi 
berganda sebesar 0.03 (sig<0.05). hal inilah menunjukkan bahwa stress kerja 
memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan psikologis perawat yang 
secara tidak langsung akan berdampak pula pada pelayanan kesehatan pada 
pasien.

Kata Kunci: Job demands, job Resources, psychological well-being, perawat, 
Rumah sakit Tipe C, Surabaya

Sumber Dana: Universitas

KEBAHAGIAAN KARYAWAN PERUSAHAAN 
PADA PT. X & PT. Y DI JAWA TENGAH

Nurlaila Effendy, Herlina Eka Subandriyo

ABSTRAK: Kebahagiaan merupakan sebuah konstruk yang menjadi tujuan bagi 
individu dalam setiap setting hidupnya, tidak terkecuali kebahagiaan di tempat 
kerja (happiness at work) bagi para karyawan. Sebuah organisasi yang ideal 
tidak sekedar mencari profit semata namun juga memperhatikan kesejahteraan 
psikologis yang nantinya dihubungkan dengan kinerjanya. Hasil penelitian-
penelitian yang ada menunjukkan banyak dampak positif dari kebahagiaan. 
Kebahagiaan juga memiliki dampak positif pada kesehatan, harapan hidup, work 
engagement, organisational commitment, produktifitas, dan lain-lain. 
Kebahagiaan/happiness terhubung dengan hal-hal tangible benefits, dari            
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kesehatan, pernikahan yang lebih baik, meningkatkan kesempatan untuk 
mencapai tujuantujuan. Kebahagian menjadi penting untuk orang menjadi lebih 
sehat. Penelitian ini dilakukan pada karyawa yang bekerja perusahaan X dan Y 
dengan karakteristik purposive sampling, yakni memperhatikan masa kerja, usia, 
jabatan (career path), pendapatan serta status pernikahan. Adapun alat ukur 
yang digunakan pada penelitian ini menggunakan translasi Oxford Happiness 
Questionnare yang didalamnya sudah termasuk affect positive, affect negatife 
dan kepauasan hidup yang merupakan evaluasi kognitif dan evaluasi afeksi 
sebagai dimensi kebahagiaan.

Kata Kunci: Kebahagiaan di tempat kerja, Oxford Happiness Questionnare, 
Karyawan

Sumber Dana: Universitas

RELIGIUSITAS DAN KECENDERUNGAN PERILAKU PROSOSIAL 
PADA GURU SEKOLAH DASAR INKLUSI DI SURABAYA

Made Dharmawan Rama Adhyatma, Johannes Dicky Susilo

ABSTRAK: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasi yang 
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang hubungan antara religiusitas 
dan kecenderungan perilaku prososial pada guru di Sekolah Dasar Inklusi 
Surabaya. Peneliti menggunakan definisi religiusitas berdasarkan teori dari 
Glock dan Stark yang menjelaskan bahwa religiusitas merupakan rasa percaya 
tentang ajaran agama tertentu dan dampak dari ajaran itu dalam kehidupan 
sehari-hari di masyarakat. Sedangkan perilaku prososial yang dikemukakan oleh 
Staub dimana perilaku prososial adalah perilaku yang memberikan dampak 
positif terhadap orang lain, baik secara materi, fisik, maupun psikologis. Dalam 
menentukan jumlah subjek, penelitian ini menggunakan teknik cluster sampling 
dimana peneliti secara acak memilih satu sekolah di setiap wilayah Surabaya 
untuk kemudian dilakukan pengambilan data terhadap semua guru di sekolah 
tersebut yang berjumlah 74. Data dianalisis menggunakan teknik statistik 
korelasi Pearson. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ada hubungan yang     



signifikan antara religiusitas dan kecenderungan perilaku prososial pada guru 
SD Inklusi di Surabaya dengan taraf signifikansi 0,005. Sedangkan nilai 
signifikansi Pearson Correlation sebesar 0,323 menunjukkan bahwa dua 
variabel tersebut memiliki hubungan yang berada pada taraf sedang. 
Berdasarkan hasil tersebut maka peneliti menyarankan bahwa aktivitas-aktivitas 
keagamaan yang ada di sekolah memang perlu dilakukan dengan baik untuk 
memfasilitasi kebutuhan religiusitas dari para guru sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan kesadaran untuk menunjukkan perilaku prososial ketika 
melaksanakan tugas di sekolah nantinya.

Kata Kunci: religiusitas, prososial, guru, sekolah dasar, inklusi 

Sumber Dana: Universitas

PENGEMBANGAN THE SYSTEM OF CARE MELALUI SENI TEATER BAGI 
KARANG TARUNA SEBAGAI KOMUNITAS ORANG MUDA PENYITAS 

KEKERASAN PADA ANAK DAN PEREMPUAN DI KELURAHAN PUTAT 
JAYA DI KECAMATAN SAWAHAN SURABAYA

Sylvia Kurniawati Ngonde

ABSTRAK: Penelitian ini merupakan seri penelitian dalam rangkaian memutus 
situasi ketidaknyamanan situasi psikologi yang diakibatkan dari tindak 
kekerasan pada anak dan perempuan oleh keluarganya. Pada penelitian awal 
memfokuskan tentang pemetaan pola pikir dan tindakan dari para kader 
pendamping kelompok anak di bekas lokalisasi Putat Jaya yaitu Pos Pelita Hati, 
melalui teater sebagai media ekspresi mengeksplorasi seluruh pikiran dan 
perasaan tentang makna nyaman dan kebaikan nilai hidup. Selanjutnya 
penelitian berfokus pada titik utama penanganan anak-anak yang berumur 
delapan sampai 15 tahun yang pernah mengalami kondisi kekerasan dalam 
keluarganya dan kejahatan di lingkungan tinggalnya. Penelitian lanjutannya 
adalah memfokuskan peran orang muda dalam karang taruna sebagai penyitas 
kekerasan anak dan perempuan sebagai generasi calon pemimpin yang sangat 
dekat dengan dunia anak, remaja dan perempauan. Penelitian ini menggunakan
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basis kekuatan pemeberdayaan komunitas yang kuat pada pengkayaan nilai 
hidup dan budaya, melalui dunia teater sebagai salah satu memandang dan 
mengeksplorasi dunia nyata dan ideal di mata orang muda. Diskusi kajian teori 
yang utama adalah teori the system of care (SOC) initiative yang memfokuskan 
pada kekuatan individu melalui media seni atau olah raga untuk memulihkan 
situasi yang selama ini dialaminya dalam konteks nyaman maupun sebaliknya. 
Teori ini dikolaborasikan dengan teori self dari Rogers dan teori pemberdayaan 
dari Rappaport yang kuat mengangkat situasi komunitas untuk mampu 
memulihkan situasi. Metodologi penelitian yang digunakan dengan model 
kualitatif yaitu etnografi untuk mampu mengangkat dimensi kehidupan dari para 
orang muda yang beraktivitas aktif sebagai penyitas kekerasan dan kejahatan di 
lingkungan keluarga atau tempat tinggalnya.

Kata Kunci: The System of Care Initiative, komunitas orang muda penyitas 
kekerasan anak dan perempuan

Sumber Dana: Universitas

IMPLEMENTASI GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE 
DI ORGANISASI PERGURUAN TINGGI

Andhika Alexander Repi

ABSTRAK: Implementasi konsep tata kelola yang baik atau good governance 
pada organisasi kian menjadi faktor strategis untuk meningkatkan nilai 
organisasi dan usaha perwujudan pengembangan berkelanjutan (sustainable 
development). Semua bentuk organisasi mampu mengimplementasikan konsep 
ini selama pelaku organisasi bertumpu pada prinsip pembentuk good 
governance. Konsep good governance diturunkan ke ranah perguruan tinggi dan 
disebut sebagai good university governance. Penerapan good university 
governance di perguruan tinggi seharusnya mampu menjadi salah satu jembatan 
pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu sebagai penghasil lulusan 
akademik yang berkualitas dan mengembangkan para shareholders yang 
terlibat di dalam proses kerja perguruan tinggi tersebut. Senyatanya, belum         



semua perguruan tinggi menerapkan konsep ini disebabkan oleh berbagai 
alasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan prinsip-
prinsip pembentuk good university governance pada salah satu fakultas 
perguruan tinggi swasta di Surabaya. Penelitian ini merupakan bagian awal dari 
grand design research untuk memastikan bahwa konsep good university 
governance diimplementasikan pada sebuah perguruan tinggi swasta di 
Surabaya. Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif induktif dengan 
wawancara sebagai teknik pengambilan data. Panduan wawancara didasarkan 
pada prinsip penerapan good university governance, yaitu transparency, 
fairness, accountability, dan responsibility. Hasil penelitian menunjukkan 
Fakultas X dari Universitas di Surabaya sudah menerapkan konsep GUG. 
Komitmen, koordinasi, sosialisasi untuk semua anggota serta mengadaptasi 
peraturan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan 
implementasi konsep GUG di organisasi.

