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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK MENGENALKAN SAINS PADA ANAK USIA 
DINI 

 
Jane Koeswojo, Herwinarso, Anita Roslina Srmanjuntak 

 
ABSTRAK: Pengenalan sains bagi anak usia dini memiliki peran penting dalam meningkatkan 
mutu pendidikan, khususnya dalam menghasilkan anak yang mampu berpikir kritis, logis dan 
kreatif yang harus dilatih sejak usia dini sehingga dapat berkembang menjadi mental yang positif 
bagi anak dimasa mendatang. Dalam penelitian ini, media pembelajaran sains untuk anak usia 
dini telah dikembangkan. Dengan dikembangkannya media pembelajaran ini, diharapkan 
pengenalan sains pada anak usia dini dapat menjadi lebih bermakna, sehingga anak diharapkan 
dapat memahami proses dari kegiatan yang diberikan, mengerti konsep-konsep sains, dan 
tentunya mendukung kemampuan kognitif dalam pembelajaran sains. Desain penelitian ini 
menggunakan metode Research and Development (R&D) model ADDIE. Secara garis besar, 
penelitian terdiri dari lima tahap yaitu, Analyse, Design, Develop, Implement, Evaluation. Fase 
analyze adalah fase dimana peneliti menelaah dan menyusun materi sains yang akan digunakan. 
Fase design adalah fase dimana peneliti mulai menyusun kerangka modul dan desain awal Alat 
Permainan Edukatif (APE). Fase develop adalah fase dimana peneliti mulai membuat APE, 
menyusun modul, dan menyempurnakan media pembelajaran (APE dan modul) sesuai dengan 
masukan dari hasil uji ahli. Fase implement adalah fase dimana peneliti mulai mengujicobakan 
media pembelajaran (APE dan Modul) yang dibuat kepada siswa di beberapa sekolah TK. Uji 
efektivitas dari media pembelajaran yang dikembangkan dilakukan dengan penelitian pre-
eksperimental yaitu dengan bentuk one shot case study. Dan terakhir, fase evaluasi adalah fase 
dimana peneliti melakukan analisis serta perbaikan terhadap media pembelajaran yang 
dikembangkan. Dalam penelitian ini, fase implement dan evaluasi tidak dapat dilaksanakan 
karena kondisi pandemi. Kondisi ini memaksa sekolah-sekolah untuk menerapkan pembelajaran 
di rumah. Dan karena penelitian ini mengasah keterampilan peserta didik, maka penelitian ini 
tidak dapat diubah ke dalam moda daring. Penelitian ini yang semula direncanakan selesai 
selama 9 bulan terpaksa mundur dengan harapan pandemic segera berakhir. Penelitian ini 
merupakan penelitian di bidang pengembangan media pembelajaran (APE dan Modul) sains 
untuk anak usia dini yang akan bermanfaat untuk mengenalkan sains pada anak usia dini dengan 
lebih bermakna. Target produk akhir penelitian ini adalah media pembelajaran sains (APE dan 
Modul) yang dapat bermanfaat untuk mengenalkan sains pada anak usia dini. 
 
Sumber dana: Universitas 
 
 
 
PEMETAAN KOMPETENSI DAN PENINGKATAN MUTU GURU BAHASA INDONESIA DAN BAHASA 

INGGRIS 
 

Anita Lie, Siti Mina Tamah, Imelda Gozali 
 
ABSTRAK: Pada tahun ke III (2020) penelitian mengajak guru untuk menulis jurnal refleksi 
melalui aplikasi guru.1 Pada tahun ini, seiring dengan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh 
terkait dengan pandemi Covid-19, ada penyesuaian metode penelitian dan penambahan 
pertanyaan penelitian. Studi ini sudah menghasilkan Model Guru Profesional (dengan 
kompetensi pedagogis dan keterampilan menggunakan teknologi) dalam Moda Pembelajaran 
Jarak Jauh, Situs untuk forum guru bahasa dan web-blog untuk jurnal refleksi guru, serta Narasi 
Refleksi peran guru. Sebagai penelitian dasar unggulan, studi ini menargetkan capaian Tingkat 
Kesiapterapan Teknologi (TKT) maksimal, yaitu 3. Penelitian ini sudah menghasilkan instrumen 
asesmen kemampuan berbahasa Indonesia dan Inggris serta pemetaan guru.2 Melanjutkan hasil 
pemetaan yang dusah dihasilkan dari penelitian pada tahun II.3 penelitian ini telah 
menghasilkan 1 naskah yang sudah mendapat konfirmasi dan sedang menunggu jadwal 
penerbitan jurnal internasional berindeks Scopus Q1—Journal of Information Technology and 
Education: Research (September 2020)4, 1 bab buku oleh penerbit internasional, 1 prosiding 
internasional berindeks Scopus, 2 naskah dalam review jurnal internasional berindeks Scopus, 1 
buku ajar berjudul Mengembangkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi, 4 artikel koran yang 
sudah terbit di media nasional, presentasi di Language Teacher Training and Education 
International Conference (LTTE) yang diselenggarakan oleh Univ Negeri Sebelas Maret pada 22-
25 September 2020, dan presentasi keynote di Seminar Nasional Daring yang diselenggarakan 
oleh Politeknik Negeri Bali (6-7 Oktober 2020). Hasil akhir penelitian ini diharapkan memberikan 
kontribusi berupa Model Guru Profesional dan Faktor Keterampilan Guru dalam Pembelajaran 
Jarak Jauh berdasarkan peta keterampilan mengelola pembelajaran daring para guru bahasa 
Indonesia dan bahasa Inggris. Selain peta kompetensi yang sudah dihasilkan, suara dan 
perspektif guru yang terdokumentasi dalam penelitian ini memberikan masukan berharga untuk 
Program Guru Penggerak dalam Gerakan Merdeka Belajar yang digagas oleh Kementerian 



Pendidikan dan Kebudayaam serta perbaikan program pendidikan calon guru di Lembaga 
Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Profesi Guru (PPG Pra-Jab dan Dal-Jab). Selain 
itu, penelitian ini menghasilkan jaringan profesional guru-guru bahasa Indonesia dan bahasa 
Inggris yang terjalin dalam Forum Literasi dalam suatu aplikasi daring yang diharapkan bisa 
menjadi musyawarah guru bahasa secara daring untuk saling memotivasi para guru dalam 
pengembangan kompetensi dan internalisasi nilai-nilai keutamaan dalam profesi guru. Jurnal 
refleksi oleh guru juga akan menjadi kumpulan data untuk penelitian lanjutan terkait dengan 
profesi guru dan pengembangan literasi. 
 
Sumber dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi) 
 
 
 
POTRET KERAGAMAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MEDIA, INSTITUSI PENDIDIKAN, DAN 

MASYARAKAT 
 

Mateus Yumarnamto, Anastasia Widyaningrum, Noveina S. Dugis, V. Luluk Prijambodo 
 
ABSTRAK: Penelitian ini adalah penelitian tahun ke-3 dari 3 tahun penelitian atau tahun 
terakahir dari penelitian POTRET KERAGAMAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MEDIA, 
INSTITUSI PENDIDIKAN, DAN MASYARAKAT. Pada tahun pertama penelitian difokuskan pada 
potret keberagaman seperti yang ditangkap oleh media, pada tahun kedua pada institusi 
pendidikan dan di tahun terakhir, focus penelitian pada masyarakat di Indonesia. Pada tahun 
ketiga (2020) penelitian yang berfokus pada potret keberagaman masyarakat Indonesia 
dilakukan dengan tiga Langkah penelitian: (1) survei keberagaman, (2) netnography dengan data 
crawling id komunitas maya, dan terakhir adalah dengan wawancara langsung anggota 
masyarakat di Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan hasil penelitian secara pada tahun 2020 
ini. (1) Dalam survei online yang telah dilaksanakan responden menyadari adanya berbagai 
ancaman terhadap keberagaman di Indonesia. Ancaman ini emningkat terutama di social media 
yang dan media online yang memberikan tempat pada berita bohong (hoaxes) dan juga ujaran 
kebencian antar kelompok di masyasrakat. Namun demikian, responden juga menyadari bahwa 
dalam kehidupan nyata, mereka melihat masyarakat yang toleran, saling menghargai dan 
menjunjung tinggi Pancasila sebaga dasar negara. (2) Apa yang muncul dalam survei yang lebih 
mengkhawatirkan situasi di sosial media terungkap juga dalam dalam data crawling dengan 
desain netnografi yang melihat situasi kelompok sosial dalam komunitas social media di 
internet. Dari sosial media tampak jelas masyarakat Indonesia yang bisa dibagi dalam sekurang-
kurangnya tiga kelompokberdasarkan pandangan politik dan isu-isu kontemporer yang terus 
berubah: (a) kelompokmasyarakat yang pro dengan kebijakan pemerintah, (b) kelompok 
masyarakat yang antidengan kebijakan pemerintah, dan (c) kelompok masyarakat yang netral 
dan berusahaberada di tengah-tengah dua kubu yang saling berlawanan di sosial media. Hal ini 
jugaterkonfirmasi dalam data crawling isu-isu kontemporer yang ada di media online. (3) Dalam 
interview dengan tokoh-tokoh masyarakat lokal di berbagai daerahIndonesia, isu keberagaman 
and isu toleransi ditanggapi secara beragam danmencerminkan perspektif tiga kelompok 
masyarakat yang ada di Indonesia. Namun demikianancaman terhadap keberagaman dirasakan 
lebih banyak di dunia maya (online, dan sosialmedia) dari pada di dunia nyata di tengah 
masyarakat. Sebagaian besar tokoh yangdiwawancarai menyadari hal ini dan menyatakan 
pandangan positif mereka terhadapkemajuan Indondesia ke depan. Dalam perspektif 
masyarakat terbayang (imagined community), masyarakat Indonesia hidup dalam sekurang-
kurangnya tiga bentuk masyarakat terbayang): (1) masyarakat Indonesia yang toleran, beragam 
dan optimis pada masa depan bangsa Indonesia yang multikultural, (2) masyarakat Indonesia 
yang pesimis karena situasi politik yang dianggap telah lmeminggirkan sekolompok masyarakat 
yang berseberangan dengan penguasa, dan (3) masyarakat Indonesia yang rasional tetapi 
mengambil jarak terhadap dunia politik.  
 
Sumber dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi) 
 
 
 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS MOBILE APP SEBAGAI SUMBER 
BELAJAR MANDIRI INTERAKTIF UNTUK SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS 

 
J.V. Djoko Wirjawan, Herwinarso, G. Budijanto Untung 

 
ABSTRAK: Inovasi dalam bidang pembelajaran fisika di sekolah menengah perlu dilakukan guna 
menarik minat siswa-siswi untuk mempelajari fisika dan mendukung efektivitas pembelajaran 
baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Keterbatasan waktu pembelajaran di dalam kelas 
menuntut guru untuk melakukan inovasi supaya siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara 



mandiri di luar kelas. Smartphone yang saat ini menjadi tren di kalangan anak muda adalah 
salah satu perangkat yang berpotensi untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran secara mandiri. 
Akan tetapi, selama ini pemanfaatan smartphone dalam pembelajaran di Indonesia masih 
sangat terbatas. Dalam penelitian ini, dikembangkan media pembelajaran fisika mandiri berbasis 
mobile app pada perangkat smartphone untuk siswa sekolah menengah atas (SMA). Di antara 
jenis-jenis smartphone yang beredar di pasaran Indonesia, smartphone yang menggunakan 
sistem operasi Android adalah yang paling banyak digunakan. Oleh sebab itu, peneliti 
membatasi pada pengembangan aplikasi berbasis Android pada penelitian ini. Pengembangan 
media pembelajaran fisika berbasis aplikasi smartphone ini diharapkan dapat meningkatkan 
ketertarikan siswa dalam belajar fisika dan membantu siswa dalam belajar mandiri. Keunggulan 
lain media pembelajaran berbasis smartphone adalah sifatnya yang praktis sehingga dapat 
digunakan dimana pun kapan pun. Sudah saatnya perkembangan teknologi diintegrasikan 
dengan pendidikan di Indonesia. Desain penelitian menggunakan metode Developmental 
Research model 4-D (Four-D Models). Secara garis besar penelitian terdiri dari empat fase, yaitu 
define, design, develop, dan disseminate. Fase define adalah tahap di mana analisis siswa dan 
kebutuhan dilakukan serta tujuan pembelajaran ditentukan. Fase design adalah perancangan 
prototype media pembelajaran mandiri fisika berbasis smartphone. Aplikasi yang akan 
dikembangkan memuat fitur pembelajaran mandiri seperti materi dalam bentuk teks, video, 
maupun animasi, simulasi eksperimen, latihan soal, dan kuis. Fase develop adalah tahap uji coba 
terbatas prototype yang sudah dikembangkan. Setelah melalui tahap uji coba terbatas, media 
kemudian mengalami beberapa kali perbaikan. Fase disseminate adalah fase terakhir pada 
penelitian yang berupa penyebarluasan media pembelajaran melalui Google Play Store dan 
publikasi ilmiah. Penelitian ini memakan waktu hingga 3 tahun. TKT yang dicapai adalah TKT 
level 5. Pada tahun I, telah dihasilkan tiga mobile app untuk materi: Pengukuran, Momentum- 
Impuls, dan Gerak Harmonis Sederhana. Pada tahun II telah dikembangkan mobile app dengan 
materi: Gerak Lurus, Gerak Melingkar, dan Gerak Parabola. Sedangkan pada tahun III, telah 
dikembangkan mobile app dengan materi Usaha dan Energi, Vektor, Suhu dan Kalor, Vektor dan 
Dinamika Partikel. Uji coba mobile app yang dikembangkan pada tahun III menggunakan mode 
online karena adanya pandemi COVID 19. Luaran produk mobile app yang dihasilkan telah 
terdaftar hak cipta. Selain itu, beberapa luaran publikasi pada jurnal internasional juga telah 
dihasilkan, diantaranya pada jurnal International Journal of Instruction (Terindeks Scopus, Q2), 
TEM Journal (Terindeks Scopus, Q3), SAR Journal (Terindeks Copernicus dan DOAJ), serta 
International Journal on Social and Education Sciences (Terindeks Eric dan Copernicus). Selain 
itu, hasil penelitian juga telah dipublikasi melalui presentasi seminar internasional dan nasional 
seperti International Conference on Science and Technology Applications 2020; International 
Conference on Mathematics and Science Education 2019; The 4th International Conference on 
Applied Physics and Materials Application (ICAPMA 2019); The 1st International Conference on 
Natural Sciences, Mathematics, and Education; Seminar Nasional Fisika III Universitas Riau; dan 
Seminar Nasional Fisika 2018 UNJ. 
 
Kata Kunci: media pembelajaran fisika, SMA, belajar mandiri, mobile app, Android 
 
Sumber dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi) 
 
 
 

PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBELAJARAN GRAMMAR BAHASA INGGRIS ONLINE UNTUK 
SISWA SMA 

 
Agnes Santi Widiati, Y.G. Harto Pramono, Hady Sutris Winarlim 

 
ABSTRAK: Dalam pembelajaran bahasa Inggris, grammar (tatabahasa) merupakan hal yang 
kurang mendapatkan perhatian dalam kurikulum sekolah dewasa ini sebagai akibat 
diterapkannya pendekatan pengajaran bahasa yang tidak lagi bertumpu pada grammar, dan 
konsekuensinya siswa SMA mengalami kesulitan untuk dapat berbicara dan menulis dengan 
kaidah yang berterima. Melihat trend dan minat penduduk remaja berusia 14-18 tahun di era 
digital ini hampir 100% mengakses internet dengan rata-rata penggunaan hingga 4,5 jam per 
hari, peneliti hendak memanfaatkan kondisi tersebut untuk memfasilitasi siswa SMA berupa 
program pembelajaran online yang mudah diakses, praktis, efektif, dan menarik minat mereka 
untuk belajar. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan program 
pembelajaran grammar bahasa Inggris online untuk mengatasi masalah kesulitan siswa 
berbicara dan menulis dengan kaidah yang berterima dan membantu siswa mencapai 
kompetensi berkomunikasi sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum yang berlaku. 
Penelitian ini sejalan dengan renstra penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
(UKWMS). Mengacu pada tujuan penelitian maka penelitian ini akan menggunakan jenis 
rancangan penelitian pengembangan yang dilengkapi dengan penelitian studi kasus dan analisis 
persepsi siswa untuk memvalidasi dan mengevaluasi efektivitas produk yang dikembangkan 



yaitu program pembelajaran grammar Bahasa Inggris online melalui Learning Management 
System (LMS). Pelaksanaan penelitian ini akan membutuhkan waktu selama empat tahun. Pada 
tahun pertama, telah dilaksanakan analisis kebutuhan (needs assessment) melalui document 
analysis, yaitu menganalisis silabus matapelajaran Bahasa Inggris dan buku-buku pelajaran 
bahasa Inggris yang beredar di sekolah untuk siswa SMA terutama Kelas XI dan melalui senerai 
yang dibagikan kepada para guru Bahasa Inggris SMA. Melalui needs assessment dan kajian 
pustaka telah diperoleh masukan tentang topik-topik bahasan, desain kegiatan pembelajaran 
dan asesmen yang kemudian dikemas dalam desain prototipe produk yang diharapkan. 
Prototipe produk kemudian divalidasi melalui serangkaian ujicoba dan revisi untuk menjamin 
kualitasnya. Di tahun kedua ini telah dihasilkan 10 modul digital dengan nama Fun@Grammar. 
Pada tahun kedua (tahun 2019), peneliti melanjutkan pengembangan modul-modul digital 
lengkap semua topik sesuai prototipe yang telah dihasilkan pada tahun pertama secara offline 
dengan nama modul Fun@Grammar dan akan dilakukan serangkaian ujicoba dan revisi 
terhadap modul-modul yang dikembangkan. Pada tahun kedua ini telah dikembangakn 10 
modul Fun@Grammar versi 2019. Pada tahun ketiga (tahun 2020), modul-modul digital versi 
offline versi 2019 telah dimigrasikan kedalam LMS Moodle. Modul online ini diberi nama Iglo 
singkatan dari Interactive Grammar Learning, Online. Peneliti telah melakukan uji persepsi 
terhadap modul online dengan subyek siswa kelas XI dari dua SMA di Surabaya. Jumlah siswa 
pengguna adalah 196 siswa dari kedua sekolah. 
 
Sumber dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi) 
 
 
 
PENGEMBANGAN APLIKASI ONLINE GAME UNTUK MEDIA PEMBELAJARAN INTENSIVE COURSE 
 

Basilius Himawan Setyo Wibowo, Andrias Tri Susanto 
 

ABSTRAK: Bermain permainan dalam jaringan atau daring (online) sudah menjadi bagian dari 
aktivitas sehari-hari mahasiswa-mahasiswi di era globalisasi ini, tidak terkecuali para mahasiswa-
mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
(PSPBI UKWMS). Penelitian ini kemudian memanfaatkan media ponsel pintar (smartphone) 
untuk dijadikan media pembelajaran melalui permainan daring yang berisikan materi-materi 
pelajaran berupa kosakata (vocabulary) dan struktur kalimat (grammar). Dengan demikian, 
diharapkan para mahasiswa-mahasiswi PSPBI UKWMS dapat memanfaatkan aplikasi tersebut 
untuk belajar mandiri. Kesimpulan dan diskusi dari penelitian ini belum dapat ditarik karena 
pada tahap penelitian ini berfokus pada pembuatan dan pengembangan aplikasi serta materi-
materi kosakata dan struktur kalimat yang diambil dari materi mata kuliah Intensive Course pada 
tahun sebelumnya. 
Secara garis besar, proses pembuatan aplikasi ini telah berjalan tidak sesuai dengan jadwal yang 
telah disusun. Pembuatan dan uji coba program aplikasi yang dirancang sudah sesuai dengan 
jadwal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, ada sedikit ketidaksesuaian dengan rencana awal.  
 
Sumber dana: Universitas 
 



FAKULTAS FARMASI



EFEKTIVITAS EKSTRAK KENTAL BUAH JUWET (Syzygium cumini) SEBAGAI PHOTOPROTECTIVE DAN 
PELEMBAB KULIT 

 
Farida Lanawati Darsono 

 
ABSTRAK: Buah juwet (Syzygium cumini) mengandung air sekitar 82,52%, karbohidrat, protein, lemak, 
vitamin serta kandungan metabolit sekunder seperti flavonoid (antosianin). Penampilan ungu kehitaman 
pada buah Syzygium cumini karena mengandung beta karoten yang dapat dimanfaatkan sebagai 
pewarna dalam sediaan kosmetik juga sebagai antioksidan. Kandungan gula pada buah juwet memang 
tidak terlalu besar, akan tetapi dengan adanya kandungan gula tersebut diharapkan mampu 
meningkatkan efektivitas ekstrak buah juwet sebagai pelembab. Disamping itu, kandungan tanin yang 
bersifat sebagai adstringen juga membantu mencegah penguapan air secara berlebihan pada 
permukaan kulit karena kemampuannya mengecilkan pori-pori kulit. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui potensi efektivitas photoprotective dari Ekstrak Buah Juwet (Syzygium cumini). Penentuan 
efektivitas sebagai photoprotective menggunakan dua parameter yaitu nilai SPF dan Nilai % Transmisi 
Eritema dan Pigmentasi secara spektrofotometri. Daya pelembab ditentukan berdasarkan kemampuan 
melembabkan dengan mempertahankan kadar air dalam kulit secara in vitro dengan metode Sorptiom 
and Desorption Test (SDT) dengan parameter prosesntase selisih bobot. Analisa statistik terhadap data 
yang diperoleh menggunakan metode statistik one way anova. Hasil uji efektivitas photoprotective 
menunjukkan bahwa Ekstrak Buah Juwet 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.  
 
