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HIBAH INTEGRASI TRI DHARMA 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

A. Tema besar penelitian di FIK untuk skema Hibah Tri Dharma  

 

“Satukan tekad menuju Indonesia sehat melalui upaya optimalisasi pelaksanaan Program 

Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)” 

 

 

B. Latar Belakang 

Sasaran dari Program Indonesia Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan dan 

status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang 

didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran 

ini sesuai dengan sasaran pokok RPJMN 2015-2019, yaitu: (1) meningkatnya status 

kesehatan dan gizi ibu dan anak, (2) meningkatnya pengendalian penyakit, (3) 

meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah 

terpencil, tertinggal dan perbatasan, (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan 

universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN kesehatan, (5) 

terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta (6) meningkatnya 

responsivitas sistem kesehatan. 

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan tiga pilar utama, 

yaitu: (1) penerapan paradigma sehat, (2) penguatan pelayanan kesehatan, dan (3) 

pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Penerapan paradigma sehat dilakukan 

dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya 

promotif dan preventif, serta pemberdayaan masyarakat. Penguatan pelayanan kesehatan 

dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem 

rujukan, dan peningkatan mutu menggunakan pendekatan continuum of care dan 

intervensi berbasis risiko kesehatan. Sedangkan pelaksanaan JKN dilakukan dengan 

strategi perluasan sasaran dan manfaat (benefit), serta kendali mutu dan biaya. 

Kesemuanya itu ditujukan kepada tercapainya keluarga-keluarga sehat. 

Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan 

jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah 

kerjanya dengan mendatangi keluarga. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga keluar gedung dengan 

mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya.  

Keluarga sebagai fokus dalam pendekatan pelaksanaan program Indonesia Sehat 

karena menurut Friedman (1998), terdapat lima fungsi keluarga, yaitu: 

1. Fungsi afektif (The Affective Function) adalah fungsi keluarga yang utama untuk 

mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan 

dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan 

psikososial anggota keluarga. 



3 
 

2. Fungsi sosialisasi yaitu proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu 

yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. 

Sosialisasi dimulai sejak lahir. Fungsi ini berguna untuk membina sosialisasi pada 

anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan 

anak dan dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. 

3. Fungsi reproduksi (The Reproduction Function) adalah fungsi untuk mempertahankan 

generasi dan menjaga kelangsungan keluarga. 

4. Fungsi ekonomi (The Economic Function) yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan 

individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

5. Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan (The Health Care Function) adalah 

untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki 

produktivitas yang tinggi. Fungsi ini dikembangkan menjadi tugas keluarga di bidang 

kesehatan.  

 

Sedangkan tugas-tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan adalah: 

a. Mengenal gangguan perkembangan kesehatan setiap anggota keluarganya, 

b. Mengambil keputusan untuk tindakan kesehatan yang tepat, 

c. Memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit, 

d. Mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan untuk kesehatan dan 

perkembangan kepribadian anggota keluarganya, 

e. Mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan fasilitas kesehatan. 

 

Pendekatan keluarga yang dimaksud dalam pedoman umum ini merupakan 

pengembangan dari kunjungan rumah oleh Puskesmas dan perluasan dari upaya 

Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas), yang meliputi kegiatan berikut: 

1. Kunjungan keluarga untuk pendataan/pengumpulan data Profil Kesehatan Keluarga 

dan peremajaan (updating) pangkalan datanya. 

2. Kunjungan keluarga dalam rangka promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan 

preventif. 

3. Kunjungan keluarga untuk menidaklanjuti pelayanan kesehatan dalam gedung. 

4. Pemanfaatan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga untuk 

pengorganisasian/pemberdayaan masyarakat dan manajemen Puskesmas. 

 

Dalam rangka pelaksanaaan Program Indonesia Sehat telah disepakati adanya 12 

indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga. Kedua belas indikator 

utama tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 

2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan 

3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap 

4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif 

5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan 

6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar 

7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur 

8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan 

9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok 
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10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih 

12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat 

 

Melalui program HIT ini, diharapkan Fakultas Ilmu Kesehatan lebih komprehensif dalam 

mendukung upaya optimalisasi Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, melalui 

kontribusi data riset yang berpotensi masuk dalam kategori kajian sesuai indikator dan 

atau bidang kajian yang mendekati indikator-indikator tersebut. 