Kata Kunci: good university governance, perguruan tinggi, organization 
development

IMPLEMENTATION OF GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE 
IN HIGHER EDUCATION ORGANIZATIONS

ABSTRACT: Implementation the concept of good governance in the organization 
increasingly becomes a strategic factor to increase the value of organization and 
business embodiment of sustainable development. All forms of organization can 
implement this concept as long as the organizers are based on the principles of 
good governance. The concept of good governance could implement at 
universities and is called as a good university governance or GUG. 
Implementation of GUG in universities should be able to become one of the 
bridges of achieving the goal of education itself, that is as a producer of qualified 
academic graduates and develop the shareholders involved in the work process 
of the college. In fact, not all universities apply this concept due to various 
reasons. The purpose of this study is to evaluate the application of good 
university governance principles in one of the faculties of private universities in 
Surabaya. The approach in this research is qualitative inductive with interview as 
data retrieval technique and inductive thematic analysis was used as an               
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analyzing data technique. Interview guide is based on the principle of application 
of good university governance, namely transparency, fairness, accountability, 
responsibility and independency. The result of this research is Faculty X from 
University at Surabaya has applied the GUG concept. However, there still a lot of 
constraints threating the implementing of GUG in Faculty X. Commitment, 
coordination, socializing from all members of organization and adapted the rule 
from government are needed to maximize the implementation of Good University 
Governance concept.

Keywords: good university governance, higher education, organization 
development

Sumber Dana: Universitas

PENGALAMAN KESURUPAN: ASESMEN KLINIS DENGAN THE 
DISSOCIATIVE DISORDERS INTERVIEW SCHEDULE (DDIS)

Michael Seno Rahardanto

ABSTRAK: Kesurupan merupakan fenomena yang cukup dikenal di Indonesia. 
Tinjauan literatur menunjukkan bahwa fenomena dengan gejala yang identik 
dengan kesurupan telah diidentifikasi di Amerika, Afrika, Asia, Eropa, dan 
Australia. Terdapat indikasi kuat bahwa fenomena yang di Indonesia disebut 
kesurupan, sesungguhnya merupakan suatu fenomena universal yang 
melibatkan mekanisme psikofisiologis yang sama, namun bervariasi sesuai 
pemahaman sosiokultural individu yang mengalaminya. Masih terdapat 
kebutuhan untuk memetakan simtom-simtom gangguan kesurupan secara 
klinis, khususnya karena fenomena kesurupan memiliki overlap simtom 
sejumlah gangguan klinis, termasuk depersonalisasi, derealisasi, dan bahkan 
skizofrenia. Dalam penelitian ini, peneliti melaporkan hasil asesmen dengan The 
Dissociative Disorders Interview Schedule (DDIS) terhadap dua perempuan 
yang mengalami gangguan kesurupan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
kedua informan memiliki riwayat depresi mayor, menunjukkan simtom-simtom 
skizofrenia Schneiderian, dan melaporkan gangguan psikosomatis, selama        



episode kesurupan. Kedua informan tidak mengalami gangguan 
depersonalisasi, derealisasi, amnesia, fuga, dan gangguan identitas disosiatif 
berdasarkan kriteria DSM-5, namun melaporkan simtom disosiasi tanpa dapat 
digolongkan secara spesifik ke kriteria diagnostik disosiasi tertentu. Disimpulkan 
bahwa gangguan kesurupan yang dialami informan merupakan bentuk 
gangguan disosiasi yang tidak dapat dikategorikan secara spesifik ke kriteria 
diagnostik gangguan disosiasi yang ada dalam DSM-5.

Kata Kunci: kesurupan, disosiasi, DDIS

Sumber Dana: Universitas
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STUDI KOMPARASI TINGKAT PENGETAHUAN DAN KESEDIAAN UNTUK 
MENGIKUTI TES HIV (VCT) PADA MAHASISWA PRODI S1 DI 

LINGKUNGAN UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

Ni Putu Wulan Purnama Sari,  Anselmus Aristo Parut

ABSTRAK: Laki-laki dan perempuan memiliki kemungkinan yang sama 
terinfeksi HIV, karena kurangnya pengetahuan mengenai HIV/AIDS dan 
tindakan pencegahan penularan. Berdasarkan data RISKESDAS, hanya 13 % 
anak muda/remaja perempuan dan 12% anak muda/remaja laki-laki yeng 
memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai HIV/AIDS, sementara 
target Millenium Development Goals (MDGs) untuk pengetahuan anak muda 
adalah 95%. Memahami bagaimana mekanisme penularan HIV merupakan 
langkah awal dalam proses mengontrol atau mengendalikan infeksi HIV/AIDS. 
Voluntary Counseling and Testing (VCT) merupakan salah satu sarana dimana 
masyarakat dapat mengetahui status HIV mereka. VCT merupakan salah satu 
metode yang cukup efektif dalam menurunkan dan mengontrol transmisi HIV. 
VCT merupakan pintu masuk bagi pasien untuk mendapatkan program 
pencegahan, pengobatan dan program komperhensif lainnya untuk mencegah 
terinfeksi HIV. Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tiga tujuan, yaitu: 1) 
menjelaskan hubungan antara tingkat pengetahuan mahasiswa tentang HIV 
dengan kesediaannya untuk dites HIV / Voluntary Counselling and Testing (VCT), 
2) menganalisis perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa fakultas health 
science dengan mahasiswa fakultas non-health sience mengenai HIV/AIDS, dan 
3) menganalisis perbedaan tingkat kesediaannya untuk dites HIV / mengikuti 
VCT di antara mahasiswa fakultas health science dengan mahasiswa fakultas 
non health sience, di lingkungan UKWMS. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian deskriptif analitik dengan rancangan crosssectional. Dalam konteks 
penelitian ini, peneliti melakukan survey kesehatan di lingkungan UKWMS, 
khususnya pada mahasiswa Prodi S1 di semua fakultas sehubungan dengan 
tingkat pengetahuan dan kesediaannya untuk dites HIV, dengan tujuan 
menganalisis korelasi antar variabel dan membandingkan nilai variabel-variabel 
tersebut pada prodi-prodi kesehatan dan non-kesehatan. Populasi terjangkau 
dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Prodi S1 dilingkungan UKWMS 
yang terdaftar pada tahun akademik (T.A.) 2016/2017 sebanyak ±7.592 orang. 
Teknik sampling yang diterapkan dalam penelitian ini adalah simple random         



sampling. Berdasarkan rumus, diperoleh hasil besar sampel minimal yang 
diperlukan adalah 364 orang pada setiap kelompok. Hasil pengumpulan data 
menunjukkan ada beberapa mahasiswa yang menolak untuk berpartisipasi 
dalam penelitian karena alasan pribadi. Sehingga besar sampel untuk kelompok 
prodi kesehatan menjadi 357 orang, sedangkan untuk kelompok prodi non-
kesehatan sebanyak 377 orang. Total besar sampel adalah 734 orang. Instrumen 
penelitian menggunakan kuesioner KQ-18 untuk menilai tingkat pengetahuan, 
sedangkan kuesioner General Attitudes to VCT digunakan untuk menilai tingkat 
kesediaan mahasiswa untuk mengikuti VCT / dites HIV. Uji korelasi 
menggunakan uji Spearman Rho, sedangkan uji beda antar kelompok 
menggunakan independent sample t test, dengan á < 0.05. Ethical slearance 
diperoleh dari Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga. Pengambilan data 
dilaksanakan pada bulan Maret-Juli 2017 di lingkungan UKWMS. Mayoritas 
responden adalah mahasiswa tahun II-III berusia 20-21 tahun, perempuan, 
single, tinggal serumah dengan orangtuanya di Surabaya. Mayoritas responden 
dari prodi non-kesehatan pernah sekali terpapar materi HIV/AIDS, sedangkan 
responden dari prodi kesehatan pernah dua kali atau lebih. Media informasi 
mayoritas yang digunakan responden untuk mendapatkan informasi kesehatan 
tentang HIV/AIDS adalah kegiatan seminar / workshop pada mahasiswa fakultas 
non-kesehatan sedangkan melalui kegiatan akademik untuk mahasiswa fakultas 
kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden tingkat 
pengetahuannya rendah (64.99%) tentang HIV/AIDS. Mayoritas responden 
pemahamannya masih kurang dalam menjawab 18 item soal pada instrument 
KQ-18. Perlu adanya kegiatan pendidikan kesehatan tentang HIV/AIDS di 
kalangan mahasiswa UKWMS untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Hasil 
uji statistika deskriptif menunjukkan tingkat pengetahuan pada kelompok 
fakultas kesehatan lebih tinggi dari kelompok fakultas non-kesehatan (Mean = 
50.0084). Data pengetahuan HIV/AIDS pada kelompok fakultas non-kesehatan 
relatif lebih homogen (SD = 18.49744). Hasil uji independent sample t test 
menunjukkan ada perbedaan tingkat pengetahuan yang signifikan di antara dua 
kelompok responden (p = 0.000). Jika dilihat hasil uji mendalam dari setiap 
jawaban responden atas 18 item pada instrumen KQ-18 tampak bahwa ada 
perbedaan jawaban yang signifikan pada dua kelompok responden penelitian 
(kecuali item No. 9 dan 16). Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesediaan 
responden untuk dites HIV / berpartisipasi dalam VCT cukup tinggi (80.65%). 
Mayoritas sikap positif responden atas 32 item soal dalam kuesioner General       
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Attitudes to VCT menunjukkan bahwa pada dasarnya responden memiliki sikap 
positif terhadap tes HIV / VCT, hanya saja mayoritas responden berpersepsi 
negatif terhadap tanggapan/respon yang akan diberikan oleh orang lain, 
misalnya keluarga dan teman, padahal hal tersebut belum pasti dan tidak terkaji 
di dalam penelitian ini. Hasil uji statistika deskriptif menunjukkan tingkat 
kesediaan pada kelompok fakultas kesehatan lebih tinggi dari kelompok fakultas 
non-kesehatan (Mean = 83.7983). Data tingkat kesediaan pada kelompok 
fakultas kesehatan juga relatif lebih homogen (SD = 10.89731). Hasil uji statistik 
menunjukkan tidak ada perbedaan tingkat kesediaan untuk mengikuti tes HIV di 
antara dua kelompok responden (p > á). Namun jika dilihat hasil uji mendalam 
dari setiap jawaban responden atas 32 item pada instrumen General Attitudes to 
VCT menggunakan independent sample t test tampak bahwa sebenarnya ada 
perbedaan jawaban yang signifikan pada dua kelompok responden penelitian, 
terutama pada item No. 1,3,4,5,6,8,11,15,16,19-28 (19 item). Hasil uji one 
sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan data-data hasil penelitian 
berdistribusi tidak normal (p < á). Hasil uji korelasi Spearman Rho menunjukkan 
tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan mahasiswa tentang HIV/AIDS 
dengan kesediaannya untuk dites HIV / mengikuti Voluntary Counselling and 
Testing (VCT) (p > á). Para mahasiswa S1 adalah calon-calon tenaga 
professional di masa depan. Kesadaran terhadap kerentanan HIV yang tinggi di 
kalangan generasi muda seyogyanya membuat mereka lebih termotivasi untuk 
meningkatkan pengetahuan tentang HIV, menghindari perilaku berisiko tinggi 
dan menerapkan gaya hidup sehat. Peningkatan pengetahuan HIV juga 
berimplikasi pada stigma yang rendah terhadap HIV, meningkatkan kesediaan 
untuk mengikuti VCT, dan memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi 
kepada penderita HIV/AIDS untuk para mahasiswa health sciences khususnya. 
Pengetahuan tentang HIV/AIDS tidak berkorelasi dengan kesediaan mahasiswa 
untuk berpartisipasi dalam VCT. Banyak faktor lain yang tidak diidentifikasi dalam 
penelitian ini yang berpotensi memiliki kontribusi dalam menentukan kesediaan 
mahasiswa untuk berpartisipasi dalam VCT, misalnya stigma terhadap HIV/AIDS 
dan faktor lainnya, yang berpotensi menjadi penelitian lanjutan setelah ini. 
Kegiatan pendidikan kesehatan di kalangan mahasiswa secara umum 
tampaknya tidak terlalu efektif untuk meningkatkan pengetahuan mereka 
tentang HIV/AIDS. Penggunaan media massa cetak dan elektronik perlu lebih 
dipertimbangkan untuk menjadi sarana berbagi informasi tentang HIV/AIDS dan 
VCT kepada mahasiswa S1.