Kata Kunci: Ekstrak Buah Juwet, daya pelembab, nilai SPF dan % Transmisi Pigmentasidan Eritema 
 
ABSTRACT: Juwet fruit (Syzygium cumini) contains about 82.52%, carbohydrates, proteins, fats, vitamins 
as well as secondary metabolite content such as flavonoids (anthocyanin). Blackish purple appearance 
on Syzygium cumini fruit because it contains beta-carotene that can be used as adye in cosmetics 
preparations as well as antioxidants. The content of sugar in juwet fruit is not too big, but with the sugar 
content is expected to increase the effectiveness of juwet juice extract as a mouiturizer. Besides, the 
content of tannins also helps prevent excessive water evaporation on the skin surface due to ablility to 
shrink the skin pores. This study aims to determine the potential of photoprotective effectiveness and 
mouiturizing power of huwet fruit extract (Syzygium cumini). Determination of effectiveness as 
photoprotective using two parameters tahst is SPF value and Value % Transmission Erythema and 
Pigmentation by spectrophotometry. Mouisture power is determined based on mouisture capability by 
maintaining water content in the skin in vitro with the method of Sorption and Desorption Test (SDT) 
with parameter percentage of weight difference. Statistical analysis of data obtained using statistical 
method one-way anova. The result of photoprotective effectiveness test showed that juwet fruit extract 
at each concentration of 10%, 20% and 30% respectively as follows 1,68 ± 0,04, 2,44 ± 0,01 and 2,72 ± 
0,19. While the value of % Transmission of Erythema: at each concentration of 10%, 20% and 30% 
respectively as follows 1,336±0,179, 1,434±0,049 and 2,163±0,159 and value of% Pigmentation 
Transmission at each concentration of 10%, 20% and 30% respectively as follows 3,430±0,206, 
3,746±0,041 and 6,423±0,404.  
 
Keywords: Syzygium cumini extract, mouisturizing power, SPF value , % Transmission Erythema and  

Pigmentation 
 
Sumber dana: Mandiri Peneliti 



EFEKTIVITAS EKSTRAK KENTAL KULIT BUAH NANAS (Ananas comosus) SEBAGAI PHOTOPROTECTIVE 
DAN PELEMBAB KULIT 

 
Farida Lanawati Darsono 

 
ABSTRAK: Buah Nanas (Ananas comosus) mengandung enzim bromelain, gula, senyawa fenolik, 
flavonoid, karotenoid, vitamin C, triterpenoid dan saponin, enzim bromelain, gula, myricetin, asam 
tanat, asam ferulat, flavonoid, karotenoid dan vitamin, kalsium, fosfor, magnesium, dekstrosa, sukrosa, 
vitamin Adan enzim bromelain. Kandungan vitamin A dan vitamin C pada buah nanas memiliki khasiat 
sebagai antioksidan. Dimana enzim bromelain memiliki khasiat dapat membantu pengelupasan sel kulit 
mati sebagai antioksidan. Kandungan gula pada kulit buah nanas memang tidak terlalu besar, akan 
tetapi dengan adanya kandungan gula tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas ekstrak 
kulit buah nanas sebagai pelembab. Disamping itu, kandungan asam tanat, asam ferulat yang bersifat 
sebagai adstringen juga membantu mencegah penguapan air secara berlebihan pada permukaan kulit 
karena kemampuannya mengecilkan pori-pori kulit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi 
efektivitas photoprotective dari Ekstrak Buah Nanas (Ananas comosus). Penentuan efektivitas sebagai 
photoprotective menggunakan dua parameter yaitu nilai SPF dan Nilai % Transmisi Eritema dan 
Pigmentasi secara spektrofotometri. Daya pelembab ditentukan berdasarkan kemampuan 
melembabkan dengan mempertahankan kadar air dalam kulit secara in vitro dengan metode Sorptiom 
and Desorption Test (SDT) dengan parameter prosesntase selisih bobot. Analisa statistic terhadap data 
yang diperoleh menggunakan metode statistik one way anova. Hasil uji efektivitas photoprotective 
menunjukkan bahwa Ekstrak Buah Nanas (Ananas comosus) pada masing-masing konsentrasi 2,5%, 5%, 
10%, 20% dan 30%berturut-turut sebagai berikut 2,418 ± 0,406%; 2,205 ± 0,487%; 2,157 ± 0,462%;2,184 
± 0,483%; dan 1,991 ± 0,503%. Sedangkan nilai %Transmisi Eritema pada masing-masing konsentrasi 
2,5%, 5%, 10%, 20% dan 30% berturut-turut sebagai berikut 4599,18 ± 7738,76%; 50,09 ± 10,91%; 2,11 ± 
1,98%; 0,91 ± 0,29%; dan 3,71 ± 0,37%, serta nilai % Transmisi Pigmentasi pada masing-masing 
konsentrasi 2,5%, 5%, 10%, 20% dan 30% berturut-turut sebagai berikut 172 ± 0,91%; 113,96 ± 15,57%; 
24,65 ± 9,95%; 17,53 ± 4,22%; dan 35,69 ± 3,89%. 
 
Kata Kunci: Ekstrak Kulit Buah Nanas, Buah Nanas, Daya pelembab, Nilai SPF dan % Transmisi  

Pigmentasi dan Eritema 
 
Sumber dana: Mandiri Peneliti 
 
 
 

UJI STABILITAS SENYAWA POTENSIAL TURUNAN SALISILAT SEBAGAI PENGGANTI ASAM 
ASETILSALISILAT DAN PENGEMBANGAN FORMULASI TABLET 

 
Kuncoro Foe, Catherine Caroline, Senny Yeser Esar 

 
ABSTRAK: Pada penelitian awal yang dilakukan oleh Foe et al. (2018) telah dilakukan uji stabilitas 
dipercepat senyawa turunan asam salisilat yang sebelumnya telah dibuktikan aktif sebagai analgesik 
untuk mengatasi penyakit degenerative osteoarthritis. Sebagai ester turunan salisilat, senyawa yang 
dihasilkan relatif stabil hingga 6 bulan pada uji stabilitas dipercepat dengan kondisi penyimpanan suhu 
40C dan kelembaban 75%. Selanjutnya, perlu dilakukan pengembangan formulasi dari senyawa baru ini 
menjadi bentuk sediaan yang dapat digunakan sehingga tercapai tujuan terapi yang aman dan efektif. 
Foe et al. (2019) telah melakukan optimasi formula tablet senyawa O-(3-klorometilbenzoil)salisilat dan 
pada tahun 2020 dilanjutkan dengan optimasi formula tablet senyawa O-(4-klorometilbenzoil)salisilat. 
Hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk melengkapi seluruh data dari senyawa baru ini untuk 



pencapaian tingkat kemajuan teknologi (TKT) yang lebih tinggi (TKT 4) dan menuju proses paten (sudah 
didaftarkan pada 2019). 
 
Kata Kunci: uji stabilitas; optimasi formula; senyawa O-(3-klorometilbenzoil)salisilat; senyawa O-(4- 

klorometilbenzoil)salisilat 
 
Sumber dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi) 
 
 
 
FITOFARMAKA ANTIHIPERKOLESTEROLEMIA DARI KOMBINASI DAUN SALAM DAN RIMPANG KUNYIT 

 
Lanny Hartanti, Sumi Wijaya, Lisa Soegianto, Henry K. Setiawan 

 
ABSTRAK: Hiperkolesterolemia merupakan salah satu faktor pemicu munculnya stroke dan penyakit 
jantung koroner yang menjadi salah satu penyebab utama dan pertama kematian di negara maju dan 
berkembang, termasuk di Indonesia. Penanganan secara farmakologis hiperkolesterolemia adalah 
dengan penggunaan obat-obat antihiperlipidemia dan antihiperkolesterolemia, misalnya gemfibrozil, 
simvastatin dan klofibrat. Obat-obat tersebut jika digunakan dalam jangka panjang menimbulkan efek 
samping yang dapat mengganggu kesehatan pula. Oleh karenanya pengembangan terapi alternatif yang 
berasal dari bahan alam menjadi sangat potensial untuk mengatasi hal ini. Pada penelitian tahun 
pertama, telah diperoleh data potensi dari ekstrak etanol daun salam dan ekstrak air rimpang kunyit 
sebagai penghambat enzim HMG-CoA Reduktase, yang merupakan enzim kunci pada biosintesa 
kolesterol. Juga telah diuji efek penghambatan kombinasi dari kedua ekstrak tersebut, dan diperoleh 
hasil bahwa kombinasi ekstrak etanol daun salam (hasil soxhletasi) dan ekstrak air rimpang kunyit (hasil 
digesti) dengan perbandingan 1:2 menjadi kombinasi yang paling efektif dalam menghambat enzim 
HMG-CoA Reduktase. Hasil penelitian ini selanjutnya digunakan sebagai dasar pengembangan formula 
tablet antihiperkolesterolemia pada tahun kedua. Pada penelitian tahun kedua berhasil diperoleh suatu 
formula optimum tablet kombinasi ekstrak etanol daun salam dan ekstrak air rimpang kunyit, dengan 
dosis bahan aktif (kombinasi kedua ekstrak) 300 mg (dosis per hari) dan bobot tablet 800 mg, dengan 
dosis penggunaan 3 kali 2 tablet tiap hari untuk manusia. Pada tahun ketiga dilakukan uji pre klinis dari 
tablet hasil pengembangan penelitian tahun kedua ini. Pengujian pre klinis dilakukan dengan 
menggunakan hewan coba tikus Wistar, yang meliputi pengujian terhadap efektivitas tablet untuk 
menurunkan kadar kolesterol dalam darah, pengujian toksisitas akut serta pengujian toksisitas sub 
kronis. Desain pengujian toksisitas akut dan sub kronis mengacu pada pedoman pengujian toksisitas 
akut dan sub kronis yang diterbitkan oleh BPOM dan OECD, dan telah disetujui oleh Komite Etik 
Pengujian pada Hewan Coba. Sebagai senyawa pembanding (kontrol positif) digunakan simvastatin. 
Induksi kolesterol dilakukan dengan pemberian pakan tinggi kolesterol kepada tikus, dan tikus 
dinyatakan kolesterol jika kadar kolesterol dalam darahnya >140 mg/dL. Perlakuan pada pengujian 
efektivitas dan toksisitas akut adalah selama 30 hari, sedangkan pada pengujian toksisitas sub kronis 
adalah selama 90 hari. Pada hari terakhir perlakuan, tikus dianestesi dan dibedah, serta organ-organ 
vital diambil untuk diamati secara makroskopis dan mikroskopis. Organ-organ yang diamati meliputi 
jantung, lambung, empedu, limpa dan hati. Selain toksisitas terhadap organ-organ fital, diuji juga 
toksisitas terhadap hematologi berdasarkan parameter hematologinya dan pengaruh tablet uji pada 
nafsu makan dan berat badan. Luaran yang ditargetkan pada penelitian ini adalah publikasi di jurnal 
ilmiah internasional dan luaran tambahan berupa pendaftaran paten. Pada akhir tahun ketiga telah 
berhasil diperoleh tablet kombinasi ekstrak daun salam dan ekstrak rimpang kunyit yang telah diuji baik 
khasiat maupun keamanannya (toksisitas akut dan sub kronis) pada hewan coba. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tablet herbal kombinasi salam dan kunyit yang dikembangkan berkhasiat untuk 
menurunkan kadar kolesterol dan sekaligus aman untuk digunakan berdasarkan uji pre-klinis, sehingga 



dapat diklaim sebagai obat herbal terstandar. Dengan demikian diperoleh luaran TKT penelitian yaitu 
TKT 4. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh ini, maka tablet obat herbal terstandar ini sangat 
potensial untuk dikembangkan sebagai fitofarmaka antihiperkolesterolemia. 
 
Kata Kunci: toksisitas; akut; sub kronis; antihiperkolesterolemia; kombinasi salam dan kunyit 
 
Sumber dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi) 
 
 

MODULASI SITOKIN OLEH DAUN VERNONIA AMYGDALINA PADA TIKUS WISTAR JANTAN YANG 
DIINFEKSI STAPYLOCCOCCUS AUREUS 

 
Restry Sinansari, Lisa Soegianto, Wahyu Dewi Tamayanti 

 
ABSTRAK: Tanaman herbal telah dipercaya memberikan kontribusi untuk meningkatkan imunitas. Salah 
satu tanaman herbal itu ialah Daun afrika (Vernonia amygdalina). Tanaman ini telah dilaporkan dan 
terbukti memiliki berbagai macam kandungan aktif yang berkhasiat untuk memodulasi sistem imun. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kandungan ekstrak etanol daun afrika yang tumbuh di 
Indonesia dan menjelaskan modulasi sistem imun khususnya kadar IL-6 dan IL-10 pada tikus wistar 
jantan yang diinfeksi oleh Staphylococcus aureus. Sebanyak 30 tikus yang telah dibagi ke dalam 5 
kelompok yaitu yaitu kelompok kontrol negatif (diberikan CMC Na 2% (b/v)), kelompok kontrol positif 
(diberikan antibiotik sefadroksil 9mg/200g BB), 3 kelompok uji ekstrak etanol Vernonia amygdalina (VA) 
dengan dosis yang berbeda: kelompok VA1 (20mg/200g BB); kelompok VA2 (40mg/200g BB); dan 
kelompok VA3 (80mg/200g BB). Setelah semua tikus mendapatkan terapi secara oral, semua tikus 
diinjeksi suspensi bakteri secara intraperitoneal. Kemudian, semua tikus dibedah dan diambil darahnya 
untuk diukur kadar IL-6 dan IL-10 dengan metode ELISA serta diambil cairan peritonealnya untuk 
dihitung jumlah bakteri dengan metode tuang. Hasil median dari kadar IL-6, IL-10 dan jumlah bakteri 
didapatkan pada kelompok kontrol negatif (370,530pg/ml ; 67,04 pg/ml ; 7,4 x 103cfu/ml) ; kelompok 
kontrol positif (214,159pg/ml ; 48,411pg/ml ; 6,8 x 103cfu/ml) ; kelompok VA1 (248,153pg/ml ; 
45,276pg/ml ; 1,1 x 104cfu/ml) ; kelompok VA2 (74,786pg/ml ; 7,837pg/ml ; 6,3 x 103cfu/ml); kelompok 
VA3 (39,093pg/ml ; 13,235pg/ml ; 7,1 x 103cfu/ml). Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa 
ekstrak etanol daun afrika mengandung flavonoid, saponin, tannin, steroid, terpenoid, fenol dan 
glikosida serta memiliki efek sebagai antibakteri pada dosis 40mg/200g BB tikus karena pada dosis 
tersebut dapat menurunkan kadar IL-6 dan jumlah bakteri. 
 
Kata Kunci: Vernonia amygdalina, kadar IL-6, kadar IL-10, jumlah bakteri, Staphylococcus aureus 
 
ABSTRACT: Herbaceous plants have been believed to contribute to improving immunity. One of the 
herbs is African Leaves (Vernonia amygdalina). This plant has been reported and proven to have a 
variety of active ingredients that are efficacious for modulating the immune system. The purpose of this 
study was to determine the content of ethanol extract of Vernonia amygdalina grown in Indonesia and 
explain the modulation of the modulation of immune system, especially the levels of IL-6 and IL-10 in 
male wistar rats infected by Staphylococcus aureus. The 30 rats were divided into 5 test groups: 
negative control group (given CMC Na 2% (w/v)), positive control group (9mg/200g body weight 
antibiotics cephadroxil), 3 ethanol extract test groups of Vernonia amygdalina (VA) with different doses: 
VA1 (20mg/200g BW); VA2 (40mg/200g BW); and VA3 (80mg/200g BW). After the rats received the 
therapy by oral, all of the rats were injected the bacteria suspension by intra peritoneal. Then, they were 
dissected and their blood was taken to measure IL-6 and IL-10 levels with ELISA method and also their 
peritoneal fluid was taken to count the number of bacteria by pour plate method. The median results 
from IL-6, IL-10 levels and bacterial counts were obtained in the negative control group (370.530pg/ml, 



67.044pg/ml, 7.4 x 103cfu/ml, respectively); positive control group (214.159pg/ml; 48.411pg/ml; 6.8 x 
103cfu/ml, respectively); group of VA1 (248.153pg/ml; 45.276pg/ml; 1.1 x 104cfu/ml, respectively); 
group of VA2 (74.786pg/ml; 7.837 pg/ml; 6.3 x 103cfu/ml, respectively); group of VA3 (39.093pg/ml; 
13.235pg/ml; 7.1 x 103cfu/ml, respectively).  Based on this study, we reveal that ethanol extract of 
Vernonia amygdalina contains flavonoids, saponins, tannins, steroids, terpenoids, phenol and glycoside, 
and also has an effect as antibacterial at 40mg/200g BW in rats due to the decrease of IL-6 levels and 
the number of bacteria. 
 
Keywords:   Vernonia amygdalina, IL-6 levels, IL-10 levels, bacterial count, Staphylococcus aureus 
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EFEK METOTREKSAT PADA FUNGSI GINJAL DAN HEPAR SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS 

HIDUP PASIEN ARTRITIS REUMATOID DI RSUD DR. SOETOMO SURABAYA 
 

Elisabeth Kasih, Wahyu Dewi Tamayanti 
 
ABSTRAK: Metotreksat (MTX) adalah metabolit antifolat yang bekerja menghambat sintesis DNA, 
perbaikan dan replikasi sel. Sejak 1951, MTX telah digunakan sebagai terapi RA dan psoriasis dan pada 
1988 telah disetujui oleh FDA sebagai senyawa antiinflamasi. Menurut European League Against 
Rheumatism (EULAR), terapi RA sebaiknya diawali dengan sintetik DMARDs, dengan pilihan utama MTX 
disertai kortikosteroid dosis rendah. 
 Pada penelitian yang dilakukan pada 63 pasien RA di Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya, 
terlihat penurunan pada beberapa kriteria inflamasi yang diamati, seperti LED, TJC, SJC, VAS, DAS28, 
serta kadar trombosit. Penurunan parameter peradangan merupakan efek yang diharapkan terjadi pada 
pasien pengguna MTX. Namun, setelah diidentifikasi lebih lanjut, penurunan tersebut belum dapat 
membawa pasien RA pada penelitian ini masuk ke dalam kriteria remisi menurut ACR/EULAR (2011). 
 Hasil evaluasi data klinik responden menunjukkan peningkatan lekosit, parameter fungsi hati 
(SGOT dan SGPT), serta parameter fungsi ginjal (BUN dan kreatinin). Sedangkan trombosit mengalami 
penurunan. Penurunan fungsi hati pada pasien RA diduga adalah efek samping yang ditimbulkan MTX 
sebagai metabolit antifolat. Defisiensi folat dilaporkan sebagai penyebab gangguan lambung, 
peningkatan ensim hepatic transaminase (SGOT dan SGPT), serta peradangan pada lambung. Gangguan 
fungsi hati dilaporkan terjadi pada 70% pasien mengguna MTX ditandai dengan hipertropi sel stellat 
(Ito), steatosis dan fibrosis hepatik, selain itu pada 14-35% pasien ditemukan peningkatan enzim 
SGOT/SGPT. 
 Gangguan ginjal (nefrotoksisitas) umum terjadi pada pasien yang memperoleh terapi MTX sebab 
90% MTX disekresi melalui ginjal. Sebelum terapi MTX, adanya gangguan ginjal dapat memperburuk 
proses eliminasi MTX dan memicu timbulnya efek samping lain. Penyebab nefrotoksisitas pada ginjal 
diduga karena pengendapan metabolit MTX pada tubulus ginjal.  Kelarutan salah satu metabolit MTX, 7-
OH-MTX, enam kali lebih rendah dibandingkan MTX serta kelarutan MTX yang rendah pada lingkungan 
asam, juga menjadi penyebab timbulnya toksisitas pada ginjal.  
Pasien RA sebanyak 43 orang yang terlibat sebagai responden dalam penelitian ini menunjukkan rerata 
penurunan skor kualitas hidup dari 10,04 menjadi 8,07. Para pasien tersebut didominasi oleh jenis 
kelamin perempuan (95%) dengan rerata usia tertinggi kisaran 60-70 tahun.  Aspek perawatan diri 
menunjukkan penurunan skor dari 2,14 menjadi 0,95 yang mengindikasikan bahwa pasien RA mampu 
melakukan perawatan diri lebih baik paska terapi MTX. Pada penelitian ini, sekalipun teramati adanya 
penurunan skor kualitas hidup pasien yang berarti adanya peningkatan pada kualitas hidup, pada 
beberapa aspek, yaitu: mobilitas, kemampuan perawatan diri, serta suasana hati dan emosi, namun 



responden belum mengalami remisi sesuai kriteria ACR/EULAR 2011. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
penyesuaian dosis MTX atau pertimbangan penggantian rute pemberiannya. 
 
Sumber dana: Universitas 
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PENILAIAN PERINGKAT OBLIGASI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA 
EFEK INDONESIA 

 
Daniel Tulasi 

 
ABSTRAK: Banyak lembaga pemeringkat seperti PEFINDO telah membuat peringkat obligasi bagi 
perusahaan-perusahaan yang menerbitkan obligasi. Sementara itu banyak peneliti telah 
mengaplikasikan traditional financial ratios untuk membuat analisis atas peringkat obligasi 
perusahaan. Hasilnya, ada penelitian yang mendukung, dan ada pula yang tidak mendukung 
hasil pemeringkatan dari lembaga pemeringkat obligasi seperti PEFINDO, Moodys’s rating, atau 
S & P’s rating, atau ada perbedaan hasil antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. 
Analisis atas pemeringkatan obligasi perusahaan yang dilakukan banyak peneliti, umumnya 
mengaplikasikan traditional financial ratios seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan 
rasio profitabilitas. Akan tetapi diakui bahwa analisis dengan traditional financial ratios 
mengandung banyak kelemahan, antara lain tidak memperhatikan cash flow perusahaan. Untuk 
meminimalisir kelemahan tersebut, studi ini dilakukan dengan menerapkan cash flow ratios 
yang lebih menekankan pada cash flows dari operasi perusahaan dan membandingkannya 
dengan traditional financial ratios untuk menilai peringkat obligasi perusahaan. Maka penelitian 
ini bertujuan untuk: 1) mengetahui kemampuan traditional financial ratios dan cash flow ratios 
dalam memprediksi peringkat obligasi perusahaan Manufaktur yang tergolong investment grade 
dan non-investment grade; 2) membandingkan tingkat akurasi hasil klasifikasi antara cash flow 
ratios dengan traditional financial ratios dalam memprediksi peringkat obligasi perusahaan yang 
tergolong investment grade dan yang non-investment grade. Populasi pada penelitian ini, 
seluruh perusahaan Manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan 
dengan purposive sampling dan sebanyak 31 perusahaan telah terpilih karena memenuhi 
kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Data penelitian berupa data sekunder yakni laporan 
keuangan dan peringkat obligasi tahun 2010- 2014 dan dianalisis dengan teknik analisis 
diskriminan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) variabel traditional financial ratios dan cash flow 
ratios secara parsial mampu membedakan secara signifikan peringkat obligasi perusahaan 
Manufaktur yang tergolong investment grade dan non-investment grade. Hal ini dibuktikan dari 
hasil uji statistik terhadap fungsi diskriminan berdasarkan traditional financial ratios yang 
menunjukkan nilai Wilks’ Lambda sebesar 0,630 dan jika dikonversi ke chi-square, nilainya 
sebesar 65,178 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada alpha sebesar 0,05. 
Bukti yang sama pada cash flow ratios yang juga memiliki nilai Wilks’ Lambda sebesar 0,218 dan 
jika dikonversikan ke chisquare, nilainya sebesar 85,312 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00 
lebih kecil daripada alpha sebesar 0,05. (2) jika analisis didasarkan pada traditional financial 
ratios, rasio Likuiditas (LnCR) merupakan variabel yang berkontribusi dominan terhadap variasi 
nilai diskriminan (Ztr); dan jika berdasarkan cash flow ratios, rasio investasi dan pendanaan 
(Lg10EAct) menjadi variabel yang berkontribusi dominan terhadap nilai diskriminan (Zcf). (3)Ada 
perbedaan akurasi hasil klasifikasi observasi antara traditional financial ratios dan cash flow 
ratios dalam memprediksi obligasi perusahaan yang tergolong investment grade dan non-
investment grade. Ini dibuktikan pada nilai hit ratio dari traditional financial ratios sebesar 80% 
lebih kecil daripada nilai hit ratio dari cash flow ratios sebesar 91%. Hasil inipun didukung oleh 
nilai the square canonical correlation (R2) dimana traditional financial ratios memiliki R2 sebesar 
36,97% lebih kecil daripada nilai R2 berdasarkan cash flow ratios sebesar 78,15%. 
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PERANCANGAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PROSES BISNIS DAN PEMBUKUAN 
UMKM PRODUKSI CARANG EMAS DALAM RANGKA PERSIAPAN DIGITALISASI LAPORAN 

KEUANGAN 
(Studi Kasus pada UMKM Malang Pujon) 

 
Tineke Wehartaty, Agnes Utari Widyaningdyah, Hendra Wijaya 

 
ABSTRAK: Permasalahan klasik yang dihadapi UMKM di Indonesia adalah pengelolaan dana. 
Meskipun terdapat faktor lainnya yang memperngaruhi kegagalan usaha UMKM, namun tidak 
dapat dipungkiri bahwa faktor kunci keberhasilan UMKM adalah pengelolaan dana. Kesulitan 
pengelolaan dana yang dialami oleh UMKM disebabkan ketidakmampuan UMKM untuk 
menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku (SAK ETAP). Kurangnya 
pengetahuan pembukuan, tidak dapat memisahkan keuangan pribadi dengan perusahaan dan 
tidak tertata dengan baik prosedur dan dokumen bukti transaksi yang digunakan menyebabkan 
informasi keuangan yang dihasilkan pelaku UMKM tidak dapat mencerminkan keuntungan 
usaha dengan benar. Objek penelitian ini adalah UD Della Jaya Mandiri yaitu UMKM produk 
makanan carang emas. Penelitian ini ingin memberikan solusi agar UD Della Jaya Mandiri dapat 



menyusun laporan keuangan dengan mudah dan akurat serta meningkatkan kualitas 
pembukuan akuntansi UD Della Jaya Mandiri), sehingga dapat menyajikan laporan keuangan 
sesuai dengan SAK ETAP. Agar dapat menyusun laporan keuangan dengan mudah dan akurat, 
maka peneliti merancang prosedur yang baku yaitu POS dimana peneliti akan mengevaluasi 
proses bisnis (siklus pembelian, konversi dan penjualan) menjadi POS proses bisnis. POS proses 
bisnis ini adalah acuan peneliti membuat rancang-bangun akun dan prosedur yang baku untuk 
penyusunan laporan keuangan SAK ETAP yaitu POS pembukuan akuntansi. Penelitian ini 
merupakan tahap penelitian dengan hasil akhir rancangan POS pembukuan UMKM secara 
manual, dimana penelitian ini menjadi dasar penelitian selanjutnya dalam merancang interface 
transaksi operasional UMKM secara konseptual. Hasil penelitian ini yaitu POS pembukuan 
akuntansi yang diharapkan dapat diimplementasikan pada UD Della Jaya Mandiri setelah 
pandemik Covid 19 berakhir, dimana diharapkan peneliti dapat melakukan pendampingan 
pelatihan penerapan POS tersebut. Dengan adanya laporan keuangan SAK ETAP dapat 
memberikan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu yang mendukung pengambilan 
keputusan stratrgis sehingga UD Della Jaya Mandiri dapat mengelola dananya dan 
mengembangkan prospek bisnisnya.  
 
Kata Kunci: Prosedur Operasional Standar (POS), Laporan Keuangan SAK ETAP, Proses Bisnis dan  

Pembukuan Akuntansi 
 
Sumber dana: Universitas 
 
 
 

FEMALE DIRECTORS, DIREKTUR INDEPENDEN, DAN MANAJEMEN LABA 
 

Hendra Wijaya, S. Patricia Febrina, Sofian 
 
ABSTRAK: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perempuan di dewan 
terhadap manajemen laba di Perusahaan Non-Keuangan Indonesia. Anggota dewan perempuan 
terdiri dari perempuan di dewan komisaris, perempuan di dewan direksi, dan perempuan di 
komite audit. Studi ini juga memecah sampel lengkap menjadi perusahaan kecil, menengah, dan 
besar. Sampel penelitian ini terdiri dari 291 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia selama periode 2015-2017. Penelitian ini mengukur manajemen laba dengan 
menggunakan akrual diskresioner. Analisis data menggunakan regresi data panel. Studi ini 
menemukan bahwa perempuan di dewan komisaris, perempuan di dewan direksi, dan 
perempuan di komite audit tidak mempengaruhi manajemen laba. Studi ini juga menemukan 
bahwa perempuan dalam dewan direksi di perusahaan kecil berpengaruh positif terhadap 
manajemen laba dan berpengaruh negatif pada perusahaan menengah. Studi ini berkontribusi 
pada peran perempuan dalam tata kelola perusahaan di perusahaan non-keuangan Indonesia 
untuk mengurangi manajemen laba  
 
Kata Kunci:  Corporate governance, Earnings management, Female in the audit committee,  
   female in the board of commissioners, female in the board of directors 
 
Sumber dana: Universitas 
 
 
 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK: JIK ONO TAH, CAK? 
 

Dian Purnama Sari 
 
ABSTRAK: Penelitian bertujuan untuk mengkritisi makna kepatuhan wajib pajak. Paradigma 
penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian dramaturgi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan saat ini masih berada di wilayah abu-
abu atau multitafsir yang disebut KURANG PATUH alias Kepatuhan yang tidak benar-benar patuh 
tapi juga tidak benar-benar tidak patuh. Kepatuhan sukarela yang menjadi tujuan dalam 
perpajakan hanya dapat dijawab melalui Moral masing-masing Wajib Pajak. Implikasi penelitian 
ini adalah DJP diharapkan mampu meningkatkan kesadaran perpajakan sejak dini, misalnya 
dengan menyasar prospective tax payer, salah satunya dengan membangun relasi dengan 
sekolah dan perguruan tinggi. 
 
Sumber dana: Universitas 
 
 



ANALISIS PENGARUH VARIABEL INNOVATION DIFFUSION THEORY DAN TECHNOLOGY 
ACCEPTANCE MODEL TERHADAP NIAT UNTUK MENGADOPSI WEARABLE TECHNOLOGY 

DENGAN MODERATOR GENDER 
 

Deatri Arumsari Agung, Lydia Ari Widyarini 
  

ABSTRAK: Wearable technology adalah teknologi yang dikenakan oleh penggunanya dan 
dilengkapi dengan sensor untuk menangkap data sehingga dapat diolah dan disajikan menjadi 
infomasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Kajian tentang adopsi masyarakat terhadap 
wearable device ini perlu dilakukan untuk menyusun strategi dalam mempercepat adoption rate 
di masyarakat. Adopsi pada inovasi dan teknologi ini dikaji dengan Technology Acceptance 
Model (Davis 1986) dan Innovation Diffusion Theory (Rogers 1983). Bagaimana variabel 
compatibilty, visibility, image, result demonstrability, dan voluntariness, serta variabel perceived 
ease of use dan perceived usefulness, terhadap variabel adoption intention perlu dikaji lebih 
dalam. Kuesioner disebar pada 218 responden dan dianalisis menggunakan structural equation 
model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa compatibility memiliki peran dominan 
terhadap perceived usefulness, diikuti result demonstrability, visibility, image dan voluntariness. 
Variabel perceived ease of use tidak memiliki pengaruh terhadap perceived usefulness, namun 
berpengaruh langsung terhadap niat seseorang untuk menggunakan wearable technology. 
Gender tidak memoderasi pengaruh variabel perceived ease of use dan perceived usefulness 
terhadap niat seseorang untuk mengadopsi wearable technology. Pengembang dan peritel 
produk wearable technology dapat mengetahui bahwa motivasi seseorang dalam mengadopsi 
teknologi tersebut dipengaruhi secara langsung oleh faktor perceived ease of use dan perceived 
usefulness, serta secara tidak langsung oleh faktor compatibility, result demonstrability, 
visibility, image, dan voluntariness.  

Kata Kunci: wearable technology, innovation difusion theory, technology acceptance model 
 
Sumber dana: Universitas 
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ROTI TAWAR DENGAN PENAMBAHAN BIJI DURIAN TERFERMENTASI DAN RICE BRAN: 
EVALUASI SIFAT FISIKOKIMIA, SENSORIS, NILAI INDEKS GLIKEMIK SERTA EFEK HIPOGLIKEMIK 

PADA TIKUS DIABETES INDUKSI STZ-NA 
 

Chatarina Yayuk T., Ign. Srianta, Ira Nugerahani, Yustinus Marsono 
 

ABSTRAK: Tujuan jangka panjang dari penelitian yang diusulkan ini adalah untuk 
mengembangkan produk pangan fungsional antidiabetes yang dapat mendukung upaya 
pencegahan dan penanggulangan penyakit diabetes mellitus (DM) di Indonesia. Inovasi dalam 
penelitian yang diusulkan ini adalah pengembangan produk pangan roti tawar fungsional 
antidiabetes dengan penambahan biji durian terfermentasi dan rice bran. Untuk mencapai 
tujuan penelitian tersebut, penelitian dilakukan melalui tiga tahap yaitu: 1) Aplikasi biji durian 
terfermentasi dan rice bran pada pengolahan roti tawar; dan evaluasi sifat fisikokimia dan 
sensoris roti tawar yang dihasilkan; 2) Evaluasi nilai indeks glikemik roti tawar yang dihasilkan; 
dan 3). Evaluasi efek hipoglikemiknya pada tikus diabetes induksi Stz-NA. Pada tahap I dilakukan 
formulasi dan pengolahan roti tawar. Ada 4 formula yang dibuat yaitu formula I (kontrol, 
formula roti tawar tanpa penambahan biji durian terfermentasi/rice bran); formula II (formula 
roti tawar dengan penambahan biji durian terfermentasi); formula III (formula roti tawar dengan 
penambahan rice bran) dan formula IV (formula roti tawar dengan penambahan biji durian 
terfermentasi dan rice bran). Keempat formula tersebut digunakan dalam pengolahan roti tawar 
melalui tahap pencampuran adonan, fermentasi, pemanggangan, pendinginan dan 
pengemasan. Produk roti tawar yang diperoleh dianalisis sifat fisikokimia dan sensorisnya. Sifat 
fisikokimia yang dianalisis meliputi: volume spesifik, warna, tekstur, proksimat, kadar pati, kadar 
pati resisten, kadar serat, kadar total fenol dan kecernaan pati in vitro. Sifat sensoris yang 
dianalisis meliputi: kesukaan terhadap warna, aroma, tekstur, rasa dan keseluruhan (overall). 
Pada tahap II, dilakukan evaluasi nilai indeks glikemik produk roti tawar pada keempat formula 
tersebut dengan menggunakan relawan sehat (proposal penelitian diajukan ke komisi etik 
terlebih dahulu untuk memperoleh ethical clearance). Pada tahap III, dilakukan evaluasi efek 
hipoglikemik dari keempat produk roti tawar tesebut secara in vivo pada tikus diabetes induksi 
Stz-NA. Tikus galur SD diadaptasikan, diinduksi diabetes menggunakan injeksi Stz-NA. Setelah 
tercapai kondisi diabetes, dilakukan perlakuan diet pakan dengan sumber karbohidrat dari 
produk roti tawar I, II, III dan IV selama 28 hari. Selama pemeliharaan, dianalisis kadar glukosa 
darah setiap minggu dan berat tikus setiap 3 hari sekali. Pada akhir perlakuan dilakukan analisis 
sel beta dan pulau langerhans pada jaringan pankreas, profil digesta (berat, kadar air, pH dan 
SCFA). Luaran wajib penelitian ini adalah Dokumen Deskripsi Produk dan Spesifikasi Produk, 
Dokumen Hasil Uji Coba Produk, Dokumentasi (foto) Pengujian Produk. Luaran tambahan dari 
penelitian ini adalah 2 artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi (tahun 
I dan III) dan 1 paten sederhana (tahun II). Luaran tambahan lain adalah teknologi tepat guna. 
Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) hasil penelitian ini tergolong skala 4. Teknologi produksi biji 
durian terfermentasi telah dapat dikembangkan dengan baik, demikian pula dengan metode 
pembuatan roti tawar yang sudah teruji dengan baik. Formulasi dan teknologi pengolahan roti 
tawar dengan penambahan biji durian terfermentasi dan rice bran juga dapat dikembangkan 
dengan baik pada skala laboratorium. 

Kata Kunci: biji durian terfermentasi; rice bran; roti tawar; antidiabetes 

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

PEMANFAATAN LIMBAH CANGKANG TELUR SEBAGAI SUMBER KALSIUM DAN APLIKASINYA 
PADA PRODUK PANGAN BERBASIS KOMODITAS LOKAL KAYA ANTIOKSIDAN 

 
Ign Radix Astadi PJ., Susana Ristiarini, Thomas Indarto PS 

 
ABSTRAK: Penelitian tahun ke 3 dari 3 tahun fokus kepada pengolahan bahan pangan lokal yaitu 
beras hitam, beras merah, ubi jalar ungu, sorgum, millet, dan talas menjadi sereal sarapan 
dalam bentuk flakes. Proses pembuatan flakes mempergunakan kalsium klorida (CaCl2) hasil 
ekstraksi cangkang telur untuk meningkatkan kerenyahan dan mengurangi kadar air, sehingga 
dapat memperpanjang umur simpan. Nilai tambah dari produk flakes berbahan komoditas lokal 
ini adalah memiliki kandungan komponen bioaktif fenolik dan antosianin serta mampu berperan 
sebagai antioksidan yang diuji mempergunakan metode yang berbeda yaitu DPPH, FRAP, TBARS, 
dan penangkapan radikal superoksida. Uji juga dilakukan untuk mengetahui sifat fisikokimia 
flakes yang dihasilkan seperti analisis proksimat (kadar air, protein, lemak, abu, dan 
karbohidrat), analisis tekstur flakes, dan kemampuan daya serap air dari flakes. Dari hasil yang 
diperoleh, penambahan kalsium, baik dalam bentuk kalsium klorida hasil ekstraksi cangkang 
telur, kalsium karbonat, maupun kalsium laktat menunjukkan pengaruh nyata terhadap kadar 



air dan kadar abu dari flakes. Kadar air optimal (paling rendah) dari flakes beras hitam ada pada 
konsentrasi kalsium 0,2%. Setelah itu kadar air akan kembali naik. Benjakul & Karnjanapratum 
(5) menyatakan bahwa pada konsentrasi Ca 0,00-0,20%, daerah kristalin dari granula pati 
terganggu oleh alkali akibat berdifusinya ion-ion ke dalam granula pati sehingga memutus ikatan 
intramolekuler. Akibatnya, air lebih mudah masuk ke dalam granula pati sehingga granula pati 
membengkak lebih besar saat proses gelatinisasi (pemanggangan). Granula pati menjadi lebih 
porus sehingga jumlah air yang teruapkan ketika proses pemanggangan lebih besar yang 
menyebabkan kadar air sereal sarapan menurun seiring kenaikan konsentrasi Ca. Sebaliknya, 
pada konsentrasi 0,30-0,60%, ion Ca2+ justru menstabilkan dan meningkatkan rigiditas 
(kerapatan) granula pati (6). Akibatnya, jumlah air yang teruapkan ketika proses gelatinisasi 
lebih kecil sehingga kadar air sereal sarapan meningkat seiring peningkatan konsentrasi Ca (7). 
Apabila dibandingkan antar jenis flakes, kadar air flake ubi jalar ungu lebih tinggi dibandingkan 
dengan flakes yang lain, meskipun tren yang terjadi pada kadar air serupa berdasarkan 
konsentrasi kalsium. Hal ini karena ubi jalar ungu memiliki kadar gula yang tinggi. Kadar gula 
yang tinggi bersifat higroskopis (8) dan akan mengikat air pada adonan flake dan sulit untuk 
diuapkan ketika pemangganggan hal ini mengakibatkan kadar air dari flake ubi jalar ungu lebih 
tinggi. Sementara kadar abu flakes semakin meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi 
kalsium. Hal ini karena kadar abu merupakan gambaran dari mineral yang ada pada suatu 
produk pangan. Dengan ditambahkannya kalsium dalam produk flakes, maka akan 
meningkatkan kadar mineral total yang terkandung, sehingga terukur dengan meningkatnya 
kadar abu flake. 
 
Sumber dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi) 
 
 
 

POTENSI JELLY DRINK BELUNTAS SEBAGAI SUMBER ANTIOKSIDAN DAN ANTIDIABETIK 
 

Paini Sri Widyawati, Susana Ristiarini, Laurensia Maria YDD 
 
ABSTRAK: Beluntas merupakan tanaman herba yang secara tradisional telah dimanfaatkan 
sebagai obat tradisional dan dikonsumsi langsung sebagai lalapan. Ekstrak daun beluntas 
mengandung senyawa fitokimia, seperti alkaloid, fenolik, flavonoid, sterol, tannin, fenol 
hidrokuinon, dan kardiak glikosida, sehingga menyebabkan daun beluntas mempunyai aktivitas 
antioksidan, antibakteri dan antidiabetik. Penelitian sebelumnya telah mendapatkan informasi 
bahwa air seduhan 2 g bubuk beluntas yang masing-masing diseduh dalam 100 ml air minum 
dalam kemasan suhu 95oC selama 5 menit, menghasilkan air seduhan dengan tingkat 
penerimaan tertinggi. 
 
Jelly drink adalah minuman yang memiliki viskositas tinggi yang umumnya dibuat dari sari buah 
khususnya buah yang mengandung pektin dengan penambahan gula, asam, dan air. Jelly drink 
sering dijadikan sebagai minuman penunda lapar atau sebagai dessert bagi masyarakat 
Indonesia. Penambahan air seduhan teh herbal daun beleuntas maupun campuran teh hitam 
maupun teh hijau yang mempunyai aktivitas antioksidan dan antidiabetik dapat meningkatkan 
nilai tambah jelly drink sebagai pangan fungsional. Oleh karena itu perlu memanfaatkan air 
seduhan teh herbal daun beluntas maupun campuran the hitam maupun teh hijau sebagai 
bahan pembuat jelly drink.  
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan air seduhan 
daun beluntas, maupun campuran teh hitam maupun teh hijau dalam pembuatan  jelly drink 
terhadap sifat fisikokimia, aktivitas antioksidan, aktivitas antidiabetic dan sifat organoleptik. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok satu faktor yaitu 
konsentrasi air seduhan bubuk daun beluntas dengan 6 taraf, yaitu : 0, 1, 2, 3, 4, 5 % (v/v). 
Parameter yang diuji meliputi : fitokimia, total fenol, total flavonoid, kemampuan menangkal 
radikal bebas DPPH, kemampuan mereduksi ion besi, sifat organoleptik, yang meliputi: daya 
hisap, rasa, aroma, warna, dan penerimaan secara keseluruhan. Hasil menunjukkan bahwa 
penembahan konsentrasi air seduhan bubuk daun beluntas berpengaruh nyata terhadap  
karakteristik fisikokimia serta tingkat kesukaan terhadap rasa, warna dan daya hisap, namun  
tidak berpengaruh nyata terhadap aroma secara organoleptik. Jelly drink daun beluntas memiliki 
nilai kadar air 3,50%, nilai pH 5,582±0,461-4,825± 0,038, pada hari pertama, 5,374±0,400-
4,779±0,020 pada hari keempat dan 5,537±0,366-4,712±0,074 pada hari ketujuh; nilai sineresis 
3,23±0,046-4,54±0,070% pada hari pertama, 5,66±0,059-11,26±0,070% pada hari keempat dan 
8,23±0,100-13,33±0,020% pada hari ketujuh, nilai daya hisap 12,67±0,620-40,34±1,130 detik/10 
ml, nilai hardness 5,989±0,400-4,718±0,290 g,  nilai springiness 1,360±0,100- 1,031±0,080g, nilai 
cohesiveness 1,062±0,080-0,918±0,020; dan nilai ohue 92,8±0,430-98,4±0,610. Perlakuan terbaik 
berdasarkan kesukaan panelis adalah jelly drink dengan konsentrasi air seduhan bubuk daun 
beluntas sebesar 1%.  Semakin tinggi konsentrasi air seduhan bubuk daun beluntas yang 



ditambahkan menunjukkan kadar total fenol, kadar total flavonoid, kemampuan menangkal 
radikal bebas DPPH dan mereduksi ion besi semakin tinggi. Total fenol memiliki korelasi positif 
dan sangat kuat dengan aktivitas antioksidan (kemampuan menangkal radikal bebas DPPH dan 
mereduksi ion besi) dengan nilai koefisien korelasi r sebesar 0,984 dan 0,946, sedangkan total 
flavonoid memiliki korelasi positif dan sangat kuat dengan kemampuan menangkal radikal bebas 
DPPH dan mereduksi ion besi dengan nilai koefisien korelasi r sebesar 0,985 dan 0,978. 
 
Kata Kunci: Jelly drink, Pluchea indica Less, antioksidan. 
 