Sumber Dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Dosen Pemula)

INFLUENCE OF HEALTH EDUCATION AND EXCERCISE TO DECREASE 
BLOOD PRESSURE IN HYPERTENSION PATIENTS 

AT CLINIC BRATANG SURABAYA

Ermalynda Sukmawati, Nia Novita Sari

ABSTRACT: Introduction: The incidence of hypertension in Bratang clinic from 
2015 to 2017 back with data of hypertension patients in 2015 as many as 149 
people, in 2016 as many as 224 people with hypertension and in 2017 from 
January to May 2017 obtained data of 82 people. Based on the above data, 
hypertension is one of the serious health problems, because it is a risk factor for 
other degenerative diseases such as coronary heart disease, stroke, heart 
failure, kidney disease, kidney disorders, retinal hemorrhage, and visual 
impairment. As it gets worse, hypertension can be a known death toll from its 
mortality rate in the world. Method: The population in this study was all patients of 
all hypertensive patients who came to the clinic treatment Bratang Surabaya. 
This research the sampling technique used is purposive sampling as many as 22 
patients who have fulfilled the inclusion criteria. Result: There was a difference 
between the intervention groups that were given counseling and excercise and 
the control group (p <0.003) who were not given counseling and exercise on the 
knowledge of hypertensive patients at the age of 56-65 years at the Bratang 
Clinic of Surabaya. Conclusion: Health counseling and exercise affect to 
decrease in blood pressure. It is suggested to the authorities to promote health 
education and exercise of hipertension in wider community.

Keywords: Health education, Exercise, Hypertension
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THE APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING METHOD OF TEAM 
GAME TOURNAMENT (TGT) FOR IMPROVING LEARNING MOTIVATION 

AND ACHIEVEMENT IN STUDYING NEUROLOGY SYSTEM 
ANATOMY AND PHYSIOLOGY

Linda Juwita Ni Putu Wulan Purnama Sari, Yurike Septianingrum

ABSTRACT: Background and Purpose: Learning method of Team Game 
Tournament (TGT) has student-centered learning characteristic focuses on 
students' knowledge construction in which they could find important information 
useful for constructing their own knowledge. The continuous weak 
comprehension of neurology system anatomy and physiology resulted in the 
application of TGT for constructing students' knowledge in this study.This study 
aimed to analyze the efficacy of TGT application for improving learning motivation 
and achievement in studying neurology system anatomy and physiology among 
nursing students. 
Method: This pre-experimental study used the one group pretest post-test 
design approach. Target population was all nursing students in two institutions 
around Surabaya in the even semester of 2016/2017 academic year. Inclusion 
criteria werepassed the course of Biomedical II or Nursing Basics I. Sample size 
was 143 chose by total sampling. Independent variable was TGT application and 
dependent variables were learning motivation and achievement. Study 
instruments were motivation questionnaire and objective test. Data analysis used 

paired t test and Mann-Whitney test with á ≤ 0.05. Ethical clearance was issued. 
Results: Most respondents were 19 years old single female who chose nursing 
major because of their dream. Only learning motivation data that were normally 
distributed. TGT application could increase learning motivation and achievement 
of nursing studentssignificantly (p=0.000 and p=0.028 respectively). 
Conclusion and recommendation: TGT application could increase learning 
motivation and achievement in studying neurology system anatomy and 
physiology among nursing students. Further implementation could be broad, 
other subjects in nursing could be the target, difficult subject would be underlined.
 

Keywords: team game tournament, learning motivation, learning achievement, 
nursing education, learning method
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CORELATION OF KNOWLADGE, ATTITUDE AND ACTION OF BREAST 
SELF EXAMINATION (BSE) AMONG FEMALE TEENAGER AS EARLY 

DETECTION OF BREAST CANCER

Linda Juwita, Ninda Ayu P.

ABSTRACT: Introduction: Women's knowledge of the risks and benefits of 
early detection of breast cancer positively affects the beliefs about health, 
attitudes, and behavior, so that professional health care can develop an effective 
breast health program. Method: using correlational research design with cross 
sectional approach. The population were all female students of Faculty of Nursing 
of Widya Mandala Catholic University Surabaya (UKWMS). Samples of this study 
was 130 people. Variable independent in this research that is knowledge, and 
variable dependent in this research that is attitude and action of Breast self-
examination (BSE). Result: Spearman Correlation test statistic showed that 
there is corelation between knowledge and attitude toward BSE with a 
signficance value p = 0,009, while between knowledge and action of  BSE a 
signficance value p = 0,607. Conclusion: there is weak significant corelation 
identified between knowledge of breast self-examination (BSE) and attitude 
toward BSE.  There is no relationship between knowledge and action of BSE. 
Discussion: attitude toward BSE will be influenced education, environment and 
experience. action of BSE is influenced by the process to shape the behavior.

Keywords: Knowledge, Attitude, Behavior, Breast self-examination (BSE)

Sumber Dana: Universitas

PENGALAMAN PASIEN DIABETES MELITUS DALAM BERADAPTASI 
DENGAN PENYAKIT KRONIS YANG DIALAMINYA

MT. Arie Lilyana , Ninda Ayu Prabasari

ABSTRAK: Pendahuluan: Diabetes Melitus (DM) merupakan sindrom 
metabolik yang menyebabkan kadar glukosa darah yang tinggi dan tidak 
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bersifat  kronik. Penyakit kronis harus mendapatkan penatalaksanaan seumur 
hidup untuk mencegah komplikasi penyakit, sehinga membutuhkan kemampuan 
dalam beradaptasi. Fokus penelitian ini adalah kemampuan adaptasi dengan 
penyakit kronis yang berpengaruh bagi kualitas hidup individu.  Metode: Desain 
kualitatif fenomenologi dipilih untuk mendapatkan informasi yang individual dan 
mendalam. Lima orang partisipan ditentukan dengan purposive sampling. 
Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan alat perekam, panduan 
wawancara semi terstruktur, dan catatan lapangan. Pendekatan Colaizzi's 
Qualitative content  analysis menghasilkan tema: penemuan komplikasi penyakit 
menegakkan diagnosis DM, kepatuhan penatalaksanaan terapi mengurangi 
gejala komplikasi, adjustment penatalaksanaan non farmakoterapi DM, faktor  
pendukung adaptasi dengan kondisi sakit. Hasil penelitian ini menyimpulkan 
penatalaksanaan DM dilakukan dengan cara konsumsi terapi hipoglikemi rutin 
dan diet agar tetap dalam kondisi sehat, sementara tatalaksana terapi lainnya 
dilakukan hanya berdasarkan pengalaman dan kebiasaan saja. Rekomendasi 
penelitian ini perlunya intervensi untuk meningkatkan kemampuan adaptasi 
dengan penyakit kronis pasien DM.

Kata Kunci: Pengalaman, Diabetes Melitus, Adaptasi, Penyakit kronis

Sumber Dana: Universitas

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PENCEGAHAN PENULARAN 
HIV/AIDS DENGAN PERILAKU SEKS BEBAS PADA MAHASISWA

Ninda Ayu Prabasari P., Linda Juwita., MT. Arie L.