Sumber dana: Universitas 
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PREPARATION OF GRAFTED-HYDROPHOBIC CELLULOSIC HYDROGEL FOR TRIGLYCERIDES 
ABSORPTION 

 
Shella Permatasari Santoso, Felycia Edi Soetaredjo, Maria Yuliana, Suryadi Ismadji 

 
ABSTRACT: Cellulose is a versatile natural polymer that has penetrated a variety of sophisticated 
applications, one of which is in the adsorption field. Cellulose in the form of hydrogels is proven 
to be efficient in adsorbing various substances from solutions, including toxic compounds, dyes, 
oils, drugs, and metals. In this work, cellulose hydrogels are prepared by carbamating cellulose 
using 12 wt% urea and 7 wt% sodium hydroxide solutions. The cellulose carbamate was then 
cross-linked to form a hydrogel with the addition of 5% w/v epichlorohydrin. The resulting 
cellulose hydrogel is then used as an absorbent for oil absorption. However, in our experiments 
we found that the absorption capacity of the cellulose hydrogel to oil was very low, that is 
merely 1 g of oil was absorbed per g of cellulose hydrogel. Thus it can be concluded that the 
cellulose hydrogel is not suitable for use as an oil absorbent. Therefore, we tested the cellulose 
hydrogel for another potential application, namely as antibacterial wound dressings ―This 
effort was a great success, the addition of silver nanoparticles and surfactants to the cellulose 
hydrogel showed a significant increase in the antibacterial activity of the material. The silver 
nanoparticles were loaded into the cellulose hydrogel by means of adsorption, briefly: the 
cellulose hydrogel was immersed into 10 mM AgNO3 solution containing 1 wt% rarasaponin 
surfactant for overnight. Then, the AgNO3 loaded in the cellulose hydrogel was reduced into the 
nanoparticles by addition of NaBH4 reducing agent. It was found that 10.2 mg of silver 
nanoparticles can be loaded per g of the cellulose hydrogel. The silver nanoparticles-loaded 
hydrogel (Ag@hydrogel) was then tested for its antibacterial activity and biocompatibility. The 
Ag@hydrogel is effective to inhibit the growth of Escherichia coli and Staphylococcus aureus, 
with a zone inhibition range of 17±1 mm and 14±1 mm, respectively. The Ag@hydrogel was also 
found to have a good biocompatibility against the normal skin fibroblast cells (L929), where the 
cell viability was found to be higher than 70% after 1-day incubation with the material. 
 
Sumber dana: Universitas 
 
 
 

STUDY ON NATA DE COCO PRODUCTION FROM KOMAGATEIBACTER INTERMEDIUS USING 
MODIFIED GROWTH MEDIUM 

 
Suryadi Ismadji, Shella Permatasari Santoso, Felycia Edi Soetaredjo, Maria Yuliana 

 
ABSTRACT: Nata de coco is a versatile natural polymer that has penetrated into various 
industrial applications, such as food and beverage, pharmaceuticals, and membranes. Nata de 
coco is the result of metabolism from fermentation by acetic acid bacteria, including 
Komagateibacter intermedius. The low yield of nata de coco is often the main obstacle to its 
large-scale production. This work demonstrates a technique in increasing the yield of nata de 
coco by optimizing the composition of the fermentation media. The optimization was done on 
the carbon and nitrogen composition of the fermentation media, and the fermentation pH. 
Fructose was used as the carbon source for the fermentation media, while peptone was used for 
the nitrogen source. The response surface methodology (RSM) with Box-Behnken Design (BBD) 
was applied as the optimization model. The optimal composition of the culture media was found 
to be 41 g/L of fructose, 38 g/L of peptone, and fermentation pH of 5.2. The fermentation of 
Komagateibacter intermedius in the optimized media results in the production of 4.0 g/L of nata 
de coco. Meanwhile, the fermentation in the non-optimized media only resulted 3.9 g/L nata de 
coco. 
 
Sumber dana: Universitas 
 
 
 
IRON (II) / DOUBLE SHELLED HOLLOW MESOPOROUS SILICA (Fe/DS-HMS-NH2) FOR BIODIESEL 

PRODUCTION FROM DEGUMMED PALM OIL 
 

Maria Yuliana, Shella Permatasari Santoso, Felycia Edi Soetaredjo, Suryadi Ismadji 
 
ABSTRACT: To promote the use of low-quality oils in producing biodiesel, this study focuses on 
the fabrication of an acid-base bifunctional catalyst to simplify the process. The obtained Fe/DS-
HMSNH2 is of a doubled shell structure in spherical shape with a uniform size of 156 nm. Its 
hollowcore (with a diameter of 86 nm) and two spatial shells with different active sites enables 
the esterification and transesterification reactions to be accomplished in a one-pot synthesis. 



The influences of four independent reaction variables on the yield of fatty acid methyl esters YF 
was studied, including catalyst loading mc, reaction time t, reaction temperature T, and the 
methanol to degummed palm oil mass ratio rm/o. The highest yield was obtained at 85.36% 
(w/w) when mc =6% (w/w), t = 4.5 h, T = 60 oC, and rm/o = 6:1. 
 
Sumber dana: Universitas 
 
 
 

METAL ORGANIK FRAMEWORK (MOF) SEBAGAI MEDIA DESALINASI 
 

Suryadi Ismadji, Felycia Edi Soetaredjo, Adriana Anteng Anggorowati 
 
ABSTRAK: Metal Organic Framework (MOF) merupakan suatu bahan maju yang tersusun dari 
suatu ion logam dan ligan organik yang membentuk struktur satu, dua, atau tiga dimensi. Saat 
ini MOF banyak menarik perhatian para ilmuwan karena sifat-sifat kimianya yang sangat variatif 
dan luas permukaannya yang besar sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi. 
Salah satu aplikasi MOF yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan adalah sebagai media 
untuk proses desalinasi air laut menjadi air tawar. Kunci kerberhasilan pembuatan MOF sebagai 
media desalinasi terletak pada pemilihan ion logam dan ligan organik. Tujuan dari penelitian ini 
adalah membuat metal MOF yang mempunyai kemampuan penyerapan air yang tinggi. 
Beberapa ion logam (Al3+, Cu2+, Ni2+, dan Fe3+) akan digunakan sebagai cluster sedangkan 
sebagai ligan organik akan digunakan senyawa-senyawa berikut ini 1,3,5-Tricarboxybenzene, 
2,5-bis(4-pyridyl)-3,4-diaza-2,4-hexadiene (4-bpdh), dan 1,4-bis(3-pyridyl)-2,3-diaza-1,3-
butadiene. Pengaruh variabel-variabel proses pembuatan MOF seperti suhu, jenis pelarut, 
koordinasi geometri ion logam terhadap struktur dan kemampuan penyerapan air dari MOF 
yang terbentuk akan dipelajari pada penelitian ini. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam kurun 
waktu 2 tahun. Pada tahun pertama adalah penentuan kondisi optimum pembuatan MOF, 
berbagai macam pengaruh variable proses (suhu dan jenis pelarut) terhadap struktur pori dan 
bentuk Kristal MOF akan dipelajari. Pebuatan MOF akan dilakukan dengan menggunakan 
metode solvato thermal. Pengujian kemampuan penyerapan air oleh MOF akan dilakukan 
secara batch pada tahun pertama. Target luaran dalam tahun pertama adalah 1 buah publikasi 
di jurnal internasional terindex web of Science (SCI) dan satu buah paten sederhana. Partikel 
MOF dengan kemampuan penyerapan air terbaik yang diperoleh pada tahun pertama kemudian 
dikembangkan untuk penyerapan air secara kontinyu pada tahun kedua. Metode percobaan 
yang akan digunakan untuk proses desalinasi dengan menggunakan partikel MOF adalah proses 
Adsorption Desalination (AD). Target luaran tahun kedua adalah 1 buah publikasi di Jurnal 
internasional terindex web of science (SCI) dan 1 buah paten sederhana penggunaan partikel 
MOF untuk proses AD. TKT penelitian yang diusulkan adalah 3. Luaran dari penelitian tahun 
kedua adalah sebagai berikut 1. Bary Leonard Suwandi, Laurensia Nadya Widjaja, Stefani 
Catherine, Shella Permatasari Santoso, Felycia Edi Soetaredjo, Artik Elisa Angkawijaya, Adriana 
Anteng Anggorowati, Suryadi Ismadji, Phuong Lan Tran-Nguyen, Yi-Hsu Ju, “Current progress in 
metal-organic frameworks-embedded membranes for water desalination,” Desalination and 
Water Treatment, submitte (accepted), 2020. 2. Marcelino Jaya Kusbianto, Immanuel Joseph 
Ondang, Suryadi Ismadji, Felycia Edi Soetaredjo, Adriana Anteng Anggorowati, Shella 
Permatasari Santoso, “Preparation of Al- MOF for Desalination Process”, Desalination, 2020 
(submitted) 
 
Kata Kunci: Metal organic framework; desalination; ligan 
 
Sumber dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Dasar) 
 
 
 
EKOSMART I-V SYSTEM – (ECONOMICAL AND SMART INTRAVENOUS SYSTEM): ALAT KONTROL 

DAN MONITOR CAIRAN INFUS UNTUK PASIEN DI RUMAH SAKIT DENGAN TEKNOLOGI 
INFORMASI 

 
Hartono Pranjoto, Lanny Agustine, Diana Lestariningsih, Yesiana Dwi Wahyu Werdani 

 
ABSTRAK: Penelitian yang akan dilakukan ini berangkat dari kebutuhan untuk membantu 
perawat dalam managemen pemberikan terapi intravena pada pasien di rumah sakit yang 
efektif dan efisien. Hal ini didasarkan pada kendalakendala human error atau kelalaian perawat 
pada saat terapi intravena bagi pasien di rumah sakit, terutama yang menggunakan set infus 
standar. Alat yang mampu mengatasi kendala-kendala tersebut telah tersedia, namun lebih 
ditujukan untuk terapi intravena yang butuh presisi tinggi. Langkah awal yang dilakukan untuk 



penelitian ini adalah untuk mendapatkan sertifikasi lulus kelaikan etis (ethical clearance) yang 
harus didapatkan karena penelitian ini melibatkan pasien secara langsung. Ethical clearance dari 
Fakultas Kedokteran Unviersitas Katolik Widya Mandala Surabaya sudah didapatkan 
(083/WN12/KEPK/DOSEN/T/2020) tertanggal 20 Pebruai 2020. Untuk kenyamanan dan juga 
demi kemudahan dalam melakukan publikasi, maka kelaikan etis ini akan kami ajukan setiap 
tahun setelah kelaikan etis ini berlangsung selama satu tahun. Versi selanjutnya perangkat 
dikembangkan dengan menggunakan perangkat RASPBERRY PI model 3B+ dimana pada 
perangkat tersebut dapat digunakan layar sentuh dan juga tampilan yang lebih menarik. 
Mahasiswa yang mengerjakan tugas ini adalah Sdri. Kristina Natalia Tunga Yayer dari Prodi 
Teknik Elektro UKWMS. Hasil dari tugas ini disampaikan pada seminar Ritektra 2019 di 
Palembang dan hasil akhir dari skripsi mahasiswi yang berangkutan sudah diterbutkan di Jurnal 
Simetris (Sinta 3) No1 Volume 11 tahun 2020. Makalah kami sampaikan pada Lampiran 4. Selain 
menggunakan loadcell sebagai sensor untuk mendeteksi jumlah cairan yang tersisa dan juga 
yang masuk ke tubuh pasien, para peneliti juga berdiskuksi dengan seorang pakar dibidang 
pengolahan citra dan mendapatkan sebuah cara untuk melakukan pendeteksian dengan 
menggunakan citra. Sebagian hasil dari pengolahan citra tersebut akan digunakan bersama-
sama dengan proyek yang sudah berjalan dan akan menggunakan akat yang sudah ada dengan 
tambahan sebuah kamera digital USB dengan resolusi menengah untuk mendeksinya. Hasil dari 
proyek ini akan disampaikan pada seminar ICESTI 2019 di Bali pada bulan Oktober dan makalah 
akan dipublikasikan pada jurnal ‘Web of Conferences’ yang memiliki peringkat Scopus Q4 oleh 
Scimagojr.  
 
Sumber dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi) 
 
 
 
 
PIROLISIS BUAH PINUS MENJADI BIO-OIL SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF TERBARUKAN 

 
Suratno Lourentius, Setiyadi, Albert Gunadhi 

 
ABSTRAK: Penelitian tentang pemanfaatan buah pinus dengan mempirolisisnya menjadi bio-oil 
rasanya belum ada publikasinya. Melalui penelitian ini dimaksudkan untuk memanfaatkan buah 
pinus yang selama ini tidak dimanfaatkan pada hal khususnya di beberapa perkebunan milik PT 
Perhutani di Jawa Timur terdapat buah pinus yang melimpah. Di lain pihak di Malang Selatan 
ada tambang zeolit yang cukup banyak depositnya dan belum digali lebih dalam 
pemanfaatannya. Selain itu, kebutuhan akan energi bagi negara Indonesia makin lama semakin 
meningkat padahal sumber energi fosil menipis dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, melalui 
penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi usaha penciptaan sumber enargi baru dan 
terbarukan yaitu bio-oil dengan memanfaatkan limbah buah pinus, dan pemanfaatan tambang 
zeolit. Hasil penelitian dalam bentuk katalis zeolit yang dipreparasi khusus untuk pirolisis buah 
pinus, kondisi proses yaitu suhu dan rasio katalis terhadap massa buah pinus dan data kinetika 
reaksi pirolisis serta peluang implementasi teknologi pirolisis ke dalam paket teknologi tepat 
guna bagi masyarakat sekitar perhutani. 
 
Sumber dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi) 
 
 
 
RANCANG BANGUN PERALATAN PROSES PRODUKSI MINYAK KELAPA MURNI (Virgin Coconut 

Oil ) untuk INDUSTRI KECIL MENENGAH PENGRAJIN KELAPA 
 

Hadi Santosa L , Yuliati, Ig. Jaka Mulyana 
 
ABSTRAK: Potensi ekonomi kelapa belum dimanfaatkan secara optimal baik dalam proses 
produksi, pengolahan, pemasaran maupun kelembagaan Upaya pemberdayaan sumberdaya 
manusia terus dilakukan, terutama melalui pemanfaatan. teknologi. Berbagai macam teknologi 
pengolahan kelapa menjadi VCO yaitu metode sentifugal, fermentasi, enzimatis dan 
pemompaan dan masing masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangan sehubungan 
dengan yield yang dihasilkan serta kualitas minyak VCO nya. Pada penelitian akan digunakan 
teknologi sentifugal karena memiliki kelebihan yaitu waktu yang digunakan relatif singkat, tidak 
ada penambahan zat kimia, bebas kontaminasi serta yield yang dihasilkan lebih baik kualitasnya 
dibandingkan dengan metode mekanis dan fermentasi . Tujuan penelitian secara umum adalah 
pemberdayaan sumberdaya manusia melalui pemanfaatan teknologi melalui rancang bangun 
peralatan proses produksi pembuatan minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil) guna 
peningkatan nilai tambah dan nilai ekonomis dari buah kelapa melalui serta kajian prospek 



bisnisnya. Pada tahun pertama telah berhasil dirancang bangun alat pengupas sabut kelapa, alat 
pemecah tempurung tempurung, alat pencuci daging kelapa menggunakan air kelapa dan alat 
pemarut dan pemeras kelapa. Oleh sebab itu pada tahun kedua dan ketiga dilanjutkan tahapan : 
(1) Rancang bangun peralatan proses pemecahan lemak dan air serta peralatan proses pemecah 
lemak santan kelapa dan penentuan optimasi proses Produksi Virgin Coconut Oil (VCO), (2) 
Rancang bangun peralatan proses dengan teknologi sentifugasi santan kelapa menjadi VCO dan 
integrasi line proses produksi pembuatan minyak kelapa murni (VCO) sebagai satu kesatuan 
paket teknologi sehingga pada tiga tahun penelitian akan terbangun suatu paket teknologi 
proses produksi pengolahan daging buah kelapa menjadi minyak kelapa murni (VCO) dimana 
mendukung kemandirian pangan khususnya diversifikasi produk olahan pangan daging buah 
kelapa menjadi minyak kelapa murni menjadi lebih prospektif dan bernilai jual lebih tinggi. Pada 
tahun ketiga ini keseluruhan peralatan rangkaian proses produksi pembuatan VCO telah 
terbangun serta berfungsi dan beroperasi dengan baik. Integrasi sistem teknologi dan rancang 
bangun skala lab telah selesai (low fidelity).  
 
Kata Kunci: Kelapa, VCO, sentifugasi 
  
Sumber dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi) 
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PENYESUAIAN KELUARGA, PENGASUHAN, DAN PERILAKU BERMASALAH PADA ANAK USIA 

DINI: STUDI ANTAR PENGASUH 
 

Agnes Maria Sumargi, Eli Prasetyo 
 
ABSTRAK: Perilaku bermasalah pada anak (masalah emosi dan perilaku) perlu mendapat 
penanganan secara dini agar tidak berkelanjutan di masa perkembangan selanjutnya. Penelitian 
menunjukkan bahwa pengasuhan orangtua berhubungan secara signifikan dengan perilaku 
bermasalah pada anak dan remaja. Sayangnya, penelitian terdahulu tidak membedakan 
pengaruh dari pengasuhan ayah dengan pengasuhan ibu terhadap perilaku bermasalah anak, 
padahal mungkin saja dampak pengasuhan dari masing-masing orangtua berbeda. Selain itu, 
pengasuhan kakek nenek dan pengaruhnya terhadap perilaku bermasalah anak belum banyak 
diteliti. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari 
pengasuhan (otoritatif, otoriter, dan permisif) ayah dan ibu terhadap perilaku bermasalah anak 
usia dini dan menguji pengaruh dari pengasuhan (otoritatif, otoriter, dan permisif) ibu dan kakek 
nenek terhadap perilaku bermasalah anak usia dini. Mengingat bahwa pengasuhan dipengaruhi 
oleh faktor-faktor penyesuaian keluarga, seperti stres, relasi keluarga, dan kerjasama antar 
pengasuh, maka tujuan penelitian berikutnya adalah mengungkap sumbangan dari faktor-faktor 
penyesuaian keluarga terhadap pengasuhan. Penelitian ini melibatkan 104 pasang orangtua 
(ayah dan ibu) dan 188 pasang pengasuh anak (ibu dan kakek nenek) di Surabaya dan Sidoarjo. 
Partisipan penelitian mengisi kuesioner pengasuhan (Parenting Styles and Dimensions 
Questionnaire versi pendek), perilaku bermasalah anak (Child Adjustment and Parent Efficacy 
Scale - CAPES), dan penyesuaian keluarga (Parenting and Family Adjustment Scales - PAFAS). 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi ganda (multiple regression). Hasil 
penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari pengasuhan otoritatif ibu 
terhadap masalah emosi anak. Selain itu, pengasuhan otoritatif ayah dan pengasuhan otoriter 
ibu juga mempengaruhi secara signifikan masalah perilaku anak. Hasil analisis data selanjutnya 
menunjukkan bahwa variabel penyesuaian keluarga memberikan sumbangan sebesar 13% 
terhadap pengasuhan otoritatif ayah dan sebesar 27% terhadap pengasuhan otoriter ibu. Faktor 
penyesuaian keluarga yang berkontribusi terhadap signifikannya hasil adalah kerjasama antar 
pengasuh. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengasuhan otoriter ibu dan pengasuhan 
permisif kakek nenek mempengaruhi masalah perilaku anak secara signifikan. Seperti halnya 
pada ayah dan ibu, faktor-faktor penyesuaian keluarga juga mempengaruhi pengasuhan otoriter 
ibu (besar sumbangan sebesar 12%) dan pengasuhan permisif kakek nenek (besar sumbangan 
sebesar 6%). Prediktor utama dari pengasuhan otoriter ibu adalah stres ibu dan relasi keluarga. 
Sedangkan pada kakek nenek, faktor stres merupakan prediktor utama dari pengasuhan 
permisif. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih jauh dampak dan peran dari 
masing-masing pengasuh terhadap perkembangan anak. Penelitian keluarga multigenerasi 
sangat dibutuhkan di era milenial.  
 
Kata Kunci: perilaku bermasalah anak, pengasuhan ayah, pengasuhan ibu, pengasuhan kakek  

nenek, penyesuaian keluarga 
 
Sumber dana: Universitas 

 
 

 
PENGARUH TEMPERAMEN ANAK DAN EMOTION COACHING OLEH IBU TERHADAP REGULASI 

EMOSI ANAK 
 

Yettie Wandansari 
 
ABSTRAK: Berbagai fenomena kekerasan yang dilakukan orang dewasa maupun remaja dan 
anak-anak sangat memprihatinkan. Hal itu mengindikasikan tidak berkembangnya ketrampilan 
regulasi emosi pada individu dengan baik. Regulasi emosi merupakan sebuah ketrampilan yang 
berkembang pesat pada masa usia dini. Sejumlah hasil penelitian terdahulu pada partisipan 
berlatar belakang budaya Barat melaporkan bahwa terdapat faktor internal dan faktor eksteral 
yang berperan pada perkembangan regulasi emosi anak. Salah satu faktor internal adalah 
temperamen anak, khususnya dimensi effortful control dan negative affectivity. Sedangkan 
faktor eksternal yang penting adalah orangtua, terutama ibu, salah satunya melalui emotion 
coaching. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh temperamen anak dan emotion 
coaching oleh ibu terhadap regulasi emosi anak. pada siswa TK di Surabaya. Subjek penelitian 
adalah 147 pasang ibu dan anak usia 3-6 tahun. Metode pengambilan data menggunakan 
multimethod, yaitu dengan skala (parent report) dan observasi. Hasil analisis non parametrik 
Kendall’s tau b pada data skala menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara 



effortful control dan regulasi emosi anak sebesar -0,151 pada p (2-tailed) = 0,010 (p<0,05). Selain 
itu tidak terdapat korelasi yang signifikan antara negative affectivity dan emotion coaching 
dengan regulasi emosi anak. Hasil analisis non parametrik Kendall’s tau b pada data observasi 
menunjukkan semua hipotesis ditolak.  
 
Kata kunci: temperamen anak, emotion coaching ibu, regulasi emosi, usia dini 
 
ABSTRACT: The various phenomena of violence perpetrated by adults and adolescents and 
children are very concerning. This condition indicates that the emotional regulation skills of 
individuals were not well developed. Emotional regulation is a skill that develops rapidly at an 
early age. A number of previous research results on participants from Western cultural 
backgrounds reported that there are internal and external factors that play important roles in 
the development of children's emotional regulation. One of the internal factors is the child's 
temperament, especially the dimensions of effortful control and negative affectivity. While the 
important external factors are parents, especially mothers, one of which is through emotion 
coaching. This study aims to examine the effect of children's temperament and maternal 
emotion coaching on the regulation of children's emotions. The subjects were 147 pairs of 
mothers and children aged 3-6 years. Methods of data collection using multimethod, namely the 
scale (parent report) and observation. The results of Kendall's tau b non-parametric analysis on 
the scale data show that there is a significant correlation between effortful control and 
emotional regulation of children of -0.151 at p (2-tailed) = 0.010 (p <0.05). Conversely, there is 
no significant correlation between negative affectivity and emotion coaching with the regulation 
of children's emotions. In addition, the results of Kendall's tau b non-parametric analysis on the 
observational data show that all hypotheses are rejected.  
 
Keywords: child temperament, maternal emotion coaching ibu, emotion regulation, early  

childhood 
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MENCEGAH DAN MENANGANI KESURUPAN SEBAGAI KASUS PATOLOGIS: PROFILING 
KARAKTERISTIK PSIKOLOGIS INDIVIDU KESURUPAN DAN PENYUSUNAN ALAT DIAGNOSTIK 

INDIVIDU RENTAN KESURUPAN 
 

Jaka Santosa Sudagijono, Simon, Michael Seno Rahardanto, Johannes Dicky 
 
ABSTRAK: Berdasar hasil penelitian, kesurupan merupakan fenomena yang terjadi setiap tahun 
di Indonesia, dengan prevalensi tertinggi terjadi pada periode ujian sekolah, pada hari Senin, 
saat upacara bendera, atau menjelang pengumuman hasil ujian. Fenomena yang sebenarnya 
terjadi di hampir semua kebudayaan di dunia ini masih menjadi ‘catatan kaki dalam ranah 
fenomena mental yang dianggap eksotis’, walaupun sesungguhnya merupakan masalah 
kesehatan publik yang signifikan (Bartholomew & Sirois, 2000: 496). Penelitian Rahardanto & 
Subandi (2011) melaporkan bahwa selama periode 2004-2010, 66% dari 33 kasus kesurupan 
massal yang dimuat di media massa terjadi pada periode bulan Januari hingga Maret, sedangkan 
sisanya mengelompok pada bulan Oktober-November. Kesurupan massal yang terus terjadi 
setiap tahun akan memberikan hambatan bagi berlangsungnya proses pendidikan di sekolah, 
dan menimbulkan noda sosial bagi individu yang mengalaminya (Wicaksana, 2008). Namun 
kurangnya penelitian yang menghasilkan temuan empirik mengenai kesurupan rentan 
mengakibatkan intervensi yang kurang efektif dan tidak humanis. Demikian pula, langkah 
preventif terhadap kesurupan juga belum diketahui. Akibatnya, setiap tahun, kesurupan masih 
selalu terjadi di berbagai tempat di Indonesia dan menimbulkan noda sosial bagi individu yang 
mengalaminya. Dalam pedoman diagnostik ilmu kejiwaan, kesurupan diklasifikasikan ke dalam 
jenis gangguan disosiasi. Kesurupan dianggap sebagai gangguan (disorder) manakala bersifat 
tidak dikehendaki (involuntary) dan merugikan individu yang mengalaminya. Penelitian yang 
pernah dilakukan penulis dengan instrumen asesmen gangguan disosiasi DDIS-DSM-5 
(Rahardanto, 2017) menunjukkan bahwa individu yang kesurupan mengalami simtom disosiasi, 
depresi, dan skizofrenia Schneiderian. Sejumlah penelitian lain memberikan hasil bahwa 
kesurupan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam fenomena disosiasi saja, namun merupakan 
komorbiditas gangguan disosiasi dengan gangguan lain, khususnya depresi. Penelitian ini 
direncanakan dilakukan selama tiga tahun. Pada tahun pertama peneliti menyusun profiling 
mendetail simtom-simtom fisik dan gangguan kejiwaan yang dialami oleh individu yang pernah 
mengalami kesurupan. Hasil profiling ini dijadikan landasan pembuatan skala asesmen profil 
psikologis individu yang kesurupan. Pada tahun kedua, peneliti akan melakukan uji coba untuk 
mendapatkan validitas dan reliabilitas alat ukur atau skala gangguan kesurupan. Pada tahun 
ketiga, peneliti memastikan tingkat validitas dan reliabilitas dari skala yang dibuat dengan 



melakukan analisa factor. Skala ini dapat dikembangkan lagi dalam penelitian terapan 
mendatang, sehingga dapat digunakan untuk screening terhadap individu-individu yang rentan 
mengalami kesurupan, misalnya dalam ranah sekolah, pabrik, atau asrama; dan juga dapat 
digunakan untuk keperluan intervensi terhadap individu yang sudah mengalami kesurupan. 
Individu yang diidentifikasi rentan mengalami kesurupan (berdasarkan hasil pengukuran yang 
didapat) dapat memperoleh tindakan preventif seperti konseling sedangkan individu yang telah 
mengalami kesurupan mendapatkan psikoterapi sesuai intensitas hasil pengukuran. Tujuan dan 
hasil penelitian ini sejalan dengan Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya (UKWMS) periode 2016- 2021 yakni "Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi bagi Kesejahteraan Masyarakat" dengan menggunakan model Pemberdayaan 
Berbasis Masyarakat (Community Based Empowerment). Luaran ditargetkan setelah tahun 
ketiga penelitian yaitu publikasi ilmiah di jurnal internasional minimal Q3. Selain itu ada luaran 
tambahan yaitu adanya hak cipta berupa Skala Gangguan Kesurupan. Tahapan TKT dalam 
penelitian ini adalah 1, dimana prinsip dasar dari teknologi atau pengetahuan diteliti dan 
dilaporkan. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya penelitian di Indonesia terkait fenomena 
kesurupan yang padahal setiap tahun terjadi pada remaja sekolah. Namun meski tahap TKT 
penelitian ini masih 1 tetapi hasil akhir penelitian ini yang berupa alat ukur atau skala dapat 
digunakan untuk screening terhadap individu-individu yang rentan mengalami kesurupan. 
 
Kata kunci: Kesurupan; skala; disosiasi; analisis factor 
 
Sumber dana: Kemenristek Dikti (Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi) 
 
 
 

PEMBUATAN ALAT UKUR MINAT PROGRAM STUDI SARJANA PSIKOLOGI UNIVERSITAS 
KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA 

 
Made Dharmawan Rama Adhyatma, Johannes Dicky Susilo 

 
ABSTRAK: Saat ini Program Studi S1 Psikologi di Fakultas Psikologi Unika Widya Mandala 
Surabaya memiliki bidang peminatan yang terdiri dari lima macam, yaitu Psikologi Industri dan 
Organisasi, Psikologi Klinis, Psikologi Perkembangan, Psikologi Pendidikan, dan Psikologi Sosial. 
Dengan begitu, mahasiswa perlu menyesuaikan minat yang dimilikinya dengan lima bidang 
peminatan tersebut. Hal ini penting agar mahasiswa bisa menentukan orientasi karirnya di masa 
depan sesuai dengan bidang pekerjaan yang mencerminkan kompetensi di setiap bidang minat 
tersebut. Kompetensi-kompetensi yang spesifik tersebut akan dikembangkan melalui mata 
kuliah peminatan yang ada di setiap bidang minat. Dengan 
begitu, mahasiswa perlu mengetahui terlebih dahulu orientasi minat mereka agar tidak hanya 
sekedar mencoba dalam mengambil mata kuliah peminatan nantinya. Di sisi lain, alat ukur yang 
membantu mahasiswa untuk mengetahui minat di bidang minat psikologi masih tergolong 
terbatas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan penelitian ilmiah untuk 
membuat alat ukur peminatan jurusan psikologi yang baku dan terstandar sehingga nantinya 
hasil dari alat ukur ini bisa dijadikan landasan yang ilmiah bagi mahasiswa untuk menentukan 
bidang minat yang akan ditekuni. Alat ukur minat ini sendiri nantinya akan menggunakan jenis 
tes inventory. Tes ini terdiri dari beberapa situasi kerja yang terkait 
dengan bidang psikologi dimana tiap situasi, subyek akan diminta untuk memilih jenis tugas 
yang paling disukai sampai dengan yang paling tidak disukai. Tugas-tugas di setiap situasi 
nantinya akan menggambarkan kompetensi yang ada dalam bidang minat Psikologi Industri dan 
Organisasi, Psikologi Klinis, Psikologi Perkembangan, Psikologi Pendidikan, dan Psikologi Sosial. 
Tugas-tugas tersebut akan mengacu pada standar kompetensi lulusan masing-masing bidang 
minat dalam kurikulum Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI). 
Validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode validitas konstrak dimana professional 
judgement di bidang psikologi menilai item yang ada dalam alat ukur. Saran dari professional 
judgement dijadikan dasar untuk menyempurnakan item. Hasil penelitian pada partisipan yang 
telah menyelesaikan tingkat pendidikan sarjana menunjukkan bahwa 80% dari hasil tes sudah 
sesuai dengan bidang minat yang dipilih ketika di perkuliahan. 
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THE EFFECT OF FAMILY APPRAISAL, BURDEN, AND SELF-EFFICACY TOWARDS QUALITY OF LIFE 

IN PRIMARY FAMILY CAREGIVER OF CANCER PATIENTS 
 

Agustina Chriswinda Bura Mare, Ni Putu Wulan Purnama Sari 
 
ABSTRACT: Introduction: Cancer as a terminal illness has made a growing trend of home-based 
care with family caregiver (FCG) as the care provider in community setting. Their lack of 
readiness and competence has led to a raise in caregiver burden which may has some impacts 
on quality of life (QOL). Therefore, positive appraisal of caregiving is needed for increasing the 
caregiving self-efficacy in FCG. This study aimed to analyze the effect of family appraisal of 
caregiving, caregiving self-efficacy, and caregiver burden towards QOL generally, and to analyze 
the QOL differences across two types of appraisals, three levels of self-efficacy and burden in 
FCG specifically. Method: This cross-sectional study involved 60 FCG of cancer patients in the 
community. Population was all primary FCG of women living with and beyond breast/cervical 
cancer in Surabaya. Multi stage random sampling was applied in this study; firstly cluster 
random sampling was applied in order to determine the working area of Public Health Center 
(Pacar Keling, Pucang Sewu, Klampis, Mulyorejo, and Pakis), secondly simple random sampling 
was applied in order to get the respondents. FACQ-PC (r = 0.266–0.622; Chronbach Alpha = 
0.867), CBI (r = 0.258–0.703; Chronbach Alpha = 0.902), The Revised Scale for Caregiving Self-
Efficacy (r = 0.299–0.518; Chronbach Alpha = 0.676), and CQOLC questionnaire (r = 0.361–0.734; 
Chronbach Alpha = 0.934) were used to measure the study variables. Data were collected in 
January-February 2020. Descriptive statistic, simple linear regression, independent sample T, 
and one way ANOVA tests were used in data analysis. Ethical clearance was issued. Results: 
There were 48 spouses (husbands) and 12 other family members participated in this study. Most 
of them were middle-age men with sufficient educational background, still actively working with 
sufficient income. Most respondents had positive family appraisal of caregiving (80.67 ± 16.31), 
moderate level of caregiving self-efficacy (890.00 ± 170.70), low level of caregiver burden (32.02 
± 12.23), and moderate level of QOL (62.57 ± 16.23). Family appraisals of caregiving and 
caregiving self-efficacy have no significant effect on QOL (p=0.082 and p=0.908 respectively). 
There were no significant QOL differences neither between FCG with positive and negative 
appraisals nor between low, moderate, and high self-efficacy (p=0.121 and p=820 respectively). 
Caregiver burden was the strongest QOL predictor and it had a significant effect on QOL in FCG 
(R2=0.428; p=0.000). There was a significant QOL difference across three levels of burden 
(p=0.003), especially between FCG with low and moderate burden (p=0.002), but those who 
experienced high burden had similar QOL with those with low and moderate burden (p=0.074 
and p=0.542 respectively). Conclusion: Caregiver burden is the only variable which has a 
significant effect on QOL in FCG of cancer patients, compared to family appraisal and self-
efficacy. There was no significant QOL difference across two types of appraisals and three levels 
of self-efficacy, but across three levels of burden, especially between the low and moderate 
levels of burden.   
 
Keywords: breast cancer, cancer, caregiver, caregiving, caregiver burden, cervical cancer, family  

appraisal, family caregiver, self-efficacy, quality of life.  
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PENGARUH PENGATURAN EMOSI POSITIF TERHADAP CITRA TUBUH, KUALITAS HIDUP, 
TINGKAT KEBAHAGIAAN PADA WANITA MASA MENOPAUSE 

 
Linda Juwita 

 
ABSTRAK: Wanita menopause mengalami penurunan jumlah hormon estrogen. Dampak 
menopause ini akan menimbulkan beberapa gejala fisik. Perubahan gejala fisik ini akan 
memepengaruhi psikologi wanita. Wanita akan mengalami beberapa dampak, yang sering 
terjadi di masyarakat adalah kecemasan. Wanita merasa menjadi tua, tidak sehat, dan tidak 
cantik lagi dan hal ini berpengaruh terhadap citra tubuh wanita. Wanita cemas akan 
menimbulkan emosi negatif, emosi negative akan mengurangi emosi positif sehingga 
mempengaruhi kebahagiaan. Pada beberapa wanita, gejala-gejala menopause mungkin sangat 
mengganggu kualitas hidup mereka. Pengaturan emosi positif yang dilakukan secara 
terusmenerus dan fokus pada emosi positif, mampu meminimalisir kecemasan dan dampak 
yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pengaturan emosi positif 
terhadap citra tubuh, kualitas hidup dan tingkat kebahagiaan pada wanita masa 
menopause.Penelitian ini akan dilakukan dengan metode observasional analitik dengan 



rancangan berupa cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota wanita 
posyandu lansia di wilayah kerja puskesmas kenjeran, dan sampel yang digunakan adakah 
wanita menopause. Variabel independent dalam penelitian ini adalah pengaturan emosi positif. 
Variable dependen dalam penelitian ini adalah citra tubuh, kualitas hidup, dan tingkat 
kebahagiaan. Instrumen yang digunakan untuk masing-masing variebel adalah kuesioner. Data 
dalam penelitian ini dianalisis menggunakan regresi ordinal untuk pengaruh emosi positif 
terhadap citra tubuh dan kualitas hidup dan regresi linier untuk pengaruh emosi positif terhadap 
tingkat kebahagiaan. Seluruh responden (100%) memiliki emosi positif baik, 91,9% responden 
memiliki citra tubuh postif, 81,1% memiliki kualitas hidup baik, dan 59,5% memiliki tingkat 
kebahagiaan yang tinggi. Hasil uji statistik mendapatkan p>0,05 sehingga tidak ada pengaruh 
emosi positif terhadap citra tubuh, namun hasil uji statistic p<0.05 untuk pengaruh emosi positif 
terhadap kualitas hidup dan tingkat kebahagiaan, sehingga disimpulkan ada pengaruh emosi 
positif terhadap kualitas hidup dan tingkat kebahagiaan.Wanita menopause yang memasuki 
masa pralansia dan dengan dukungan yang kurang akan memiliki citra tubuh yang negative. 
Emosi positif akan meningkatkan kepuasan hidup seseorang, dan kepuasan hidup ini akan 
meningkatkan kualitas hidup. emosi positif mempengaruhi kebahagiaan seseorang. 
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PENGALAMAN PERAWAT RUANGAN MENERAPKAN PROSEDUR KESELAMATAN PASIEN PADA 

PASIEN LANJUT USIA 
 

Made Indra Ayu Astarini 
 
ABSTRAK: Pendahuluan: Keselamatan pasien sudah diakui sebagai suatu prioritas dalam 
pelayanan kesehatan. Pasien berhak untuk mendapatkan pelayanan yang mana terhindar dari 
bahaya dan cedera. Prosedur kselamatan pasien perlu untuk dilakukan untuk mencegah 
terjadinya insiden keselamatan pasien. Metode: Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan pendekatan studi fenomenologi. Partisipan dalam penelitian ini adalah perawat 
pelaksana yang memiliki pengalaman dalam merawat pasien lanjut usia sebanyak 6 orang 
perawat. Pengumpulan data dihentikan ketika data yang diterima sudah tersaturasi melalui 
wawancara mendalam. Data dari partisipan kemudian dianalisis dengan metode Interpretative 
phenomenological analysis (IPA). Penelitian ini sudah lolos uji etik. Hasil: Berdasarkan hasil 
analisis dengan metode IPA terdapat tujuh tema yang dapat ditemukan yaitu pemahaman 
keselamatan pasien, konsep lansia, bentuk tindakan keselamatan pasien, faktor pendukung, 
faktor penghambat, usaha mengatasi hambatan dan manfaat merepakan prosedur keselamatan 
pasien. Masing-masing tema didukung oleh beberapa subtema. Diskusi: Pemahaman perawat 
tentang keselamatan pasien adalah suatu tindakan untuk mencegah terjadinya insiden akibat 
suatu tindakan yang dilakukan pada pasien. Dalam melaksakan prosedur keselamatan pasien 
pada lanjut usia perawat menemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat. Perawat 
dan pasien merasakan aman saat prosedur keselamatan pasien dilakukan dengan benar. 
Kesimpulan: Keselamatan pasien adalah prosedur yang lekat dengan tindakan yang dilakukan 
perawat. Pengalaman perawat dalam menerapkan prosedur keselamatan pada lanjut usia 
memberikan rasa aman saat melakukan tindakan. 
 
Kata Kunci: perawat, keselamatan pasien, lanjut usia 
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SELF EFFICACY, SELF CARE MANAGEMENT, DAN KEPATUHAN PADA LANSIA HIPERTENSI (STUDI 

FENOMENOLOGI) 
 

Ninda Ayu Prabasari P 
 
ABSTRAK: Latar belakang: Lama menderita, pengetahuan kurang, tingkat kejenuhan dan 
kebosanan dengan terapi menjadikan lansia tidak patuh dalam pengobatan, tidak memiliki 
keyakinan yang baik serta kurangnya manajemen perawatan diri sehingga menimbulkan 
komplikasi lanjut. Self efficacy merupakan faktor dominan dan prediktor penting penggelolaan 
hipertensi dalam kepatuhan pengobatan melalui manajemen perawatan diri. Self Efficacy akan 
mempengaruhi berpikir, merasa, memotivasi diri sendiri dan bertindak pada lansia hipertensi. 
Metode:Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 



Tujuan penelitian untuk mendapatkan data dengan mengeksplorasi self efficacy, self care 
management, dan kepatuhan lansia hipertensi. Populasi penelitian adalah Lansia Hipertensi 
berusia ≥ 60 tahun yang menjalankan pengobatan di Posyandu Lansia Sekar Arum RW VII 
Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Surabaya sebanyak 5 partisipan yang diperoleh melalui 
purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan interview dianalisis menggunakan 
metode Collaizi. Hasil:Hasil penelitian didapatkan 9 tema yaitu Konsep Self Efficacy, Konsep Self 
Care Management, Konsep Kepatuhan, Respon terhadap penyakit, Keyakinan terhadap 
efektifitas terapi, Manajement terapi hipertensi, faktor pendukung, faktor penghambat, Kualitas 
hidup. Kesimpulan: kualitas hidup lansia hipertensi ditentukan oleh self efficacy, self care 
management dan kepatuhan dalam proses pengobatan yang dijalani. Rekomendasi:Puskesmas 
hendaknya dapat meningkatkan kualitas hidup lansia dengan tetap memberikan dukungan pada 
lansia hipertensi melalui program pendidikan kesehatan yang berkelanjutan.  
 
Kata Kunci: Self Efficacy, Self Care Management, Kepatuhan, Lansia, Hipertensi 
 

SELF EFFICACY, SELF CARE MANAGEMENT, AND COMPLIANCE IN ELDERLY HIPERTENSION 
 
ABSTRACT: Background: Long suffering, lack of knowledge, the level of boredom with therapy 
makes the elderly are not compliant in treatment, do not have good confidence and lack of self-
care management, causing further complications. Selfefficacy is a dominant factor and an 
important predictor of managing hypertension in medication adherence through self-care 
management. Self-efficacy will affect thinking, feeling, motivating yourself and acting on elderly 
hypertension. Methods: This study used qualitative method with a phenomenological approach. 
The research objective is to obtain data by exploring self-efficacy, self-care management, and 
adherence to elderly hypertension. The study population was elderly hypertension aged ≥ 60 
years who were undergoing treatment at Posyandu Lansia Sekar Arum RW VII Kertajaya Sub-
District, Gubeng Sub-District Surabaya as many as 5 participants who were obtained through 
purposive sampling. Data collection was carried out by interview analyzed using Collaizi method. 
Results: The results showed 9 themes, namely the Concept of Self Efficacy, the Concept of Self 
Care Management, the Concept of Compliance, Response to Disease, Confidence in the 
effectiveness of therapy, Management of hypertension therapy, supporting factors, inhibiting 
factors, Quality of life. Conclusion: Elderly hypertension quality life is determined by self-
efficacy, selfcare management and adherence to treatment process which is undertaken. 
Recommendation: Primary health care center should be able to improve the quality of life of 
the elderly by continuing to provide support to elderly hypertension through ongoing health 
education programs.  
 