ABSTRAK: Introduksi. Pada usia remaja termasuk mahasiswa perilaku 
beresiko tinggi seperti seks bebas selain dapat menyebabkan kehamilan tetapi 
juga dapat mengarah pada penularan HIV-AIDS. Metode. Rancangan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah jenis rancangan penelitian korelasional 
dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang HIV dan sikap dengan 
perilaku seks bebas pada mahasiswa. populasi adalah seluruh mahasiswa/i        



Fakultas keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Populasi 
dalam penelitian ini berjumlah 166 orang dengan jumlah sampel 141 yang dipilih 
dengan teknik purposive sampling. Hasil. Hasil uji spearman untuk hubungan 
pengetahuan dengan perilaku seks bebas serta sikap dengan perilaku seks 
bebas memiliki hasil yang sama yaitu ñ = 0.000, dimana á = 0.05, yang berarti 
ada hubungan baik pengetahuan maupun sikap dengan perilaku seks bebas. Uji 
regresi linier ganda diperoleh hasil ñ = 0.000 untuk kedua variable pengetahuan 
dan sikap dengan perilaku seks bebas. Diskusi. Dengan adanya pengetahuan 
yang diterima mahasiswa akan membentuk nilai yang dipercayai oleh 
mahasiswa dalam sikap yang ditanamkan dan akan terwujud keluar dalam 
pencegahan perilaku seks bebas yang baik dimana perilaku yang dilakukan 
dalam keseharian akan mengurangi resiko atau tidak beresiko untuk penularan 
penyakit HIV. 

Kata Kunci: Pengetahuan, sikap, perilaku, HIV-AIDS

CORELATION BETWEEN KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF HIV/AIDS 
TRANSMISSION PREVENTION WITH FREE SEX BEHAVIOR 

AMONG UNIVERSITY STUDENTS

MT. Arie Lilyana , Ninda Ayu Prabasari

ABSTRACT: Introduction. In adolescence including students of high-risk 
behaviors such as free sex can lead not only pregnancy but can also HIV-AIDS 
transmission. Method. The design in this study used correlation research design 
using cross sectional approach. The objective of the study was to investigate the 
relationship between knowledge about HIV and attitudes with free sex behavior 
on the students. Population is all nursing students of Catholic University Widya 
Mandala Surabaya. The amount of population is 166 people with the number of 
sample 141 selected by purposive sampling technique. Results. Spearman test 
results the relationship between knowledge with free sex behavior and attitude 
with free sex behavior have the same result that is ñ = 0.000, where á = 0.05, 
which means there is a relationship both knowledge and attitude with free sex 
behavior. The double linear regression test obtained ñ = 0.000 for both the 
knowledge and attitude variable with the free sex behavior. Discussion. Given    
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the knowledge students receive will shape the value that the student believes in 
the attitude instilled and will manifest out in the prevention of good free sex 
behavior where behavior in the daily life will reduce the risk or not at risk for 
transmission of HIV disease.

Keywords: knowledge, attitude, behavior, HIV-AIDS

Sumber Dana: Universitas

PERBEDAAN TINGKAT DEPRESI PADA LANSIA YANG TINGGAL 
DI PANTI WERDHA USIA LANJUT SURABAYA DAN YANG 

TINGGAL DI RUMAH BERSAMA KELUARGA DI RW 5 
KELURAHAN MOJO SURABAYA

Kristina Pae

ABSTRAK: Depresi adalah masalah medis yang serius dengan melibatkan 
gejala-gejala yang berkaitan dengan mood, kognitif dan gejala fisik. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi terjadinya depresi meliputi faktor biologik, faktor fisik, faktor 
psikologik, dan juga faktor sosial. Pada faktor sosial penyebab depresi pada usia 
lanjut disebabkan adanya isolasi sosial, kehilangan kerabat dekat, kehilangan 
pekerjaan dari kegiatan harian, serta kehilangan pendapatan. Faktor luar yang 
dapat mempengaruhi terjadinya depresi adalah kurangnya social support, 
dukungan keluarga, lingkungan, dan tersedianya komunitas untuk lansia. Tujuan 
penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat depresi 
lansia yang tinggal di Panti Werdha Usia Surabaya dengan lansia yang tinggal di 
rumah bersama keluarga di RW 5 Kelurahan Mojo Surabaya.  Penelitian ini 
adalah penelitian comparative study. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel dalam 
penelitian adalah lansia yang tinggal di Panti Werdha Usia Surabaya sebanyak 
16 orang dan lansia yang tinggal bersama keluarga di rumah RW 5 Kelurahan 
Mojo Surabaya sebanyak 27 orang. Teknik pengambilan data dilakukan dengan 
menggunakan kuisioner The Geriatric Depression Scale (GDS) yang terdiri dari 
30 item pertanyaan. Hasil penelitian ini adalah lansia yang berada di panti            



werdha sebagian besar mengalami depresi pada tingkat sedang yaitu 10 
responden (62,5%) dan lansia yang tinggal di rumah bersama keluarga 
ditemukan sebanyak 14 responden (51,9%) mengalami depresi pada tingkat 
rendah. Uji statistik Mann Whitney didapatkan hasil p value = 0,00 dengan taraf 
signifikansi 0,05. Sehingga dapat kesimpulan bahwa ada perbedaan tingkat 
depresi pada lansia yang tinggal di panti werdha dengan lansia yang tinggal 
bersama keluarga di rumah.

Kata Kunci: Depresi, Tempat Tinggal, dan Lansia

Sumber Dana: Universitas

HUBUNGAN ANTARA FAKTOR PENCETUS GEJALA LUPUS DAN 
PERILAKU PENCEGAHAN PAPARANNYA PADA PENDERITA LUPUS

Ni Putu Wulan Purnama Sari

ABSTRAK: Pendahuluan: Systemic Lupus Erythematosus (lupus) dan 
kekambuhan gejalanya yang sulit diprediksi berpotensi menurunkan kualitas 
hidup penderita lupus secara signifikan. Faktor pencetus gejala lupus perlu 
dikurangi paparannya melalui perilaku pencegahan untuk menurunkan frekuensi 
kekambuhan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara faktor 
pencetus gejala lupus dan perilaku pencegahan paparannya. Metode: 
Penelitian korelasional ini menggunakan desain cross-sectional. Populasi 
adalah semua penderita lupus yang rawat jalan di Poli Rheumatologi RSUD Dr. 
Soetomo, Surabaya. Sampel adalah penderita lupus yang rawat jalan pada 
bulan Oktober-Desember 2014 dan memenuhi criteria sampel. Besar sampel 36 
dipilih dengan teknik total sampling. Variabel independen: faktor pencetus gejala 
lupus; variabel dependen: pengetahuan lupus, sikap (efikasi diri) dan tindakan 
pencegahan. Instrumen penelitian meliputi kuesioner faktor pencetus gejala 
lupus dan ODAPUS-HEBI (bagian 1,2,3). Analisis data dengan uji korelasi 
Spearman Rho dengan á < 0.05. Hasil: Mayoritas responden berusia dewasa 
akhir, sudah menikah, lulusan SMA dan masih aktif bekerja. Rentang lama sakit 
lupus mayoritas 1-2 tahun. Faktor pencetus gejala lupus mayoritas adalah stres   
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fisik (66,7%). Gejala lupus yang paling sering kambuh adalah nyeri sendi. Tingkat 
pengetahuan seluruhnya tinggi, sikap mayoritas tinggi dan tindakan pencegahan 
mayoritas optimal. Tidak ada hubungan antara faktor pencetus gejala dengan 
pengetahuan lupus (p = 0,342) dan dengan sikap (p = 0,651). Ada hubungan 
yang lemah namun signifikan antara faktor pencetus gejala dengan tindakan 
pencegahan (r = 0,360; p = 0,031). Diskusi: Faktor pencetus gejala lupus 
berbeda-beda di antara para penderita lupus sehingga tindakan pencegahan 
yang dilakukan juga menyesuaikan dengan jenis paparan faktor pencetus. 
Tindakan pencegahan yang dilakukan secara optimal dapat meminimalisir 
kekambuhan gejala lupus. Kesimpulan: Ada hubungan antara faktor pencetus 
gejala dengan tindakan pencegahan paparannya pada penderita lupus.

Kata Kunci: Systemic Lupus Erythematosus (SLE), faktor pencetus gejala, 
perilaku pencegahan

ABSTRACT: Introduction: Systemic Lupus Erythematosus (lupus) and its 
unpredictable flares have lowering the patients' quality of life significantly. 
Precipitating factors' exposures need to be reduced by doing preventive 
behaviors to reduce the frequency of lupus flare. This study aimed to analyze the 
correlation between precipitating factors and preventive behavior in lupus 
patients. Method: This is a cros-sectional study. Population was all lupus patients 
doing regular check-up in Rheumatology Unit of Dr. Soetomo Public Hospital, 
Surabaya. Sample was lupus patients who did regular check-up in the period of 
October-December 2014 and matched to sample's criteria. Sample size was 36 
enrolled by means of total sampling. Independent variabel: precipitating factors 
of lupus flare; dependent variable: knowledge of lupus, attitude (self-efficacy) and 
preventive action towards exposures. Instruments used were questionnaire of 
lupus precipitating factors and ODAPUS-HEBI (part 1,2,3). Data analysis used 
Spearman Rho correlation with á<0.05. Result: Most respondents are late 
adulthood, get married, high school graduates and actively working. The majority 
had lupus for 1-2 years. Precipitating factors were mostly physical stres (66.7%). 
Symptom of lupus that most often relapse was joint pain. Knowledge of lupus in all 
respondents was high, as for attitude mostly were high and most respondents 
doing optimal preventive action. There was no correlation between the 
precipitating factors of lupus flare with lupus knowledge (p=0.342) and attitude     



(p=0.651). There was a weak but significant correlation between the precipitating 
factors with preventive action (r = 0.360; p=0.031). Discussion: Precipitating 
factors of lupus flare vary among patients so that preventive actions taken adjust 
to the type of exposure. The preventive action taken optimally could minimize the 
recurrence of lupus flare. Conclusion: There is a correlation between the 
precipitating factors of flare with preventive action in lupus patients.