Keywords: Self Efficacy, Self-Care Management, Compliance, Elderly, Hypertension 
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NEEDS ANALYSIS OF PALLIATIVE CARE STAKEHOLDERS IN COMMUNITY SETTING: THE 
PATIENTS, FAMILIES, PROFESSIONALS, AND VOLUNTEERS 

 
Ni Putu Wulan Purnama Sari 

 
ABSTRACT: Introduction: People with cancer experience the total suffering which leads them to 
various levels of unmet needs. Their families who care for them at home also have various levels 
of supportive needs due to their limited care competency. The doctors, nurses, and volunteers 
in the public health facilities also need a continuous training and development in order to 
facilitate them with the best care and assistance possible in public health sector according to 
their respective responsibility. This study aimed to identify and analyze the needs of 
aforementioned palliative care stakeholders (PCS) in community setting. Method: This cross-
sectional study involved 181 PCS in the community. Population was all PCS in Surabaya. Multi 
stage random sampling was applied in this study; firstly cluster random sampling was applied in 
order to determine the working area of Public Health Center (Pacar Keling, Pucang Sewu, 
Klampis, Mulyorejo, and Pakis), secondly simple random sampling was applied in order to get 
the respondents. There were 81 cancer patients, 60 family caregivers (FCG), 15 health care 
professionals (HCP), and 25 volunteers participated in this study. SCNS-SF34 (r = 0.234–0.821; 
Chronbach Alpha = 0.939), SCNS-P&C45 (r = 0.277–0.761; Chronbach Alpha = 0.965), and The 
Hennessy-Hicks Training Needs Assessment Questionnaire (r = 0.283–0.689; Chronbach Alpha = 
0.856) were used to measure the study variables. Data were collected in February-March 2020. 
Descriptive statistic was used in data analysis. Ethical clearance was issued. Results: Most cancer 
patients were late adult married women who were housewives with low socioeconomic status. 
They were found in an advanced stage, but they had surgery already. Currently they were 



mostly categorized as short-term survivor. There were 90.12% patients reported unmet needs in 
various level. Most of them had moderate level of unmet needs (Mean = 109.30; SD = 27.66). 
Health system and information needs were being their priority. Most FCGs were the spouse of 
the patients (husband). There were 98.33% FCGs reported unmet needs in various level. They 
were mostly had low level of unmet needs (Mean = 146.63; SD = 35.87). Health care and illness-
related needs were being their priority. Most HCPs were community nurses, and the rest were 
physicians. All of them reported certain degree of training and development needs, but mostly 
were in moderate level (Mean = 157.14; SD = 27.64). Communication/teamwork training needs 
were being their priority. Most volunteers were middle-aged married women with sufficient 
educational background and income. All of them reported certain degree of training and 
development needs, but mostly were in high level (Mean = 195.63; SD = 20.92). 
Communication/teamwork training needs were also being their priority. Conclusion: All PCS in 
community setting had various levels of unmet needs. The patients need more information 
about health and health care system, while their FCGs need supports in health and illness-
related care. The volunteers need training and development more than the HCPs, but they had 
similar training needs priority: communication/teamwork training.  
 
Keywords: breast cancer, cancer, cervical cancer, communication training needs, family  

caregiver, health and information needs, health care and illness-related needs, 
health care professional, palliative care, teamwork training needs, unmet needs, 
volunteer. 
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PENYEBAB RELAPS MEROKOK PADA ANAK USIA REMAJA DI SURABAYA 
 

Putu Indraswari Aryanti, Anindya Arum Cempaka 
 
ABSTRAK: Pendahuluan: Remaja perokok kesulitan untuk berhenti merokok. Mayoritas dari 
perokok remaja menyadari bahaya rokok bagi kesehatannya sehingga termotivasi untuk 
berhenti merokok. Namun tidak semua remaja perokok mampu melewati masa rehabilitasi 
dengan baik dan mengalami lapse hingga relapse. Banyak faktor pemicu yang mengakibatkan 
remaja mengalami lapse selama periode berhenti merokok. Seorang remaja perokok yang lapse 
memiliki kecenderungan kuat untuk relaps merokok. Perlu diidentifikasi unsur yang 
menyebabkan seorang remaja perokok relapse dalam usahanya berhenti merokok.  
Tujuan jangka panjang : Sebagai upaya mendampingi remaja untuk berhenti merokok demi 
meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup remaja.  
Tujuan jangka pendek : Teridentifikasi faktor-faktor penyebab utama remaja relaps merokok.  
Metode : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain cross 
sectional. Populasi target adalah responden remaja berumur 15-17 tahun kelas X dan XII di SMK 
Surabaya. Kriteria inklusi adalah remaja perokok maupun pernah merokok. Besar sampel 
sebesar 116 responden dan dipilih secara simple random. Variabel independen adalah kejadian 
relaps merokok pada remaja dan variable dependen adalah faktor internal dan eksternal remaja. 
Instrumen yang digunakan adalah kuesioner self afficacy scale for adolescent smoking dan peer 
and family smoking. Analisa data yang digunakan untuk menganalisa hubungan dengan 
menggunakan uji korelasi spearman kemudian secara multivariate diuji dengan regresi logistik 
dengan α = 0,05.  
Hasil : Terpilih 116 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil uji statistik 
menunjukkan bahwa perilaku relaps merokok remaja berhubungan dengan faktor persepsi 
remaja terhadap rokok (p = 0.000), faktor motivasi merokok (p = 0.000), faktor pengaruh 
situasional (p = 0.000) dan tingkat ketergantungan nikotin (p = 0.009). Namun faktor hubungan 
interpersonal keluarga (p = 0.879) maupun teman sebaya (p = 0.379) tidak berhubungan dengan 
relaps perilaku merokok remaja. Kesimpulan : Terjadi pergeseran nilai pada masyarakat dimana 
hubungan interpersonal dengan teman sebaya dan keluarga tidak menjadi prediktor relaps 
merokok pada remaja. 
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SPIRITUAL WELL-BEING DAN OPTIMISME SERTA PENGARUHNYA TERHADAP SUBJECTIVE WELL-
BEING PADA PASIEN KANKER: MIXED METHOD STUDY 

 
Yesiana Dwi Wahyu Werdani 

 
ABSTRAK: Terdiagnosa menderita kanker menjadi stresor berat yang menimbulkan gangguan 
psikologis dan dapat memicu munculnya distres spiritual, hilangnya optimisme dan sirnanya 
kepuasan hidup (subjective well-being). Tujuan penelitian ini membuktikan bahwa spiritual well-
being dan optimisme memberikan pengaruh terhadap subjective well-being pada pasien kanker 
secara kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini merupakan mixed method design tipe konvergen 
dan penerapan paradigma ganda dengan dua variabel independen. Variabel independen yaitu 
spiritual well-being (SWB) dan optimisme yang dicari pengaruhnya terhadap variabel dependen 
yaitu subjective well-being. Populasinya adalah pasien kanker yang berada di wilayah kerja 
Puskemas Kedungdoro dan Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jawa Timur (YKI), metode 
pengambilan sampel secara consecutive sampling. Alat ukur yang digunakan adalah spiritual 
well-being scale, the 9-item version of the personal optimis scale and self efficacy optimism 
scale, satisfaction with life scale dan opened ended question untuk alat ukur in depth interview. 
Semua kuesioner yang digunakan telah dilakukan uji validitas-reliabilitas dan dinyatakan valid 
dan reliabel. Pengumpulan data melalui metode kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil uji 
pearson correlation antara SWB dan optimism didapatkan p < 0.001, sedangkan berdasarkan uji 
linear regresi terdapat pengaruh SWB terhadap subjective well-being dengan r2 0.982 dan p < 
0.001, dan ada pengaruh optimisme terhadap subjective well-being dengan r2 0.988 dan p < 
0.001. Pasien kanker dengan SWB yang baik menyebabkan rasa optimisme yang tinggi dan 
memberikan efek positif terhadap subjective well-being yang tinggi pula. 
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FAKULTAS KOMUNIKASI



PERAN KOMUNIKASI KELOMPOK PEREMPUAN NELAYAN DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI (STUDI KASUS DI NAMBANGAN SURABAYA) 

 
Akhsaniyah, Maria Yuliastuti 

 
ABSTRAK: Pada era teknologi informasi dan komunikasi banyak bidang yang mengikuti 
perkembangannya. Sebut saja bidang perekonomian sosial dan politik, semla bidang ini yang 
akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nambangan merupakan kampung nelayan yang 
ada di ujung timur Surabaya. Hampir semua penduduknya adalah bermata pencaharian nelayan, 
dengan kondisi perekonomian yang masih kurang. Pada musim angin misalnya, nelayan tidak 
melaut dikarenakan sulit mendapat tangkapan ikan. Dalam kondisi seperti ini, perempuan lah 
yang berperan dalam menghidupi keluarga, menyekolahkan anak, makan, dan kebutuhan hidup 
lainnya. Perempuan mencari solusi dengan meminjam dana di rentenir dan memanfaatkan 
program simpan pinjam di Koperasi 64 Bahari. Pada era teknologi informasi dan komunikasi ini, 
peran komunikasi kelompok perempuan nelayan ini masih sangat berperan. Dengan kondisi 
ekonomi yang masih kurang, teknologi informasi dan komunikasi belum masih belum baniak 
digunakan oleh perempuan Nambangan. Dengan kondisi seperti itu komunikasi kelompok yang 
dilakukan sangat berperan dalam menyebarkan informasi yang terkait dengan isue bersama, 
terdapat kelompok Koperasi 64 Bahari, kelompok arisan PKK dan kelompok pengajian. 
Bagaimanapun kelompok merupakan kumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama dan 
keinginan yang sama. Oleh karena itu peran kelompok perempuan nelayan ini masih sangat 
tinggi dalam kehidupan kesehariannya di Nambangan. 
 
Kata Kunci: Komunikasi kelompok, Perempuan, Nelayan, Teknologi Informasi dan Komunikasi  
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CITRA MERK LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH KEATAS 

Christopher Chandra, Theresia Intan Putri Hartiana 

 
ABSTRAK: Merk adalah elemen yang penting dalam setiap organisasi, salah satu dari sekian 
banyak organisasi adalah pendidikan. Hal tersebut penting karena merk adalah cerminan 
identitas dari tiap tiap institusi. Dalam sektor perguruan tinggi, hal tersebut dapat memberikan 
dampak dalam usaha memperkenalkan insitusi tersebut kepada calon calon mahasiswa dan 
mempertahankan rupa dari dari institusi itu sendiri. Merk dalam sebuah institusi Pendidikan 
tinggi tentu saja perlu dikenali dan dikelola agar dapat muncul secara jelas, terutama dimata 
para calon calon mahasiswa yang sudah menjadi target dari Pendidikan Tinggi tersebut. 
Mengukur sebagaimana penting pengaruh dari Citra Merk dari sebuah Universitas menjadi hal 
yang penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari citra merk tersebut pada 
keputusan pemilihan Universitas. 
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JARINGAN KOMUNIKASI DI KOPERASI 64 BAHARI DUSUN  NAMBANGAN, KELURAHAN 
KEDUNG COWEK KECAMATAN BULAK SURABAYA DALAM PENGELOLAAN HASIL LAUT 

 
Yuli Nugraheni, Anastasia Yuni Widyaningrum 

 
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaringan komunikasi pada Koperasi Bahari 
64 Nambangan Surabaya yang memiliki proses pengelolaan hasil laut diantaranya; penangkapan 
hasil laut, pengolahan hasil laut dan pemasaran hasil laut. Penelitian ini menjelaskan mengenai 
proses terbentuknya jaringan komunikasi yang berawal dari komunikasi dua arah kemudian 
berkembang menjadi komunikasi timbal balik sehingga dapat membentuk model komunikasi 
konvergensi. Penelitian ini menggunakan metode analisis jaringan, yang bertujuan membantu 
peneliti dalam membuat peta hubungan (mapping) melalui matriks dan sosiogram. Melalui 
sosiogram tersebut dapat diketahui peranan jaringan meliputi Komponen, Klik, Bridges, Hubs, 
Cutpoints, Isolate/Pemencil. Hasil dari penelitian ini peranan yang muncul pada jaringan proses 
pengelolaan hasil laut yakni (1) penangkapan hasil laut terdapat peranan Komponen, Klik, 
Cutpoint, Bridge dan Hubs. Cutpoint pada aktor nomor 5 (Dawiyah)  Bridge dan Hubs pada aktor 
nomor 12 (Sa’adah).(2) pengolahan hasil laut, terdapat lima peranan yang terbentuk yaitu 



Komponen, Klik, Cutpoint, Bridge dan Hubs. Cutpoint pada actor nomor 6 dan 12 (Nur Halimah 
dan Sa’adah) , Hubs pada actor nomor 9 (Fauziyah) (3) pemasaran hasil laut, terdapat lima 
peranan yang terbentuk yaitu Komponen, Klik, Cutpoint, Bridge dan Hubs. Cutpoint pada aktor 
nomor 9 dan 12 (Fauziyah dan Sa’adah), dan Hubs pada aktor nomor 9 (Fauziah). 

 
Kata Kunci: Jaringan Komunikasi, Koperasi 64 Bahari  
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PENGGAMBARAN KESENANGAN DALAM IKLAN BERTEMA GAYA HIDUP DI MEDIA SOSIAL 
 

Anastasia Yuni Widyaningrum, Yuli Nugraheni 
 
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bahasa dan makna yang digunakan dalam 
iklan yang bermuatan kesenangan. Iklan bertema gaya hidup dipilih karena gaya hidup identik 
dengan kesenangan. Data dikumpulkan melalui tangkapan layar berkaitan dengan iklan yang 
menawarkan gaya hidup dari kurun waktu September-Desember 2020. Teknik analisa data 
menggunakan peta tanda semiotika Charles Sanders Peirce yang terdiri dari ikon-indeks dan 
simbol. Data dianalisa berdasarkan pemikiran Baudrillard mengenai hyperrealitas iklan dan 
masyarakat konsumerisme dipadukan dengan kajian leisure time, hedonisme, gaya hidup.  Hasil 
penelitian menemukan kesenangan itu semu karena berbayar dan bukan milik semua orang.  
 
Kata Kunci: hyperrealitas; hedonism; gaya hidup; media sosial; iklan  
 
ABSTRACT: This study aims to reveal the language and meaning used in fun-filled 
advertisements. Lifestyle-themed advertisements were chosen because lifestyle is synonymous 
with pleasure. The data were collected through screenshots related to advertisements offering a 
lifestyle from September to December 2020. The data analysis technique used a semiotic sign 
map of Charles Sanders Peirce consisting of icons-indexes and symbols. The data were analyzed 
based on Baudrillard's thoughts on the hyperreality of advertising and consumerism combined 
with studies of leisure time, hedonism, and lifestyle. The research found that pleasure is pseudo 
because it is paid and does not belong to everyone. 
 
Keywords: Hyperreality, hedonism; life style; social media; advertising 
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PROBLEM ETIKA JURNALISTIK DALAM PRAKTIK PENGABURAN BATASAN BERITA DAN IKLAN DI 

MEDIA MASSA SURABAYA 
 

Nanang Krisdinanto 
 
ABSTRAK:  Riset ini bertujuan mengurai problematika etika jurnalistik di Indonesia, terutama 
terkait praktik pengaburan berita dan iklan di media massa cetak melalui advertorial (iklan yang 
disampaikan dengan gaya editorial). Pemisahan yang tegas antara berita dan iklan merupakan 
satu di antara dua pilar etika jurnalistik, selain pemisahan antara fakta dengan opini yang 
bertujuan untuk menjaga independensi jurnalistik. Pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah kualitatif-deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara (terhadap 
jurnalis), observasi dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
kecenderungan sebagian besar media massa cetak yang diteliti  untuk mengaburkan batasan 
antara berita dan iklan melalui beragam cara, seperti menghilangkan atau menyingkat 
keterangan advertorial, menggantinya dengan tanda tertentu yang tidak dipahami pembaca, 
menggunakan jenis huruf sebagaimana digunakan dalam berita, serta membiarkan atau bahkan 
meminta jurnalis ikut menulis advertorial.  
 
Kata Kunci: Advertorial, berita, etika jurnalistik, independensi jurnalistik. 
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TINGKAT SELEKTIFITAS KELOMPOK PEREMPUAN KOPERASI 64 BAHARI DALAM 
MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

 
Maria Yuliastuti, Akhsaniyah 

 
ABSTRAK: Berangkat dari pemahaman yang disampaikan oleh Severin dan Tankard (2005: 93), 
khalayak dianggap aktif menyeleksi media yang mereka gunakan. Pada kasus ini Kelompok 
Perempuan Koperasi 64 Bahari sudah berusaha untuk memilih media massa sesuai kebutuhan 
mereka sebagai media berbisnis. Melalui internet, mereka secara pribadi berjualan hasil laut, 
baik berupa ikan segar ataupun olahan walaupun masih mengalami beberapa kesulitan. Pada 
aktivitas berjualan online baik menggunakan Facebook (FB) ataupun Instagram (IG) dirasa lebih 
mudah dan murah. Namun tidak setiap pribadi dari Kelompok Perempuan Koperasi 64 Bahari ini 
memiliki Android, dan kalaupun memiliki belum tentu juga dapat mengoperasikannya dengan 
baik, terlebih lagi untuk menggunakan FB ataupun IG.  
 
Hasilnya yang didapat ternyata walaupun sudah pada tahap selective retention, hasil tingkat 
selektifitasnya masih rendah. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, beberapa diantaranya 
adalah kemampuan dari Kelompok Perempuan Koperasi 64 Bahari dalam pemanfaatan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kondisi tersebut akhirnya  mempengaruhi kemampuan 
seletifitas media, khususnya Kelompok Perempuan Koperasi 64 Bahari dalam memanfaatkan 
Facebook dan Instagram sebagai media berbisnis. 
 
Kata Kunci: selektifitas media, media sosial, kelompok perempuan,teknologi informasi dan  

komunikasi 
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EFEK LARUTAN ANTISEPTIK KOMBINASI ALKOHOL DAN MINYAK ATSIRI TERHADAP BAKTERI 
GRAM POSITIF 

 
Handi Suyono, Laura Wihanto, Agus Sidartha, Louis David Sugianto 

 
ABSTRAK: Latar belakang: Infeksi bakteri Gram positif, khususnya oleh Staphylococcus dan 
Streptococcus, menimbulkan berbagai penyakit mulai dari infeksi kulit hingga sepsis. 
Pencegahan dengan penggunaan antiseptik adalah cara untuk menekan infeksi. Berbagai 
senyawa antiseptik yang telah digunakan saat ini menunjukkan resistensi. Penelitian ini 
bertujuan untuk menemukan efek kombinasi alkohol (ethanol) dan minyak atsiri (cengkeh, 
cinnamon) terhadap Staphylococcus dan Streptococcus. Metode dan material: Kami 
menggunakan 11 macam larutan antiseptik yaitu: A) ethanol 70%, B) ethanol 70% + H2O2 
0,15%, C) ethanol 70% + minyak cengkeh 0,5%, D) ethanol 70% + minyak cinnamon 0,5%, E) 
ethanol 70% + minyak cengkeh 0,5% + minyak cinnamon 0,5%, F) ethanol 80%, G) ethanol 80% + 
H2O2 0,15%, H) ethanol 80% + minyak cengkeh 1%, I) ethanol 80% + minyak cengkeh 2%, J) 
ethanol 80% + minyak cinnamon 1%, K) ethanol 80% + minyak cinnamon 2%. Kami 
menggunakan bakteri Gram positif yaitu: A) Staphylococcus aureus ATCC 25923, B) 
Staphylococcus epidermidis ATCC 14990, C) Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305, D) 
Streptococcus pyogenes ATCC 19615, E) Streptococcus pneumonia ATCC 49619, F) Streptococcus 
agalactiae ATCC 12386. Kami menggunakan metode difusi cakram Kirby- Bauer sebagai uji 
kepekaan. Diameter zona hambat dinyatakan dalam mm, dengan criteria resisten bila ≤ 6 mm 
dan sensitif bila > 6 mm. Larutan A-E diujikan terhadap bakteri A-F, sedangkan larutan F-K 
diujikan terhadap bakteri A dan D. Hasil: Larutan A, B, D, E, F, J resisten terhadap Staphylococcus 
dan Streptococcus. Larutan C sensitive terhadap Streptococcus pneumonia. Larutan G sensitif 
terhadap Staphylococcus aureus. Larutan H dan I sensitif terhadap Staphylococcus aureus dan 
Streptococcus pyogenes. Larutan K sensitif terhadap Streptococcus pyogenes. Kesimpulan:  
Kombinasi alkohol (ethanol) dan minyak atsiri (cengkeh, cinnamon) menghasilkan efek daya 
hambat terhadap bakteri Gram positif yaitu Staphylococcus dan Streptococcus. Peningkatan 
kadar minyak atsiri dapat meningkatkan efek daya hambat.  
 
Kata Kunci: alkohol, minyak cengkeh, minyak cinnamon, Staphylococcus, Streptococcus  
 

THE EFFECT OF COMBINATION OF ALCOHOL AND ESSENTIAL OIL 
ANTISEPTIC SOLUTION AGAINST GRAM POSITIVE BACTERIA 

 
ABSTRACT: Background: Gram positive bacteria infections, especially by Staphylococcus and 
Streptococcus, cause many diseases namely skin infection until sepsis. Prevention using 
antiseptic is the method to suppress infections. Many antiseptic compounds that has been used 
today show resistance. This study aims to find the effect of combination of alcohol (ethanol) and 
essential oils (clove, cinnamon) against Staphylococcus and Streptococcus. Materials and 
method: We used 11 antiseptic solutions namely A) ethanol 70%, B) ethanol 70% + H2O2 0,15%, 
C) ethanol 70% + clove oil 0,5%, D) ethanol 70% + cinnamon oil 0,5%, E) ethanol 70% + clove oil 
0,5% + cinnamon oil 0,5%, F) ethanol 80%, G) ethanol 80% + H2O2 0,15%, H) ethanol 80% + 
clove oil 1%, I) ethanol 80% + clove oil 2%, J) ethanol 80% + cinnamon oil 1%, K) ethanol 80% + 
cinnamon oil 2%. We used Gram-positive bacteria namely: A) Staphylococcus aureus ATCC 
25923, B) Staphylococcus epidermidis ATCC 14990, C) Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305, 
D) Streptococcus pyogenes ATCC 19615, E) Streptococcus pneumonia ATCC 49619, F) 
Streptococcus agalactiae ATCC 12386. We used Kirby-Bauer disc-diffusion method as 
susceptibility test. Inhibition zone diameter was performed in mm, with criteria resistance if ≤ 6 
mm and sensitive if > 6 mm. Solutions A-E were tested to A-F bacteria, whereas solutions F-K 
were tested to A and D bacteria. Results: Solution A, B, D, E, F, J were resistance against 
Staphylococcus dan Streptococcus. Solution C was sensitive against Streptococcus pneumonia. 
Solution G was sensitive against Staphylococcus aureus. Solution H and I were sensitive against 
Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes. Solution K was sensitive against 
Streptococcus pyogenes. Conclusion: The combination of alcohol (ethanol) and essential oils 
(clove, cinnamon) has inhibitory effect against Gram positive bacteria, especially Staphylococcus 
and Streptococcus. Increasing essential oils concentration can increase inhibitory effect. 
 
Keywords: alcohol, clove oil, cinnamon oil, Staphylococcus, Streptococcus 
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EFEK LARUTAN ANTISEPTIK KOMBINASI ALKOHOL DAN MINYAK ATSIRI TERHADAP BAKTERI 
GRAM NEGATIF 

 
Laura Wihanto, Handi Suyono, Jennifer Anggraini Sasangka, Silviani 

 
ABSTRAK: Latar belakang: Infeksi bakteri Gram negative menimbulkan berbagai penyakit mulai 
dari infeksi kulit hingga sepsis termasuk infeksi nosokomial. Pencegahan dengan penggunaan 
antiseptik adalah cara untuk menghambat infeksi. Berbagai senyawa antiseptik yang telah 
digunakan saat ini menunjukkan resistensi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan efek 
kombinasi alkohol (ethanol) sebagai antiseptik standar dan minyak atsiri (cengkeh, cinnamon) 
yang berefek antibakteri terhadap beberapa bakteri Gram negatif patogenik. Metode dan 
material Kami menggunakan 7 macam larutan antiseptik yaitu: A) ethanol 80%, B) ethanol 80% 
+ H2O2 0,15%, C) ethanol 80% + minyak cengkeh 1%, D) ethanol 80% + minyak cinnamon 1%, E) 
ethanol 80% + minyak cengkeh 1% + minyak cinnamon 1%, F) ethanol 80% + minyak cengkeh 
2%, G) ethanol 80% + minyak cinnamon 2%. Kami menggunakan bakteri Gram negative yaitu: A) 
Acinetobacter baumannii. ATCC BAA-747, B) Pseudomonas aeruginosa. ATCC 27853, C) Klebsiella 
pneumonia. ATCC BAA-1706, D) Escherichia coli. ATCC 25922, E) Salmonella sp., F) Proteus 
vulgaris ATCC 6380. Kami menggunakan metode difusi cakram Kirby-Bauer sebagai uji kepekaan. 
Diameter zona hambat dinyatakan dalam mm, dengan kriteria resisten bila ≤ 6 mm dan sensitif 
bila > 6 mm. Hasil: Larutan A sensitif terhadap A. baumannii dan Salmonella sp. Larutan B 
sensitif terhadap A. baumannii, P.aeruginosa, E. coli, Salmonella sp. Larutan C sensitif terhadap 
A. baumannii, K. pneumonia, Salmmonella sp. Larutan D sensitif terhadap A. baumannii, P. 
aeruginosa, Salmonella sp. Larutan E sensitif terhadap A. baumannii, K. pneumonia, E. coli, 
Salmonella sp., P. vulgaris. Larutan F sensitif terhadap A. baumannii, K. pneumonia, E. coli, 
Salmonella sp. P. vulgaris. Larutan G sensitif terhadap semua bakteri. Kesimpulan: Kombinasi 
alkohol (ethanol) dan minyak atsiri (cengkeh, cinnamon) menghasilkan efek daya hambat 
terhadap bakteri Gram negatif. Peningkatan kadar minyak atsiri dapat meningkatkan daya 
hambat. Kombinasi ethanol dengan dua minyak atsiri dapat meningkatkan daya hambat yang 
lebih baik daripada kombinasi dengan minyak atsiri tunggal. 
 
Kata Kunci: alkohol, minyak cengkeh, minyak cinnamon, bakteri Gram negatif 
 

THE EFFECT OF COMBINATION OF ALCOHOL AND ESSENTIAL OILS ANTISEPTIC SOLUTIONS 
AGAINST GRAM NEGATIVE BACTERIA 

 
ABSTRACT: Background: Gram-negative bacteria infections cause diseases namely skin infection 
until sepsis including nosocomial infection. Prevention by antiseptic application is the way to 
inhibit infection. Some antiseptic compounds that have been used show resistance. This study 
aims to find the effect of combination ethanol as standard antiseptic and essential oils (clove, 
cinnamon) that have antibacterial effect against Gram-negative bacteria. Materials and 
method: We used 7 antiseptic solutions namely: A) ethanol 80%, B) ethanol 80% + H2O2 0,15%, 
C) ethanol 80% + clove oil 1%, D) ethanol 80% + cinnamon oil 1%, E) ethanol 80% + clove oil 1% + 
cinnamon oil 1%, F) ethanol 80% + clove oil 2%, G) ethanol 80% + cinnamon oil 2%. We used 
Gram-negative bacteria namely: A) Acinetobacter baumannii. ATCC BAA-747, B) Pseudomonas 
aeruginosa. ATCC 27853, C) Klebsiella pneumonia. ATCC BAA-1706, D) Escherichia coli. ATCC 
25922, E) Salmonella sp., F) Proteus vulgaris ATCC 6380. We used Kirby-Bauer disc diffusion 
method as susceptibility test. Inhibition zone diameter performed in mm, with criteria 
resistance if ≤ 6 mm and sensitive if > 6 mm. Results: Solution A is sensitive to A. baumannii dan 
Salmonella sp. Solution B is sensitive to A. baumannii, P.aeruginosa, E. coli, Salmonella sp. 
Solution C is sensitive to A. baumannii, K. pneumonia, Salmmonella sp. Solution D is sensitive to 
A. baumannii, P. aeruginosa, Salmonella sp. Solution E is sensitive to A. baumannii, K. 
pneumonia, E. coli, Salmonella sp., P. vulgaris. Solution F is sensitive to A. baumannii, K. 
pneumonia, E. coli, Salmonella sp. P. vulgaris. Solution G is sensitive to all bacteria. Conclusion: 
The combination of alcohol (ethanol) and essential oils (clove, cinnamon) inhibited Gram-
negative bacteria. Increasing concentration of essential oil could increase bacterial inhibition. 
The combination of ethanol with two essential oils can increase bacterial inhibition better than 
the combination with single essential oil. 
 
Keywords: alcohol, clove oil, cinnamon oil, Gram negative bacteria 
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DAMPAK INISIASI MENYUSU DINI PADA PROFIL KESEHATAN IBU DAN BAYI DI RS GOTONG 
ROYONG 

 
Lisa Pangemanan, Benedictus Triagung Ruddy Prabantoro, Susan 

 
ABSTRAK: Inisiasi Menyusu Dini (IMD) atau dikenal sebagai early initiation of breastfeeding 
adalah bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir, dalam 1 jam pertama kehidupan (Roesli, 
2008; WHO, 2019). Pelaksanaan IMD sudah terbukti memberikan dampak positif dalam 
mencegah morbiditas dan mortalitas bayi (Debes, 2013; Khan, 2015). Penanganan yang tepat 
terhadap bayi dan ibu pada saat kelahiran bayi sangat penting untuk menjamin keberhasilan dan 
kesinambungan pemberian ASI jangka panjang (UNICEF, WHO, 2018; WHO, 2019). Pemberian 
ASI eksklusif selama 6 bulan dilanjutkan sampai dengan usia 2 tahun atau lebih adalah 
rekomendasi WHO untuk mendapatkan kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan optimal. 
(WHO, 2011). Masalah yang timbul di Indonesia adalah cakupan pemberian ASI eksklusif pada 
bayi 0-6 bulan berfluktuatif. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 
menunjukkan cakupan ASI eksklusif bayi 0-6 bulan sebesar 32 % yang menunjukkan kenaikan 
menjadi 42 % pada tahun 2012. Pemberian ASI eksklusif untuk bayi usia <6 bulan secara global 
dilaporkan kurang dari 40% (Infodatin-ASI, 2014). Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan yang 
diikuti dengan pemberian makanan pendamping ASI yang baik akan memberikan pertumbuhan 
dan perkembangan bayi yang optimal (Slusser, 2016; WHO, 2019). Pemberian ASI eksklusif yang 
dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih dilaporkan juga memberi dampak positif terhadap 
kesehatan ibu baik dalam jangka pendek misalnya penurunan berat badan‚ tekanan darah dan 
kontrasepsi alami maupun jangka panjang yaitu penurunan resiko kanker payudara dan 
ovarium, disamping adanya dampak positif secara psikologis (memperkuat bonding ibu dan bayi 
dan menurunkan kejadian depresi paska persalinan pada ibu) (Chowdury, 2015). Rumah Sakit 
Gotong Royong adalah rumah sakit swasta yang pada awalnya dirintis dari Klinik Kesehatan yang 
didirikan pada tahun 1975. Pada awalnya klinik tersebut memberikan pelayanan kesehatan 
rawat jalan pada masyarakat sekitar dan pada perkembangannya menjadi salah satu fasilitas 
yang mayoritas pengunjungnya adalah pasien anak dan balita. Sejak tahun 2014, RS ini 
diserahkan untuk menjadi RS pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya sehingga penelitian yang dilakukan di RS ini merupakan salah 
satu rangkaian penting dari tridharma dan diharapkan dapat memberikan sumbangan bermakna 
bagi pendidikan dan pengabdian bagi masyarakat. Penelitian ini meneliti tentang dampak IMD 
terhadap pemberian ASI eksklusif, pertumbuhan dan perkembangan bayi usia 0-6 bulan di RS 
Gotong Royong dan dampaknya pada ibu. Penelitian ini dilakukan di RS Gotong Royong dan 
dilakukan kunjungan rumah dan juga pengambilan data lewat telepon karena adanya pandemi 
COVID-19, bersifat studi analitik observasional dengan disain penelitian kohort. Penelitian ini 
mencari dampak IMD pada profil kesejahteraan ibu dan bayi yang meliputi pemberian ASI 
eksklusif, pertumbuhan dan perkembangan bayi usia 0-6 bulan, penurunan BB ibu, penurunan 
TD ibu dan durasi amenore pada ibu. Penelitian dimulai Juli 2019-Juli 2020. Sampel diambil 
secara consecutive sampling selama kurun waktu Juli 2019-Januari 2020, yang memenuhi 
kriteria inklusi dan tidak memenuhi kriteria eksklusi. Terdapat 70 sampel dengan 3 sampel drop 
out sehingga hanya didapatkan 67 sampel yang dilakukan analisis statistik. Hanya 5 dari 67 
sampel tersebut yang tidak melakukan IMD (7,5%), dengan IMD yang dilakukan selama 1 jam 
atau lebih adalah 19 sampel (28,4%). Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan hanya didapatkan 
pada 20 sampel (29.9%) dengan angka pemberian ASI eksklusif yang semakin berkurang dari 
bulan pertama ke bulan keenam. Makanan dan minuman mulai diberikan pada bulan ke 4 (4 
sampel) dan semakin banyak pada bulan ke-5 (26 sampel). Tidak didapat perbedaan bermakna 
dalam hal berat badan, panjang badan, berat badan menurut panjang badan dan lingkar kepala 
pada bulan pertama sampai keenam antara kelompok dengan IMD selama 1 jam atau lebih dan 
IMD kurang dari 1 jam. Pada pemeriksaan perkembangan dengan menggunakan Denver 
maupun Capute scales tidak didapatkan perbedaan yang bermakna secara statistik antara 
kelompok dengan IMD selama 1 jam atau lebih dan IMD kurang dari 1 jam baik pada bulan 
pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Tidak didapatkan hubungan yang 
bermakna secara statistik antara penurunan BB ibu dengan pelaksanaan IMD pada bulan 
pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam antara kelompok dengan IMD selama 1 
jam atau lebih dan IMD kurang dari 1 jam. Tidak didapatkan hubungan yang bermakna secara 
statistik dalam hal penurunan BB ibu dengan pelaksanaan ASI eksklusif pada bulan pertama, 
kedua, ketiga, keempat, dan kelima dengan ASI non eksklusif dan hanya bermakna pada bulan 
keenam. Didapat hubungan yang bermakna secara statistick antara penurunan tekanan darah 
ibu dengan pelaksanaan IMD khususnya pada bulan pertama dan kedua, tetapi tidak pada bulan 
ketiga sampai bulan keenam. Tidak didapatkan perbedaan yang bermakna secara statistik pada 
pelaksanaan ASI eksklusif dengan penurunan tekanan darah ibu dari bulan pertama hingga 
keenam setelah melahirkan. Tidak dapatkan perbedaan yang bermakna secara statistik pada 
pelaksanaan IMD dengan durasi amenorea antara kelompok dengan IMD selama 1 jam dan IMD 
kurang dari 1 jam baik pada bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. 
Didapatkan perbedaan yang bermakna secara statistik pada pemberian ASI eksklusif dengan 



durasi amenorea pada bulan keempat. Pada bulan pertama, kedua, ketiga, kelima, dan keenam 
secara statistik tidak terdapat adanya perbedaan yang bermakna. Hasil penelitian in sudah 
diserahkan untuk dipublikasi di Jurnal Widya Medika dan sedang menunggu proses review. 
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PENGARUH PERUBAHAN KEDALAMAN BILIK MATA DEPAN, KETEBALAN LENSA, DAN PANJANG 

AKSIAL TERHADAP PERUBAHAN TEKANAN INTRAOKULER PADA PASIEN POST OPERASI 
EKSTRAKSI KATARAK DENGAN METODE FAKOEMULSIFIKASI 

 
Titiek Ernawati, Kevin Anggakusuma Hendrawan 

 
ABSTRAK: Fungsi penglihatan merupakan salah satu fungsi vital yang menunjang hidup manusia. 
Seiring bertambahnya usia, katarak merupakan salah satu penyakit terkait penuaan yang sering 
timbul. Berdasarkan data Rapid Assessment of Avoidable Blindness, angka kebutaan di Indonesia 
pada tahun 2018 sebesar 3% dan katarak merupakan penyebab kebutaan nomor 1 di Indonesia 
dan dapat diobati dengan operasi katarak. Penyebab kebutaan kedua adalah glaukoma dan 
merupakan suatu kondisi kebutaan yang permanen. Komplikasi yang sering terjadi pada pasien 
katarak adalah peningkatan tekanan intraokuler yang dapat berakhir menjadi glaukoma. 
Pengukuran biometri merupakan hal mendasar yang dilakukan pada pasien yang akan menjalani 
operasi katarak. Melalui pengukuran biometri dapat diketahui ukuranukuran biologis pada 
struktur bola mata. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan antara 
operasi katarak dengan penurunan tekanan intraokuler. Dari sebagian besar penelitian yang 
telah ada, masih sedikit penelitian yang melakukan analisa pengaruh perubahan parameter 
biometri terhadap perubahan tekanan intraokuler pasca fakoemulsifikasi dan hasil yang masih 
berbeda-beda ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Diharapkan dengan 
dilakukannya penelitian ini dapat diperoleh prediktor bagi penurunan tekanan intraokuler pada 
pasien katarak melalui parameter biometri. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh 
perubahan kedalaman bilik mata depan, ketebalan lensa dan panjang aksial bola mata terhadap 
perubahan tekanan intraokuler pasca operasi fakoemulsifikasi katarak. Diharapkan dengan 
diketahuinya pengaruh parameterparameter biometri tersebut terhadap perubahan tekanan 
intraokuler pasca operasi ekstraksi katarak dapat memberikan pengetahuan lebih baik dan 
mendalam bagi klinisi dalam memperkirakan prognosis pasien katarak yang memiliki risiko 
hipertensi okuli bahkan glaukoma. Pada penelitian ini, didapatkan hasil bahwa perubahan 
tekanan intraokuler pasca fakoemulsifikasi dipengaruhi secara signifikan oleh suatu indikator 
yaitu pressure to depth ratio. Tidak terdapat pengaruh perubahan kedalaman bilik mata depan, 
ketebalan lensa dan panjang aksial bola mata terhadap perubahan tekanan intraokuler pasca 
operasi fakoemulsifikasi katarak. Perubahan bermakna pada kedalaman bilik mata depan, 
panjang aksial, ketebalan lensa, dan tekanan intraokuler pasca operasi fakoemulsifikasi katarak 
tidak memberikan dampak yang bermakna bagi perubahan tekanan intraokuler. Tekanan 
intraokuler pre-operatif memiliki pengaruh positif terhadap tekanan intraokuler post-operatif 
dan pengaruh negatif terhadap perubahan tekanan intraokuler. Penurunan tekanan intraokuler 
pasca fakoemulsifikasi terjadi lebih besar pada pasien dengan glaukoma dibandingkan pasien 
nonglaukoma. 
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PENGEMBANGAN ANIMASI LITERASI KESEHATAN UNTUK EDUKASI PASIEN DIABETES 
MELLITUS TERKAIT RISIKO INFEKSI TUBERKULOSIS 

 
Bernadette Dian Novita Dewi, Steven Wiyono, Lydia Arie, Maria Yuliastuti 

 
ABSTRAK: Pasien diabetes melitus memiliki peningkatan risiko terinfeksi tuberkulosis sebesar 
tiga kali dan risiko kegagalan terapi meningkat dua kali. Di sisi lain, belum terdapat program 
kesehatan untuk skrining dan layanan informasi pasien diabetes melitus terhadap infeksi 
tuberkulosis. Oleh karenanya, penelitian dilakukan pada pasien diabetes melitus di Jawa Timur 
untuk mengetahui peta karakteristik pengetahuan, sikap dan perilaku sehingga dapat 
dikembangkan model animasi literasi kesehatan mengenai risiko infeksi tuberkulosis pada 
pasien diabetes melitus. Penelitian dilakukan secara komprehensif memadukan pendekatan 
kuantitatif dan kualitatif berbasis komunitas dengan sasaran masyarakat yang mengalami 
diabetes mellitus untuk memberi informasi terkait risiko terinfeksi tuberkulosis. Total sampel 
penelitian didapatkan 106 responden dengan proporsi 60% (64) perempuan dengan usia 
terbanyak di atas 40 tahun. Sebesar 69,7 % responden baru mengetahui menderita diabetes 
melitus <5 tahun. Sebesar 47,2% responden belum pernah mendapat informasi tentang risiko 



pasien diabetes mellitus terinfeksi tuberkulosis. Berdasarkan hal tersebut, pasien yang 
terdiagnosis diabetes melitus < 5 tahun lebih aktif mencari infomasi tentang diabetes melitus 
dan komplikasinya, termasuk infeksi tuberkulosis. Fokus pembuatan video animasi sebagai 
model literasi kesehatan pada penelitian ini meliputi informasi pemahaman diabetes melitus 
dan tuberkulosis, risiko dan cara deteksi dini. Pemberian informasi tidak hanya terbatas pada 
pasien, juga dilakukan pada keluarga dan teman. Pemilihan media yang sesuai dalam pemberian 
informasi juga perlu dipertimbangkan. Pada penelitian ini masyarakat saat ini tidak hanya 
mencari informasi kesehatan secara pasif yang disediakan oleh dokter dan tenaga medis lainnya. 
Literasi Kesehatan selama ini juga telah disediakan oleh fasilitas kesehatan termasuk puskesmas 
dalam bentuk cetak seperti leaflet, iklan. Masyarakat saat ini lebih aktif mencari informasi 
kesehatan melalui sosial media, sehingga pemanfaatan sosial media untuk menyebarkan 
informasi kesehatan, seperti facebook, Instagram, whattsapp, line menjadi lebih efektif. Tujuan 
akhir dari literasi kesehatan adalah meningkatkan kemampuan self-care. Penelitian ini telah 
menghasilkan : 
1. Naskah publikasi yang sedang dalam proses review di The Indonesian Journal of Public Health 
2. Dua video animasi yang telah didaftarkan untuk memilik HKI Cipta 
3. Hasil video animasi penelitian ini juga telah diupload di sosial media milik 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan link 
https://www.youtube.com/watch?v=RhNUdRzb5NE dan sosial media milik Rumah Sakit Gotong 
Royong IG: rs gotong royong dan facebook : rumah sakit dotong royong. Hal ini bertujuan 
memanfaatkan berbagai media untuk meningkatkan literasi Kesehatan masyarakat. 
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RATIO INTERFERON GAMMA DAN INTERLEUKIN-10 PENAMBAHAN METFORMIN PADA TERAPI 

ANTITUBERKULOSIS LINI I DISERTAI SIMULTAN TERAPI INSULIN PASIEN DIABETES MELLITUS 
TIPE 2 DENGAN TUBERKULOSIS 

 
Gladdy Waworuntu, Bernadette Dian Novita Dewi,  Endang Isbandiati 

 
ABSTRACT: Metformin (MET) has possibilities of utilizing as a combination drug with existing 
antibiotics for TB therapy and controlling the growth of drug-resistant Mycobacterium 
tuberculosis (M. tuberculosis) strains via production of mitochondrial reactive oxygen species 
and facilitates phagosome-lysosome fusion. MET whom given to type 2 DM newly TB coinfection 
patients were improved the SOD level and inhibited of NF-ĸβ activation. The clinical effect, 
especially smear reversion, during metformin applied with anti-tuberculosis and insulin in 
patients with type 2 DM newly TB co-infection were remain unknown, and this result 
contributes much to our understanding the use of MET in type 2 DM-TB co-infection 
management. An observational clinical study was done in DM newly TB co-infection outpatients 
at Surabaya Paru Hospital, evaluated MET accompanying therapy with golden standard therapy 
of DM-TB co-infection, insulin and TB treatment regimens. MET therapy were given for at least 2 
months, and we compared to comparison group, whom were given insulin and TB treatment 
regimens. The AFB smear was measured for two purposed 1) for diagnostic, three times 
measurements before therapy, and 2) for evaluation, two times measurement. From 42 
participants in this study, 22 participants of observation group that received additional MET 
therapy, 100% had AFB smear reversion conversion after anti tuberculosis intensive therapy. 
Whereas 25% of 20 participants of comparison group did not undergo reversion inserts AFB 
smear and needed one-month intermittent therapy. AFB smear reversion difference test using 
Fisher’s exact test showed results of different test p = 0.046 (p <0.005), which means that there 
is a significantly difference of smear conversion between the observation group and the 
comparison group. Moreover for mechanism purposes, Ratio of Interferon (IFN) -γ and 
Interleukin (IL) -10 levels was measured after MET therapy during intensive phase of anti TB and 
insulin therapy. MET therapy could keep the balance of IFN-γ/ IL-10 ratio. Conclusion : MET use 
DM-TB co-infection increases smear reversion. Metformin has the potential of being an additive 
combination therapy to enhance the effect of anti TB bactericidal on DM infected patients. 
Metformin enhances the effects of anti TB and insulin therapy in increasing the smear reversion 
and lower the inflammation reaction during anti-TB therapy by balancing the ratio of IFN-γ/ IL-
10. In addition, metformin therapy use during intensive phase of TB treatment regimens and 
insulin did not result in elevated lactate levels and also MALA, so it concluded that metformin 
therapy is relatively safe for DM TB coinfection patients  
 
Keywords: type 2 diabetes mellitus-tuberculosis co-infection, metformin, smear reversion, ratio  

of IFN-γ/ IL-10 
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EFEK LARUTAN ANTISEPTIK KOMBINASI ALKOHOL DAN MINYAK ATSIRI TERHADAP FUNGI 
PATOGENIK 