Keywords: Systemic Lupus Erythematosus (SLE), precipitating factors of lupus 
flare, preventive behavior

Sumber Dana: Universitas

THE DECISION MAKING TO BE 
A PALLIATIVE VOLUNTEER IN INDONESIA

Ni Putu Wulan Purnama Sari

ABSTRACT: Introduction: Palliative care could be delivered in clinical and 
community context. In Indonesia, especially in communities around Surabaya, 
East Java, the palliative care delivery in community context, especially to cancer 
patients, was in help by the palliative volunteer recruited by the health center 
under the government authority. The decision to be a palliative volunteer was not 
easy because of many factors influenced, such as limitation of resources (e.g. 
finance), and many obstacles during the process of implementing new roles. This 
study aimed to analyze the process and steps to make decision about being a 
palliative volunteer, and the reason to persistently be a palliative volunteer until 
now despite all the obstacles. Method: This is a phenomenological study 
involving 13 participants. All participants were female palliative volunteer under 
the supervision of Public Health Center of Rangkah, Surabaya. In-depth-
interview was used for data collection. Instruments used were interview 
guideline, observation sheet, and voice recorder. Nine steps of Collaizi method 
were used for data analysis. Ethical consideration included informed consent, 
anonymity, and confidentiality. Result: Majority of participants was 40-50 years 
old, married, housewife, high school graduated, and managing 5-8 patients to be 

76KUMPULAN ABSTRAK HASIL PENELITIAN 2016



77KUMPULAN ABSTRAK HASIL PENELITIAN 2016

visited regularly. Initial perception of the duty of palliative volunteer was helping 
and motivating the patients. The driving force and the reason to persistently be a 
palliative volunteer were the willing to help patients. The vision and mission to be 
a palliative volunteer was in line with these initial perceptions. First impression 
during interaction with palliative patients was compassionate feeling. Interest to 
be a palliative volunteer was come from self or close person who suffered from 
cancer. External support was come from the family. During the volunteer training, 
knowledge enhancement was in term of home visit technique. The major stimulus 
or entry point for becoming a palliative volunteer was information from health care 
professionals working in the health center. The decision making model applied by 
participants was descriptive model, because of lacking information through 
various entry points, but the decision made was fast and persistent. The steps of 
decision making was entry points act as stimulus enhancingknowledge and 
forming positive attitude increased motivation + social support self-determination 
decision made. Conclusion: The decision making model applied was descriptive 
model. The driving force and the reason to persistently be a palliative volunteer 
were the willing to help patients.

Keywords: palliative, volunteer, decision making, community
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PENGARUH CANCER-RELATED FATIGUE TERHADAP TINGKAT 
KEMANDIRIAN PADA ACTIVITY OF DAILY LIVING PASIEN KANKER 

DAN TINGKAT STRES CAREGIVER

Yesiana Dwi Wahyu Werdani

ABSTRAK: Pendahuluan: Pasien kanker yang menjalani kemoterapi/ radiasi 
dapat menyebabkan timbulnya cancer-related fatigue (CRF) yang dapat 
mempengaruhi tingkat kemandirian pasien dalam memenuhi activity of daily 
living (ADL), sehingga peran dan tanggungjawab caregiver dalam perawatan 
akan semakin berat dan dapat berdampak terhadap timbulnya stres pada 
caregiver. Tujuan penelitian yaitu membuktikan adanya pengaruh CRF terhadap 



tingkat kemandirian ADL pasien kanker dan tingkat stres caregiver. Metode: 
Penelitian analitik dengan rancangan asosiatif. Populasi pasien kanker dan 
caregiver yang tinggal di Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jawa Timur, jumlah 
sampel 30 pasien dan 30 caregiver, metode pengambilan sampel total sampling. 
Instrument brief fatigue questionnaire, activity of daily living berdasarkan Katz, 
dan caregiver stress self assessment questionnaire. Hasil: pengaruh tingkat 
CRF terhadap tingkat kemandirian ADL p = 0.000, dan terhadap tingkat stres 
caregiver p = 0.000. Diskusi: Kegagalan fungsi otot akibat CRF mempengaruhi 
kemampuan pasien dalam memenuhi kebutuhan ADL, sehingga caregiver harus 
meluangkan waktu untuk merawat pasien yang dapat berdampak terhadap 
tingkat stres caregiver. 

Kata Kunci: cancer-related fatigue, activity of daily living, caregiver

ABSTRACT: Introduction: Cancer patients undergoing chemotherapy/ 
radiation can cause cancer related fatigue (CRF), it affects the level of 
independence of patients in fulfilling activity of daily living (ADL), so the role and 
responsibility of caregiver will be more severe, it impact on caregiver stress. The 
purposes to prove the influence of CRF on the level of independence in ADL of 
cancer patients and the caregiver stres level. Methods: Analytical research with 
associative design. The population was cancer patients and caregiver who live in 
Yayasan Kanker Indonesia Branch East Java. The number of samples 30 
patients and 30 caregiver with sampling method total sampling. Instruments brief 
fatigue questionnaire, activity of daily living based on Katz, and caregiver stress 
self assessment questionnaire. Result: The effect of CRF to level of indepence of 
ADL p = 0.000, and to level of caregiver's stres p = 0.000. Discuss: Failure of 
muscle function due to CRF can affect the patient's ability to fullfill the need of 
ADL. So caregiver should take time to treat patient and it impact on caregiver 
stres level. 

Keywords: cancer-related fatigue, activity of daily living, caregiver
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WACANA POLITISI PEREMPUAN DALAM MEME

Anastasia Y.W, Theresia Intan Putri Hartiana

ABSTRAK: Kehadiran internet dengan berbagai kreatifitas aplikasi yang 
mengikutinya menghadirkan ruang kreasi dan demokrasi yang lebih luas. 
Euphoria masyarakat pada internet tidak saja menjangkiti di negara asal dan 
negara-negara maju, namun juga merambah ke negara-negara dunia ketiga 
seperti Indonesia yang mengkalim dirinya sebagai negara demokrasi. Jika 
sebelumnya demokrasi itu terbatas pada ruang ruang elit partai dan negara, 
maka demokrasi semakin menemukan wujudnya dalam ruang ruang social di 
media. Pada konteks tersebutnya maka meme hadir. Oleh karena itu dalam 
penelitian ini rumusan masalah adalahnya bagaimana wacana mengenai politisi 
perempuan ditampilkan di melalui meme. Aspirasi warga terfasilitasi melalui 
meme, dalam kajian Public Sphere dikatakan bahwa ruang ruang politik warga 
tidak lagi terikat pada bangunan fisik dimana para politisi berada namun sudah 
mencair dalam dalam berbagai ruang ruang terbuka dimana warga berkumpul. 
Manuel Castell memberikan kontribusi besar dalam pemikiran bagaimana 
internet digunakan secara sporadic dan menggurita di masyarakat.

Kata Kunci: meme, politisi perempuan, wacana, internet, media sosial

Sumber Dana: Universitas

PENERIMAAN KHALAYAK MENGENAI AHOK SEBAGAI 
GUBERNUR DKI JAKARTA DALAM MEME POLITIK

Brigitta Revia S. F., Noveina Silviyani Dugis

ABSTRAK: Kota yang memiliki kepala daerah sebagai pemimpinnya dan warga 
setempat sebagai pengikutnya. Dalam penelitian ini, sosok pemimpin selaku 
kepala daerah atau gubernur DKI Jakarta menjadi focus utama. Basuki Tjahaja 
Purnama atau biasa dipanggil Ahok merupakan salah satu pemimpin, lebih 
tepatnya seseorang yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini. 



Ahok cukup ramai dibicarakan oleh masyarakat karena memiliki cara komunikasi 
dalam meyakinkan masyarakat dan gaya kepemimpinan yang berbeda 
dibandingkan pemimpin lain. Isu-isu rasisme, agama dan gaya kepemimpinan 
itu tertuang dalam meme politik. Pesan-pesan itulah yang ingin diteliti 
bagaimana penerimaan khalayak terkait meme tersebut. Penelitian ini kemudian 
berfokus pada bagaimana penerimaan kahalayak mengenai Ahok dalam meme 
politik Ahok. Melalui metode reception analysis peneliti ingin mengetahui posisi 
khalayak dalam memaknai pesan yang terkandung dalam meme politik Ahok. 
Mengingat bahwa karakteristik Ahok sendiri bahwa ia beretnis Tionghoa dan 
Gubernur DKI Jakarta, maka pemilihan informan diperhartikan untuk memenuhi 
hal tersebut. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan ditemukan bahwa 
isu rasisme dan bahwa verbal Ahok dalam gaya kepemimpinannya 
menghasilkan 2 hasil yang berbeda. Pada isu rasisme, penerimaan yang dimiliki 
oleh informan berada pada posisi dominant, sedangkan pada isu bahasa verbal 
Ahok dalam gaya kepemimpinannya, penerimaan yang dimiliki oleh informan 
berada pada posisi negotiated.

Kata Kunci: Internet Meme, Ahok, Gubernur DKI Jakarta, Penerimaan Khalayak

Sumber Dana: Universitas

ANALISA PEMAKNAAN (RECEPTION ANALYSIS) MASYARAKAT 
INDONESIA TERHADAP KONSEP KEINDONESIAAN 

MELALUI PEMBERITAAN TENTANG INDONESIA 
KONTEKS INTERNASIONAL TAHUN 2016-2017

Anastasia Yuni Widyaningrum, Noveina Silviyani Dugis

ABSTRAK: Indonesia yang beragam suku, budaya, agama, ras hingga 
disparitas ekonomi social dan pendidikan menjadikan masyarakat Indonesia 
mempunyai keberagaman yang tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. 
Selain factor geografis yang besar, kepadatan dan dan tingkat pertumbuhan 
menjadikan keberagaman Indonesia semakin luas. Maka, menarik untuk dikaji 
mengenai keIndonesiaan (menajdi Indonesia) masyarakat Indonesia itu sendiri. 
Dalam konteks relasi media dan audience, media menyajikan beragam teks        
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sebagai sebuah bentuk representasi dari kondisi masyarakat, demikian pula 
disisi audience yang yang beragam mempunyai kekuatan untuk memaknai isi 
media. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menggali bagaimana 
makna keIndonesiaan dari masyarakat Indonesia terhadap pemberitaan di 
media terutama pemberitaan tentang Indonesia dalam konteks internasional 
artinya cakupannya mempunyai skala internasional. Indonesia dalam konteks 
dunia internasional selalu menarik untuk dibahas, khususnya dalam kaitannya 
dengan pemberitaan di media massa. Ragam topik yang ditampilkan oleh media 
tak jarang membawa Indonesia dalam kasus seperti korupsi, terorisme, atau 
narkoba yang berdampak buruk pada citranya di mata dunia. Namun tak jarang 
pula Indonesia hadir dalam kisah inspiratif dengan prestasinya di bidang 
olahraga, sosial, atau kebudayaan yang tentunya turut mengaharumkan nama 
bangsa. Pemberitaan tentang Indonesia dalam konteks internasional bukan 
hanya persoalan image semata, melainkan lebih pada persoalan konsep dan 
identitas keIndonesiaan yang ditumbuh-kembangkan dan ditularkan oleh media 
ke khalayak luas, khususnya masyarakat Indonesia sendiri dan lebih-lebih 
bagaimana masyarakat memaknai kehidupan sosialnya direfleksikan dengan 
media. Kajian pustaka dalam penelitian ini mengenai keIndonesiaan yang 
ditawarkan media dan yang dimaknai oleh audience. Media massa sebagai 
ujung tombak informasi dan alat komunikasi kemudian menjadi salah satu kunci 
pencipta persepsi bagi publik dunia. Pemberitaan di media baik cetak, elektronik, 
maupun media online kian menambah keragaman isu tentang bagaimana 
Indonesia dipandang oleh publik domestik maupun internasional. Penelitian ini 
berangkat dari pemikiran tentang bagaimana pemaknaan yang diberikan oleh 
khalayak media dalam mengonsumsi teks media terkait pemberitaan Indonesia 
dalam konteks internasional. Sedangkan metode penelitian menggunakan 
Analisis penerimaan (reception analysis) sebagai studi tentang khalayak media 
yang dilakukan secara kualittaif. Asumsi dalam Reception Analysis adalah 
bahwa masyarakat sebagai audien tidak menerima begitu saja wacana yang 
ditawarkan media. Konsep audiense dalam reception analysis dikategorikan 
sebagai khalayak yang aktif, dimana penggunaan media merupakan bentuk 
refleksi dari konteks kehidupan-nya, sehingga mereka secara aktif dan sadar 
akan memaknai teks media tersebut berdasarkan pengalaman serta latar sosial 
budaya-nya. Hasil penelitian menunjukkan di pemaknaan dominan berkutat 
pada kebanggaan kecuali pada topik terorisme yang menyatakan bukan 
identitas masyarakat Indonesia. Pemaknaan negotiate adalah para informan      



sepakat dan setuju Indonesia tidak kalah dengan negara lain namun secara 
internal (di pemerintah dan juga masyarakat) masih banyak yang perlu dibenahi 
terutama kesiapan SDM, pendidikan yang merata, dukungan pemerintah, dan 
keinginan masyarakat Indonesia untuk keluar zona nyaman dan menantang diri 
sendiri untuk berkembang hingga level internasional. Pada pemaknaan oposisi, 
menekankan pada perbaikan internal masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Audiens Aktif, Media, Identitas, Keindonesiaan, Reception Analysis

Sumber Dana: Kemenristek Dikti (Penelitoian Dosen Pemula)

KEPUASAN MAHASISWA SURABAYA DALAM MENGGUNAKAN 
MESSAGING APPLICATION (LINE, WHATSAPP, DAN BBM)

Finsensius Yuli Purnama, Maria Yuliastuti

ABSTRAK: Penelitian ini menguji Teori uses & gratifications untuk melakukan 
tes atas tipologi motif menurut Denis McQuails pada  mahasiswa di Surabaya 
dalam menggunakan messaging application: LINE, WA, dan BBM. Berdasarkan 
situs statista.com, kelompok anak muda usia 17 – 22 tahun adalah kelompok 
umur yang paling banyak menggunakan aplikasi messenger. Usia tersebut 
merupakan kelompok usia di level pendidikan mahasiswa. Selain itu, mahasiswa 
memiliki kemampuan intelektual yang spesifik sehingga penting diteliti 
bagaimana motif menggunakan aplikasi tersebut pada mahasiswa di Surabaya. 
Dengan pendekatan penelitian kuantitatif dan metode survey, didapatkan hasil 
bahwa mahasiswa puas dalam menggunakan aplikasi BBM, WA, maupun LINE. 
Adapaun urutannya sebagai berikut: WA, LINE, dan terakhir BBM. Berdasarkan 
analisis data per indikator, BBM hanya memberikan kepuasan pada kebutuhan 
untuk mendapatkan identitas personal dan hiburan. Di sisi lain, WA dan LINE 
memberikan kepuasan pada tiga indikator. Masing-masing urut berdasarkan 
skor paling tinggi, WA memberikan kepuasan pada indikator identitas personal, 
pemenuhan hiburan, dan informasi. Sedangkan LINE memberikan kepuasan 
atas identitas personal, informasi, dan hiburan. Persamaan antara penggunaan 
LINE dan WA adalah  mahasiswa tidak puas dalam pemenuhan integrasi dan      
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interaksi sosial.

Kata Kunci: Uses & Gratifications, Gratification Sought, Gratification Obtain, 
Messaging  Application

Sumber Dana: Universitas

 IMAGE POLITIK SBY JOKOWI  DALAM MEME HAMBALANG

Theresia Intan Putri Hartiana, Yuli Nugraheni

ABSTRAK: Penelitian yang berjudul  Image Politik SBY Jokowi  dalam Meme 
Hambalang ini didasari fenomena munculnya banyak meme di media sosial 
tentang Jokowi dan Sby dalam kasus Hambalang. Munculnya meme yang 
beredar di dunia maya, tentunya akan membentuk citra politik   SBY dan Jokowi. 
Bagaimana public mencitrakan Jokowi dan Sby melalui tampilan beragamnya 
meme yang ada di media sosial akan menarik untuk diteliti. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan 
metode reception analysis pada beberapa informan aktifis politik. 

Kesimpulan dari penelitian ini terkait bagaimana pemaknaan politikus. Dari 6 
informan berada pada posisi dominan, bahwa meme tersebut mencitrakan 
Jokowi kepada citra positif dan Susilo Bambang Yudhoyono kearah citra negatif. 
Citra Jokowi yang bekerja dan Susilo Bambang Yudhoyono pada bersenang 
senang dan tidak menghasilkan apa – apa menjadi pemaknaan yang dominan 
oleh para informan. Adanya pemaknaan terkait citra tersebut dilatarbelakangi 
karena preferensi partai dan politik yang sama dengan Joko Widodo, yaitu Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan juga karena informasi dari media yang 
diterima informan selama ini.

Kata Kunci: Image politik, Jokowi-Sby, meme

Sumber Dana: Universitas



AHOK DALAM INTERNET MEME (ANALISIS SEMIOTIKA 
PENGGAMBARAN AHOK SEBAGAI GUBERNUR 

DKI JAKARTA DALAM INTERNET MEME)

Noveina Silviyani Dugis, Brigitta Revia Sandy F.

ABSTRAK: Menjelang pemilihan gubernur (pilgub) Jakarta tahun 2017, nama 
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok terus menghiasi agenda harian media-media 
massa. Pasalnya, karakter Ahok yang tegas dalam bertutur seringkali 
mengundang respon dari berbagai lapisan masyarakat. Belum lagi Ahok yang 
berasal dari etnis Tionghoa dan beragama nasrani, membuatnya seringkali 
dikaitkan dengan beragam isu SARA yang terjadi selama ia menjabat menjadi 
gubernur DKI Jakarta. Pedamping mantan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo 
(Jokowi) yang saat ini menjadi orang nomor satu di Indonesia, memang dikenal 
memiliki karakter yang unik dan khas. Keunikan dan kekhasan karakternya inilah 
yang membuat Ahok kian menarik perhatian awak media maupun publik secara 
luas. Sosok Ahok banyak digambarkan dalam beragam media komunikasi 
modern berbasis digital seperti meme di internet yang tersebar luas dalam 
masyarakat. 