 
Handi Suyono, Laura Wihanto, Prayas Dharani Prasanti, Laurencia 

 
ABSTRAK: Infeksi oleh fungi patogenik seperti Candida, Aspergillus, dan Cryptococcus dapat 
menimbulkan penyakit dan sepsis yang bisa meningkatkan mortalitas. Pencegahan dengan 
antiseptik adalah upaya untuk mengurangi penyebaran fungi dan penularan. Kendala yang 
dihadapi adalah resistensi dan atau penurunan efektivitas antiseptik. Minyak atsiri adalah bahan 
alam yang mempunyai efek antifungal. Kombinasi bahan antiseptik yaitu alkohol dengan minyak 
atsiri diharapkan bisa berefek sinergistik untuk mengatasi resistensi dan atau penurunan 
efektivitas antiseptik. Penelitian ini bertujuan mengetahui efek larutan antiseptik kombinasi 
alkohol dan minyak atsiri terhadap fungi patogenik yaitu Candida albicans, Aspergillus 
brasiliensis, Cryptococcus neoformans.  
Penelitian menggunakan rancangan in vitro experimental post test only control group. Larutan 
antiseptik yang digunakan adalah 8 macam, yang terdiri dari 2 larutan kontrol dan 6 larutan 
perlakuan. Sediaan biakan fungi patogenik yang digunakan adalah 3 macam, yaitu Candida 
albicans ATCC 102231, Aspergillus niger, Cryptococcus neoformans ATCC 14116. Bahan yang 
digunakan adalah alkohol (ethanol), gliserin, H2O2, air steril, minyak atsiri cengkeh (kandungan 
eugenol 85%), minyak atsiri cinnamon bark (kandungan cinnamaldehyde 67%). Antibiotika yang 
digunakan sebagai kontrol uji difusi cakram adalah ketoconazole. Parameter yang diukur adalah 
1) diameter zona hambat dengan metode difusi cakram Kirby-Bauer dan 2) koefisien fenol. 
Pengujian metode difusi cakram dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) 
Kementerian Kesehatan RI, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pengujian koefisien fenol 
dilakukan di Laboratorium Sucofindo, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Data dianalisis secara 
deskriptif.  
Penelitian kami menunjukkan hasil yaitu larutan ethanol 80% v/v, larutan kombinasi ethanol 
80% v/v + H2O2 0,15% v/v, larutan kombinasi ethanol 80% v/v + minyak cengkeh 1% v/v, larutan 
kombinasi ethanol 80% v/v + minyak cengkeh 2% v/v resisten terhadap Candida albicans, 
Aspergillus niger, Cryptococcus neoformans. Larutan kombinasi ethanol 80% v/v + minyak 
cinnamon 1% v/v dan larutan kombinasi ethanol 80% v/v + minyak cinnamon 2% v/v sensitif 
terhadap Candida albicans dan Cryptococcus neoformans, tetapi resisten terhadap Aspergillus 
niger. Larutan kombinasi ethanol 80% v/v + minyak cengkeh 1% v/v + minyak cinnamon 1% v/v 
dan larutan kombinasi ethanol 80% v/v + minyak cengkeh 2% v/v + minyak cinnamon 2% v/v 
sensitif terhadap Candida albicans, Aspergillus niger, Cryptococcus neoformans. Skor koefisien 
fenol tidak relevan dengan diameter zona hambat. Larutan dengan koefisien fenol yang sama 
bisa menunjukkan hasil resisten atau sensitif. Jenis dan kadar bahan antiseptik lebih relevan 
dengan daya hambat. Larutan kombinasi ethanol 80% v/v + minyak cengkeh 2% v/v + minyak 
cinnamon 2% v/v menunjukkan indeks antifungal yang terbaik.  
Larutan kombinasi ethanol + minyak atsiri cengkeh + minyak atsiri cinnamon efektif 
menghambat Candida albicans, Aspergillus niger, Cryptococcus neoformans. Larutan ethanol 
80% v/v + minyak atsiri cengkeh 2% v/v + minyak atsiri cinnamon 2% v/v adalah kombinasi yang 
paling efektif menghambat ketiga fungi tersebut. 
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PENGARUH EPHEMERAL CONTENT DAN E-WOM TERHADAP PURCHASE INTENTION MILLENIAL 

CUSTOMERS PADA UMKM INDUSTRI KULINER DI SURABAYA 
 

Aldo Hardi Sancoko, Santho Vlennery Mettan 
 
ABSTRAK: Generasi Millennials di Indonesia tahun 2020 - 2030 diperkirakan mencapai 70% dari 
penduduk produktif (BPS, 2018) yang tidak dapat lepas dari internet dan media sosial (Harahap, 
2017). Karena fakta itu, Hsu (2018) dan Benini (2018) mengklaim bahwa generasi millenials takut 
tertinggal konten yang sifatnya fana (ephemeral content) yang dalam waktu 24 jam akan 
menghilang sehingga banyak platform media sosial dilengkapi fitur konten fana ini dan 
perusahaan menggunakan strategi konten fana untuk meraih konsumen lebih banyak. UMKM di 
sisi lain memiliki pengetahuan tentang konten fana yang rendah, padahal 84% millenials 
membeli produk karena pengaruh media sosial yang mana terdapat konten fana didalamnya 
(Boen, 2016). Kata dari mulut-ke-mulut (word-of-mouth) hingga saat ini pun masih berdampak 
signifikan terhadap keputusan pembelian pelanggan. Bersamaan dengan perubahan ke era 
digital, word-of-mouth saat ini dipercepat dengan bantuan internet (e-WOM) dimana banyak 
bisnis menggunakan social media atau platform daring lainnya untuk mempromosikan bisnis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel konten fana dan word-of-mouth dengan 
bantuan internet sama-sama berpengaruh signifikan pada intensi pembelian pelanggan, 
khususnya pada generasi millennial dengan objek usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota 
Surabaya. 
 
Kata Kunci: ephemeral content, e-WOM, millennial, purchase intention 
 
ABSTRACT: The Indonesian’s Millennials are estimated to reach 70% of the productive 
population in 2020-2030 (BPS, 2018), who cannot be separated from the internet and social 
media (Harahap, 2017). Due to this fact, Hsu (2018) and Benini (2018) claim that millennials are 
afraid of being left behind by ephemeral content which will disappear within 24 hours so that 
many social media platforms are equipped with these temporary content features and 
companies are using temporary content strategies to reach more consumers. SMEs on the other 
hand have low knowledge of ephemeral content, even though 84% of millennials buy products 
due to the influence of social media, where ephemeral content lies within (Boen, 2016). In the 
other hand, word-of-mouth still has a significant impact on customer purchasing decisions until 
now. Along with the change to the digital era, word-of-mouth is currently being accelerated with 
the help of the internet, it called by e-WOM, where many businesses use social media or other 
online platforms to promote business. The results of this study showed that the two variables of 
ephemeral content and word-of-mouth with the help of the internet had a significant effect on 
customer purchase intentions, especially the millennial customer for SMEs in Surabaya City. 
 
Keywords: ephemeral content, e-WOM, millennial, purchase intention 
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PENGARUH ENTREPRENEURIAL NETWORK, ENTREPRENEURIAL ORIENTATION DAN 
KNOWLEDGE-BASED RESOURCES TERHADAP FIRM PERFORMANCE PADA USAHA MIKRO, KECIL 

DAN MENENGAH SURABAYA 
 

Veronika Rahmawati, Jovita Ardelia Chandra, Natanael Wicaksono P. 
 
ABSTRAK: Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran yang sangat penting dalam 
menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Peningkatan jumlah usaha kecil mikro dan 
menengah di Indonesia ini, membawa dampak positif bagi kondisi perekonomian di Indonesia, 
diantaranya membuka peluang kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi UMKM dengan begitu 
melalui UMKM, masyarakat mampu menggerakkan roda perekonomian keluarga hingga 
berdampak bagi penopang perekonomian Indonesia. Meningkatnya jumlah UMKM tentu saja 
membawa dampak persaingan bisnis semakin ketat. Kekuatan jaringan wirausaha 
(Entrepreneurial Network). menjadi salah satu kunci keberhasilan UMKM. Persepsi UMKM 
dalam melihat pesaing disekitarnya (Entrepreneurial Orientation) menjadi bagian dari 
penentuan strategi bisnis di masa yang akan dating. Sedangkan kemampuan memiliki 
sumberdaya yang dimiliki oleh UMKM (Knowledge- Based Resources) juga dapat mempengaruhi 
kemampuan UMKM dalam mempertahankan kinerja bisnisnya (Firm Performance). Obyek 
penelitian UMKM di Surabaya dari berbagai bidang bisnis, yang sudah memiliki usaha minimal 1 
tahun. Hipotesis uji yang dilakukan pada penelitian ini sejumlah 3 hipotesis, dengan metode 



penarikan sampel purposive sampling dan teknik analasis regresi berganda untuk hasil pengujian 
hipotesisnya siginifikan. Implikasi dari penelitian ini UMKM perlu memiliki perluasan jaringan 
yang kuat, terus berinovasi untuk memperbarui penawaran pasar,berani mengambil risiko untuk 
mencoba produk dan layanan baru, dan mempelajari lebih lanjut mengenai pengetahuan terkait 
tentang pasar dan teknologi. 
 
Kata Kunci: Entrepreneurial Network, Entrepreneurial Orientation, Knowledge-Based Resources  

Firm Performance, UMKM 
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PENGARUH HEdPERF (HIGH EDUCATION PERFORMANCE) TERHADAP COGNITIVE OUTCOMES MELALUI 
QUALITY OF STUDENT EXPERIENCE PADA INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI AKREDITASI INSTITUSI 

PERGURUAN TINGGI (AIPT) A DI JAWA TIMUR 
 

Hendra Tedjasuksmana, Christina Esti Susanti 
 

ABSTRAK: Universitas di Jawa Timur seperti bisnis lainnya beroperasi dalam persaingan yang sangat 
ketat. Mengetahui bagaimana memuaskan mahasiswa yang merupakan pelanggan utama merupakan 
hal penting karena dapat mengarah pada bisnis masa depan. Hubungan antara kualitas layanan dan 
cognitive outcomes adalah penting karena jika dipahami dengan benar maka dapat memungkinkan 
pengambilan keputusan yang tepat tentang kualitas layanan yang mengarah pada peningkatan 
kepuasan mahasiswa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap 
kualitas pengalaman siswa dan dampaknya pada cognitive outcomes di universitas yang memiliki AIPT A 
di Jawa Timur melalui survei yang didasarkan pada model kualitas layanan pendidikan tinggi HEdPERF. 
Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan metode penelitian kuantitatif. 
Sebuah kuesioner dikembangkan melalui tinjauan literatur yang menyeluruh dan mengoperasionalkan 
setiap konstruksi model konseptual yang digunakan dalam penelitian. Alat analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pemodelan persamaan struktural (Structural Equation Modelling / SEM). 
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ECONOMIC EXPOSURE PERBANKAN YANG TERCATAT PADA BURSA EFEK INDONESIA 
 

Mudjilah Rahayu 
 
ABSTRACT: The volatility of the exchange rate may result in volatility in the value of the company, it is 
referred to as economic exposure. Measuring economic exposure by measuring the company's stock 
price sensitivity to changes in exchange rates (FRBSF, 1996). Research conducted by Solakoglu (2006) 
states that ecomic exposure faced by the company may vary. Some factors that could cause such 
differences in economic exposure that some company-specific factors, which consists of firm size, firm 
age, the level of international activity and liquidity risk 

This study was directed to examine the influence of age, size, international activity and liquidity 
risks to economic exposure banks listed on the Indonesia Stock Exchange. The unit of analysis that 
meets the criteria as a sample of 15 commercial banks, the study period of 2009 to denan 2013. The 
research results show that the size of the bank that significantly influence the economic exposure, 
whereas age, international activity and liquidity risk have no significant effect. Overall, the specific 
factors consist of age, size, international activities and liquidity risk are able to explain the effect of the 
economic exposure of 32.5% and 67.5% influenced by other factors. 
 
Keywords: Economic exposure, size, Gap ratio, commitments and contingencies 
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TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS 
KERJA MELALUI KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN 

 
Lusia Permata Sari Hartanti, Theresia Intan Putri Hartiana, Ig. Jaka Mulyana 

 
ABSTRAK: Pendidikan sebagai sebuah organisasi harus dikelola sedemikian rupa agar aktivitas 
pelaksanaan program pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien dan produktif untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan. Perbaikan terus-menerus melalui TQM di Lembaga Pendidikan 
membutuhkan partisipasi semua untuk menjamin kelangsungan hidup dan kelangsungan 
perguruan tinggi. Mengukur efisiensi dan efektifitas komunikasi lembaga pendidikan tinggi 
menjadi penting untuk dilakukan mengingat dalam pelaksanaan operasionalnya bukanlah 
organisasi berorientasi pada bisnis dan anggota di Lembaga Pendidikan sangat beragam dengan 
struktur organisasinya dan anggota didalamnya. Kebutuhan untuk melakukan audit perguruan 
tinggi menjadi penting dilakukan untuk memberikan analisis yang komplek terhadap komunikasi 
dari sebuah organisasi baik internal maupun eksternal yang digunakan untuk memotret 
kebutuhan komunikasi. Audit komunikasi organisasi juga berfungsi untuk meningkatkan 
efektifitas organisasi. Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan 
pendekatan audit komunikasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner mengacu 
dari ICA Commnunication Audit Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah kegiatan 
komunikasi yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan sudah berjalan efektif dan efisien dan 
mengetahui peran komunikasi dalam TQM. Hasil penelitian menunjukkan: a. pada kebutuhan 
informasi yang dibutuhkan dan di dapatkan mengenai kesalahan yang dilakukan dalam 
pekerjaan menunjukkan tidak efektif; b. keterbukaan akan informasi yang harusnya diceritakan 
dan akhirnya diceritakan, tidak efektif pada informasi mengenai permasalaha dalam pekerjaan, 
menceritakan permasalahan dalam pekerjaan, keluhan mengenai pekerjaan atau kondisi 
pekerjaan saat ini, memberikan saran terkait kinerja dari atasan; c. tindak lanjut informasi 
efektif yang seharusnys dilakukan dan akhirnya dilakukan dapat diatakan efektif di semua 
jenjang struktural; d.Sumber inforasi yang dibutuhkan dan diterima tampak tidak efektif pada 
selentingan atau gossip, namun hal tersebut dapat dikatakan baik, karena karyawan tidak 
membutuhkan adanya gossip atau menerima gosip selama bekerja; e. ketepatan informasi yang 
diberikan pimpinan dapat dikatakan sudah tepat; f. relasi yang terjadi antar karyawan dan 
pimpinan sudah berjalan efektif; f. hasil kerja yang dirasakan oleh karyawan sudah dapat 
dikategorikan puas. 2. Peran komunikasi dalam TQM adalah produktivitas meningkat, jumlah 
kesalahan terjadi dapat diminimalkan, kepuasan kerja, komitmen, menciptakan kreativitas, 
kepemimpinan yang sukses, tim yang efisien, mendorong terwujudnya kerja sama, hubungan 
pelanggan, dan mengurangi persaingan yang tidak perlu dalam departemen dan tercipta 
kepuasaan stakeholder. Luaran dalam penelitian ini dipublikasikan pada International Journal Of 
Scientific & Technology Research dan 11th Annual International Conference on Industrial 
Engineering and Operations Management in Singapore. 
 
Kata Kunci: TQM, Komunikasi, Audit Komunikasi 
 
Sumber dana: Universitas (LPPM Interdisipliner) 

 
 
 

 
 



PENGARUH KECEMASAN TERHADAP COVID 19 DAN KEMAMPUAN BERPIKIR REFLEKTIF 
TERHADAP SIKAP PADA BERITA HOAX COVID 19 

 
Dessi Christanti, Maria Yuliastuti 

 
ABSTRAK: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran variable kemampuan berpikir refektif 
sebagai mediator pada pengaruh keakuratan persepsi informasi seputar COVID19. Selama masa 
pandemic COVID19, selain informasi yang benar, juga banyak beredar hoax seputar COVID19 
yang dapat merugikan individu. Individu yang cemas dengan kemampuan berpkir reflektif 
rendah rentan berpikir cepat sehingga dapat menurunkan keakuratan persesi informasi. Individu 
yang cemas namun memiliki kemampuan berpikir reflektif tinggi akan menimbang terlebih 
dahulu sehingga dapat secara akurat mempersepsi informasi. Penelitian ini dilakukan secara 
kuantitatif. Subyek penelitian adalah 260 orang mahasiswa di beberapa propinsi Indonesia. 
Analisa data dilakukan menggunakan SEM yang dilakukan dua kali untuk kelompok CRT tinggi 
dan CRT rendah. Tidak seperti yang diperkirakan, hasil penelitian menunjukkan baik kelompok 
CRT tinggi dan CRT rendah, kecemasan tidak berpengaruh langsung secara sigifikan terhadap 
keakuratan persepsi. Demikian pula kemampuan berpikir reflektif tidak memiliki pengaruh 
langsung secara signifikan terhada keakuratan persepsi informasi. Ini artinya kemampuan 
berpikir reflektif tidak menjadi mediator pengaruh kecemasan terhadap keakuratan persesi 
informasi seputar COVID19.  
 
Kata Kunci: kecemasan, kemampuan berpikir reflektif, keakuratan persepsi, informasi, COVID19 
 
Sumber dana: Universitas (LPPM Interdisipliner) 
 
 
 

KAPSUL BEBAS GELATIN DARI TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT 
 

Felycia Edi Soetaredjo, Gladdy L Waworuntu, Farida Laniwati Darsono, Shella Permatasari S. 
 
ABSTRAK: Nano kristalin selulosa (NCC) merupakan suatu bentuk selulosa yang mempunyai 
sifatsifat mekanis yang mengagumkan, mempunyai sifat bio kompabilitas yang baik, dan bersifat 
terbarukan. Berdasarkan sifat-sifat inilah membuat NCC menjadi salah satu biomaterial yang 
sangat potensial untuk digunakan dalam bidang farmasi dan obat-obatan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengembangkan suatu bahan baru untuk menggantikan gelatin sebagai bahan 
baku pembuatan kapsul. Kelemahan utama dari gelatin adalah kelarutan yang tidak dapat 
dikontrol dan sumber bahan baku gelatin seringkali juga tidak jelas, apakah dari tumbuh-
tumbuhan atau dari hewan (berkaitan dengan kehalalan bahan baku dan produk gelatin). 
Disamping itu gelatin juga dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan pada orang-orang 
tertentu. Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah menghasilkan suatu bahan baku baru 
untuk kapsul yang juga mempunyai kemampuan untuk menyerap sebagian obat yang ada dan 
pelarutan kapsul dalam tubuh dan pelepasan kembali obat yang diserap dapat dikontrol dengan 
mudah melalui penyesuaian derajat keasaman (pH) tubuh manusia. Bahan baku yang digunakan 
untuk pembuatan NCC ini adalah tandan kosong kelapa sawit yang saat ini merupakan limbah 
dari perkebunan kelapa sawit. Proses awal pembuatan NCC ini adalah tahap penghilangan lignin 
yang terkandung dalam tandan kosong kelapa sawit. Tahap berikutnya adalah ekstraksi atau 
hidrolisis NCC dari tandan kosong kelapa sawit dengan menggunakan asam sulfat pekat pada 



suhu dan waktu tertentu. NCC yang terbentuk kemudian dipisahkan dengan proses dialysis, dan 
dikeringkan dengan menggunakan vacuum dryer. Proses selanjutnya adalah pembuatan kapsul. 
Pada tahap pembuatan kapsul ini NCC akan dicampur dengan polyethylene glycol (PEG) dan 
glycerol. Pada tahapan ini akan diteliti pengaruh komposisi NCC, PEG dan glycerol terhadap sifat 
reologi campuran, modulus elastisitas, sifat pengembangan (swelling property), waktu dis-
integrasi, kemampuan penyerapan obat, dan kemampuan pelepasan obat. Kemampuan 
penyerapan obat dari NCC kapsul ini diuji terhadap amoxicilin. 
 
Sumber dana: Universitas (Penelitian Dosen Unggul) 
 
 
 

UJI ANTIINFLAMASI TURUNAN ASAM SALISILAT DENGAN METODE PENENTUAN KADAR 
PLASMA SITOKIN TNF-α DAN IL-1β PADA TIKUS PUTIH JANTAN YANG DIINDUKSI OLEH 

LIPOPOLISAKARIDA 
 

Yudy Tjahjono, Handi Suyono, Steven, Caroline 
 
ABSTRAK: Soekardjo et al. (2009), Soekardjo et al. (2011), dan Caroline et al. (2015) telah 
melakukan sintesis, uji aktivitas analgesik, toksisitas akut dan toksisitas subkronik dua senyawa 
potensial turunan asam salisilat pada hewan coba mencit dan tikus. Berbagai hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa asam 2-(3-(klorometil)benzoiloksi)benzoat dan asam 2-(4-
(klorometil)benzoiloksi)benzoat memiliki aktivitas analgesik dan agregasi trombosit yang lebih 
besar dengan efek toksik yang lebih rendah dibandingkan asam asetilsalisilat. Namun 
mekanisme aksi senyawa tersebut sebagai obat anti radang (inflamasi) masih belum diketahui. 
Karenanya, dalam penelitian ini akan dilakukan uji aktivitas anti inflamasi senyawa asam 2-(3-
(klorometil)benzoiloksi)benzoat dan asam 2-(4-(klorometil)benzoiloksi)benzoat pada tikus putih 
jantan untuk mendukung penelitian sebelumnya dalam pengembangan senyawa baru pengganti 
asam asetilsalisilat yang aktif sebagai obat anti inflamasi non steroidal. Uji anti inflamasi 
dilakukan dengan menggunakan ELISA untuk mengukur kadar sitokin TNF-α dalam plasma darah 
tikus putih jantan yang telah diaktivasi oleh 10mg/kg lipopolisakarida. Parameter pengamatan 
lain yang menunjang data adalah pengukuran perubahan suhu tubuh hewan coba. Diharapkan 
hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan data penelitian sebelumnya untuk melengkapi 
data pengajuan paten.  
 
Kata Kunci : Uji anti inflamasi, asam 2-(3-(klorometil)benzoiloksi)benzoat, asam 2-(4- 

(klorometil)benzoiloksi)benzoat, sitokin TNF-α , suhu tubuh, tikus putih jantan. 
 
Sumber Dana: Universitas (LPPM Interdisipliner) 
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