Penelitian ini kemudian berfokus pada bagaimana penggambaran Ahok sebagai 
Gubernur DKI Jakarta ditampilkan dalam berbagai internet meme yang tersebar 
secara viral. Melalui metode analisis semiotika Charles S. Peirce, penelitian ini 
mengungkap makna dibalik tanda (verbal dan non verbal) yang ada dalam teks 
internet meme. Internet meme sendiri yang dipilih sebagai subyek penelitian 
diseleksi berdasarkan kebutuhan dan fokus masalah penelitian. Mengingat 
bahwa karakteristik internet meme yang sangat ekspresif dan dibuat oleh 
individu yang sangat anonim, maka pemilihan enam internet meme yang 
dijadikan bahan analisis dilakukan secara acak dan merupakan preferensi 
subyektif peneliti demi menjawab rumusan masalah penelitian. 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan makna tanda dalam internet 
meme menggunakan perangkat analisis semiotika Pierce, ditemukan bahwa 
sosok Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta digambarkan dalam internet meme 
sebagai sosok pemimpin yang kontroversial. Artinya, disatu sisi Ahok banyak 
dihujat dan dibenci, namun disisi lain Ahok juga sangat dipuja dan disayangi oleh 
publik.
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Kata Kunci: Internet Meme, Ahok, Gubernur DKI Jakarta, Semiotika Pierce

Sumber Dana: Universitas

 MOTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA 
SURABAYA DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL

Yuli Nugraheni, Anastasia Yuni Widyaningrum

ABSTRAK: Theory Uses And Gratification menjelaskan bagaimana manusia 
aktif terhdapa media. Teori ini sekaligus mengkoreksi perkembangan teori 
sebelumnya bahwa manusia diasumsikan pasif terhadap media. Dalam Uses 
and Gratification, kebutuhan mendasari manusia untuk mempunyai motif dalam 
penggunaan media dan diujungnya adalah puas atau tidak. Penelitian ini 
berhenti pada motif apa yang mendasari manusia/masyarakat atau mahasiswa 
sebagai populasi dalam penelitian ini dalam penggunaan media social. 
Menggunakan sampel sejumlah 350 mahasiswa dari keseluruhan populasi 
berjumlah 5197 mahasiswa. Menggunakan stratified random sampling, 
penelitian berusaha untuk bisa memberikan deskripsi mengenai motif 
mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa karakteristik responden mayoritas yang diperoleh adalah 
mahasiswa yang menjalani kuliah di semester I hingga VI, mayoritas responden 
berjenis kelamin perempuan, mayoritas responden memiliki pengeluaran rata-
rata perbulan satu hingga dua juta rupiah, mayoritas responden memiliki 1 
gadget, mayoritas responden memiliki lebih dari 3 akun di media sosial, 
mayoritas responden memilih jenis media sosial yang digunakan adalah 
instagram dan mayoritas responden memiliki lama penggunaan media sosial  4 
hingga 6 jam perhari. Motif tertinggi yang ditemukan pada  mahasiswa UKWMS 
dalam mengunakan media sosial adalah motif pass time, disusul motif 
information seeking, motif information sharing dan motif entertaint.

Kata Kunci: uses and gratification, motif, mahasiswa, media social

Sumber Dana: Universitas
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RELATIONSHIP BETWEEN INSOMNIA AND COGNITIVE FUNCTION 
CHANGES IN THE ELDERLY

Nita Kurniawati, Yudhiakuari Sincihu, Priska Yola

ABSTRACT: Indonesia as the fourth prevalence of cognitive dysfunction in the 
world. The occurrence of cognitive dysfunction in the elderly affects their 
dependence on others. This is due to the limitations of skills such as executive, 
visuocontruksional, naming,memory, attention, language, abstraction and 
orientation. One of the instruments of cognitive function assessment is with 
Montreal Cognitive Assesment Indonesian Version. Various scientific studies 
mention sleep quality as a risk factor for cognitive impairment in a person, but this 
statement contradicts many research studies suggesting that insomnia is not a 
risk factor for impaired cognitive function. This study aims to assess the 
relationshipof severity of insomnia with changes in cognitive function in the 
elderly population at Griya St. Yosef Surabaya. This is a comparative analytical 
research with quantitative approach and research design is case control study. 
Involves 50 subjects that match inclusion and exclusion criteria. Confounding 
variables (sex, age, educational level, work load, anxiety, comorbidities, life 
companions) are made unaffected so that a single relationship between sleep 
disorder to cognitive function can be seen. The results of this study found that 
there was no associationbetween sleep quality (insomnia and normal sleep) with 
impaired of cognitive function in the elderly (Sig.609) at level á 0.005 [OR, 926; CI 
0.194-4.425].

Keywords: Insomnia, Elderly, Cognitive Function

Sumber Dana: Universitas
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SHARE REPURCHASE SEBAGAI SUBTITUSI PEMBAYARAN DIVIDEN 
DITINJAU BERDASARKAN FORECAST ERROR DIVIDEND 

PADA PERUSAHAAN DI BEI

Cicilia Erna Susilawati

ABSTRAK: Penelitian bertujuan untuk mengetahui subtistusi kegiatan share 
repurchase yang dilakukan perusahaan pada pembayaran dividen. Pembayaran 
dividen merupakan laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Apabila 
perusahaan melakukan share repurchase menggunakan kas yang seharusnya 
digunakan untuk pembayaran dividen maka dividen akan berkurang akan tetapi 
dengan adanya share repurchase diharapkan harga saham akan meningkat dan 
investor mendapatkan pengganti deviden dalam bentuk capital gain yang lebih 
besar. Menggunakan data perusahaan yang melakukan share repurchase dari 
tahun 2011-2016, subtitusi diuji melalui pengaruh repurchase yield terhadap 
forecast error dividen yang merupakan selisih antara forecast dividen dengan 
actual dividen. Forecast dividen ditentukan berdasarkan model yang dibentuk 
pada periode sebelum perusahaan melakukan share repurchase. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa repurchase yield berpengaruh positif terhadap 
forecast error dividen. Artinya yield yang dihasilkan dari kegiatan share 
repurchase menyebabkan actual dividen yang dibayarkan lebih kecil 
dibandingkan dengan yang di forecast sehingga menyebabkan forecast error 
dividen semakin besar.

Kata Kunci: Share repurchase, dividen, forecast error dividen

Sumber Dana: Universitas
 

TEACHERS' VOICE ON THEIR BEING PROFESSIONAL

Ignatius Harjanto, M. N. Siti Mina Tamah

ABSTRACT: This descriptive study has its main concern on revealing two 
answers to the following research questions: (1) What are the teachers' reasons   



of being teachers? And (2) How do the teachers view their profession values with 
regards to their self, student, and subject? Based on the primary theoretical 
framework of Teacher Identity, this study is designed to be descriptive in nature. 
Involving 24 teachers of Elementary School, Yunior High and Senior High 
Schools, this study employed narrative self evaluation guideline to get the data 
on the participants' teaching life. After obtaining narrative writing of the 
participants' teaching life, the researchers carefully read the documents to 
understand why the teachers chose teaching as their profession. Besides, the 
documents were also analyzed to obtain their views on the self, student, and 
subject. This study reveals two kinds of motivation driving one to be a teacher. 

The intrinsic reason of being a teacher includes a spiritual call. One listens and 
responds to God's call to teach. It also comes from one's intention to serve others. 
This particular intrinsic reason found in this study is more of altruistic motive as it 
is socially worthwhile. This study also reveals that family members, friends, and 
former teachers who have become good teachers turn out to be the primary 
reason driving one to be a teacher. This also includes friends who ask one to 
follow them to be a teacher – the secondary outer drive for one to be a teacher. 
This study, related to the second research question, finds that the three 
characteristics of Palmer's good teacher— knowledge, self, student, and subject 
matter are acquired. 

Some of them try to apply their knowledge of self, student, and subject matter in 
the classroom holistically. They are developing their self, student, and subject 
competence through formal schools (going to graduate school), reading books, 
professional development, and colleagues' sharing. This study is far from perfect. 
Further study needs to be conducted to reveal the interconnectedness among 
the three values of Palmer (1997). Guided questionnaire and Focus Group 
Discussion are recommended.

Sumber Dana: Universitas
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PERAN KAPABILITAS INOVASI DAN KOMPETISI TERHADAP HUBUNGAN 
PRAKTEK MANAJERIAL DAN KINERJA INDUSTRI MANUFAKTUR 

SKALA KECIL MENENGAH DI INDONESIA

Lena Ellitan

ABSTRAK: Studi ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah utama dalam 
pemberdayaan perusahaan-perusahan kecil dan menengah di Jawa Timur: (i). 
Praktik-praktik manajerial modern memiliki pengaruh terhadap kinerja 
perusahaan? (ii) Apakah hubungan antara praktik-praktik manajerial modern dan 
kinerja memiliki kepekaan (sensitif/dimoderasi) terhadap Kapabilitas Inovasi 
Organisasi? (iii) Apakah hubungan antara praktik-praktik bisnis dan kinerja 
memiliki kepekaan (sensitivitas/dimoderasi)) oleh kompetisi bisnis? Studi ini 
mengusulkan sebuah kerangka kerja untuk praktek-praktek manajerial modern 
pada perusahaan kecil dan menengah di Indonesia. Kerangka kerja konseptual 
dalam studi ini sangat berbeda dengan literatur-literatur perusahaan-
perusahaan kecil sebelumnya. Studi ini menguji peran faktor-faktor eksternal 
(tingkat kompetisi) disamping faktor internal (kapabilitas inovasi) dalam 
memoderasi hubungan antara praktik-praktik bisnis dan kinerja. Kerangka kerja 
penel i t ian in i  berdasarkan pada pendapat  bahwa t idak ada 
keseragaman/kesamaan strategi untuk praktik-praktik bisnis pada perusahaan-
perusahaan kecil dan menegah. Kemampuan untuk melakukan inovasi (inovasi 
produk, inovasi proses, Inovasi admisnistrasi dan inovasi pemasaran) dapat 
meningkatkan keunikan perusahaan kecil dan menegah yang lebih fleksibel 
untuk memasuki ceruk pasar daripada memasuki pusat pasar. Oleh karena itu, 
motivasi penelitian ini adalah untuk menemukan kesesuaian strategi penerapan 
praktik-praktik manajerial perusahaan-perusahaan kecil dan menegah terkait 
kapabilitas inovasinya. Kemampuan melakukan inovasi membawa para 
pengusaha pada perusahaan kecil dan menengah kepada realita bisnis yang 
memerlukan perbaikan dalam kemampuan ketrampilan dan manajerial untuk 
memelihara kinerja dan kelangsungan hidup dalam jangka panjang. Motivasi lain 
adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan khususnya 
perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang beroperasi pada tingkatan 
persaingan yang berbeda-beda. Hasil-hasil penelitian ini akan memberikan 
kontribusi dalam mendukung kebijakankebijakan pemerintah terkait dengan 
kebijakan pengembangan dan pemberdayaan perusahan kecil dan menengah. 



Kebijakan-kebijakan sebelumnya lebih memfokuskan pada kekuatan 
keunggulan komparatif yang dinamakan produk unggulan, sentra industry kecil, 
dan kebijakan lain yang mungkin tidak sesuai dengan pasar dan strategi bisnis 
perusahaan kecil dan menengah. Studi ini berusaha untuk memberikan 
pengembangan konsep keunggulan kompetitif perusahaan kecil dan menengah 
yang berguna untuk memperbaiki program pemberdayaan perusahaan kecil dan 
menengah. Metode penelitian survei akan digunakan untuk tujuan penelitian ini. 
Data akan dikumpulkan dari perusahaan-perusahan kecil dan menengah di 
Indonesia dengan para pengusaha/wirausahawan menjadi target subyek 
penelitian. Studi pendahuluan akan digunakan untuk memperbaiki validitas dan 
reliabilitas item-item kuesioner. Studi ini menggunakan simultaneous equation 
models untuk mengolah data penelitian. Selanjutnya penelitian ini ditindaklanjuti 
dengan penelitian kualitatif terutama untuk mengeksplorasi Seberapa besar 
tingkat implementasi praktik-praktik manajerial pada perusahaanperusahaan 
kecil dan menengah dan juga seberapa tingkat kapabilitas inovasi dalam hal 
inovasi produk, inovasi proses, inovasi pemasaran dan inovasi administrasi 
pada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di Jawa Timur?

Kata Kunci: Kapabilitas inovasi, tingkat kompetisi, praktik-praktek manajerial 
modern, pertumbuhan dan kinerja perusahaan

Sumber Dana: Universitas
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PENGEMBANGAN THE SYSTEM OF CARE DAN EFEK MEDIA FILM 
SEBAGAI PROSES PEMULIHAN PSIKOSOSIAL BERBASIS KOMUNITAS 

BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DAN PEREMPUAN DI 
KELURAHAN PUTAT JAYA KECAMATAN SAWAHAN SURABAYA

Sylvia Kurniawati Ngonde, Finsensius Yuli P.

ABSTRAK: Penelitian ini merupakan seri penelitian dalam rangkaian memutus 
situasi ketidaknyamanan situasi psikologi yang diakibatkan dari tindak 
kekerasan pada anak oleh keluarganya.Pada penelitian awal memfokuskan 
tentang pemetaan pola pikir dan tindakan dari para kader pendamping kelompok 
anak di bekas lokalisasi Putat Jaya yaitu Pos Pelita Hati, melalui teater sebagai 
media ekspresi mengeksplorasi seluruh pikiran dan perasaan tentang makna 
nyaman dan kebaikan nilai hidup. Selanjutnya penelitian yang berfokus pada titik 
utama penanganan anak-anak yang berumur delapan sampai 15 tahun yang 
pernah mengalami kondisi kekerasan dalam keluarganya dan kejahatan di 
lingkungan tinggalnya. Selanjutnya penelitian ini menggunakan basis kekuatan 
pemulihan psikososial yang kuat pada pengkayaan nilai hidup dan budaya, 
melalui dunia teater sebagai salah satu memandang dan mengeksplorasi dunia 
nyata dan ideal di mata komunitas orang muda yang tergabung dalam karang 
taruna. Komunitas ini dipilih karena kekuatan orang muda yang mampu 
memberikan proses perubahan pola pikir dan perilaku sebagai media menyitas 
kekerasan. Selain itu, kekuatan media film ditelaah sebagai kekuatan orang 
muda yang menyukai model pendekatan pemulihan yang lebih visual dan mudah 
dipahami maknanya.Diskusi kajian teori yang utama adalah teori the system of 
care (SOC) initiative yang memfokuskan pada kekuatan individu melalui media 
seni atau olah raga untuk memulihkan situasi yang selama ini dialaminya dalam 
konteks nyaman maupun sebaliknya. Teori ini dikolaborasikan dengan teori self 
dari Rogers dan teori pemberdayaan dari Rappaport yang kuat mengangkat 
situasi komunitas untuk mampu memulihkan situasi. Selain teori dari kajian ilmu 
komunikasi lebih menekankan dinamika kekuatan media film untuk merekam 
dan menyampaikan pesan simbolik tentang dunia yang sebenarnya.Metodologi 
penelitian yang digunakan dengan model kualitatif yaitu etnografi untuk mampu 
mengangkat dimensi kehidupan dari komunitas karang taruna di lingkungan 
bekas lokalisasi di Surabaya yang mengalami revitalisasi wilayah yang dibina 
Pemkot Surabaya sebagai wilayah aman, nyaman dan berbudaya serta bernilai  



sosial ekonomi.

Kata Kunci: The System of Care Initiative, pemulihan berbasis psikososial, 
komunitas karang taruna

Sumber Dana: Universitas (LPPM Interdisipliner)

 THE EFFECTS OF MEDITATION HEALING EXERCISE IN ELDERLY 
WHO ARE LIVING WITH NON-COMMUNICABLE DISEASE 

IN BANGKOK AND SURABAYA

Ni Putu Wulan Purnama Sari, Jintana Artsanthia

ABSTRACT: Introduction: Meditation implies a form of mental training which 
requires either stilling or emptying the mind that based on self-observation 
concept of immediate psychic activity. SKT is a technique of MHE proposed by an 
expert from Thailand. SKT is a popular technique of MHE in Thailand, but in 
Indonesia this practice is relatively new and unpopular.  This study aims to 
analyze its effects on blood pressure (BP) and blood sugar (BS) level in elderly 
with Diabetes Mellitus (DM) and/or Hypertension (HT). Method: This is a 
comparative study involving 96 and 100 elderly with NCD in communities of 
Surabaya and Bangkok respectively. Sample was chosen by criteria then totally 
included in the study. Sample size was 196. Instrument used were questionnaire, 
digital sphygmomanometer, and DTX instruments. Descriptive statistic and 
repeated-measure ANOVA were used for data analysis. Ethical clearance was 
assured.  Result: 60 DM cases, 68 HT cases, and 68 DM&HT cases were 
compiled in this study. Majority were females (84.18%), age range was 65 – 78 
years old. At baseline, mean of BP level was 141.82/77.64 and 138.56/81.95; 
while for BS level was 155.62 and 137.90, in Bangkok and Surabaya respectively. 
After practicing SKT, mean of BP level decreased to 135.17/76.81, 131.53/77.33, 
127.87/77.42, and 137.99/77.07, 134.19/81.21, 130.31/79.45 at 1,2,3 months in 
Bangkok and Surabaya respectively. Mean of BS level decreased to 141.48, 
138.53, 134.36, and 140.86, 135.75, 127.04 at 1,2,3 months in Bangkok and 
Surabaya respectively. ANOVA showed that SKT could decrease BP level in both 
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sites (p=0.000). Regarding  BS  level,  SKT  could  decrease  it  in  Bangkok  (p = 
0.000), but not in Surabaya (p = 0.143). Overall result showed that SKT was 
effective for lowering BP and BS level in elderly with HT and/or DM (p = 0.000). 
Discussion: Slow and deep breathing in meditation increases the frequency and 
the duration of the inhibitory neural impulses by activating the pulmonary stretch 
receptors which brings about withdrawal of sympathetic tone in skeletal muscle 
blood vessels leading to widespread vasodilatation, thus bringing up decrease in 
peripheral resistance and lowering BP. It is possible that meditation, which is 
believed to suppress sympathetic activation, can improve glycemic control as 
neutrally-mediated vasoconstriction can reduce glucose delivery and uptake in 
skeletal muscle, so that BS level decreased. Conclusion: MHE technique of SKT 
was proved to be effective for lowering BP level in elderly with NCD. Its efficacy 
towards BS level needs further study.

Keywords: elderly, SKT, meditation, meditation healing exercise, blood 
pressure, blood sugar, blood glucose

Sumber Dana: Universitas (Penelitian Dosen Muda)
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