 

C. Penekanan kesesuaian roadmap universitas, fakultas dan prodi dalam penelitian 

 

Transformasi menuju masyarakat utama merupakan tema utama sebagai tujuan akhir riset 

unggulan yang dikembangkan UMS. Salah satu dari 8 tema besar yang ditargetkan untuk 

mewujudkan capaian tema utama itu adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. 

 

Judul proposal HIT harus relevan dengan 9 tema dalam rodmap fakultas dan diharapkan 

dapat berupa penelitian terapan serta pengembangan desain, meskipun tidak menutup 

kemungkinan ada aspek identifikasi faktor determinan yang dirasakan masih menjadi isu. 

Demikian juga dengan roadmap penelitian dan pengabdian prodi, pada tahun 2021 

diharapkan penelitian lebih kepada penelitian yang berbasis solusi penyelesaian masalah 

dengan kualitas yang layak terbit di jurnal nasional bereputasi, minimal Q3.  

 

Topik permasalahan kesehatan pada penelitian-penelitian pada program HIT ini wajib 

disesuaikan dengan topik penelitian yang terdapat pada roadmap prodi, fakultas dan UMS 

serta sesuai dengan tema besar yang telah ditetapkan.  

 

 

 
 

Gambar 1. Peta jalan Penelitian UMS 
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Rencana Induk Penelitian FIK Tahun 2017-2021 yang didasarkan RIP Penelitian UMS 

dan Renstra  FIK telah mencakup ulasan terhadap perkembangan isu terkini mengenai 

permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi baik secara nasional maupun global. 

 

 

Gambar 2. Peta Jalan Penelitian FIK UMS 

 

D. Syarat Dosen Pengusul 

1. Dosen tetap, ber-NIDN, jumlah anggota 2-5 orang  

2. Tidak sedang menerima pendanaan penelitian lain internal UMS (PID, skim 

ISRECOD lain) 

3. Tidak sedang menerima pembinaan kasus indisipliner 

4. Status sebagai ketua tim satu kali, menjadi anggota maksimal 4 kali 

5. Melibatkan 2-3 mahasiswa aktif 

6. Bersedia menandatangani kontrak dengan UPPS/fakultas 
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E. Mekanisme Pengajuan Proposal 

1. Universitas mensosialisasikan program HIT tahun 2020 

2. Fakultas menindaklanjuti dengan koordinasi dengan program studi dan dosen 

3. Fakultas membagi kuota berdasarkan jumlah dosen per program studi 

4. Program studi berkoordinasi dengan dosen dalam merencanakan ajuan proposal 

dosen 

5. Kaprodi menyeleksi ajuan judul dosen yang sesuai tema dan roadmap prodi dan 

fakultas 

6. Fakultas membuat template proposal dan formulir identitas proposal tahap awal 

7. Kaprodi mengisi formulir identitas proposal dari dosen yang akan diajukan 

8. Review identitas dan luaran proposal tingkat di tingkat fakultas dengan melibatkan 

reviewer dari universitas 

9. Pengumuman melalui berita acara dan surat kepada Kaprodi 

10. Mengajukan pra proposal UPPS ke universitas 

11. Pengajuan pendanaan melalui apple.ums.ac.id berdasarkan surat persetujuan dari 

universitas 

12. Koordinasi dengan LPPM untuk mengunggah panduan penyusunan proposal dan 

form review di laman isrecod.ums.ac.id 

13. Dosen mengunggah proposal sesuai  ketentuan di laman isrecod.ums.ac.id 

14. Review proposal akhir berdasarkan form review proposal HIT 

15. Pengumuman proposal didanai 

16. Penandatangan kontrak antara dosen dan UPPS 

17. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian dan penyusunan luaran integratif dalam tri 

dharma 

18. Dosen membuat laporan kemajuan pada saat monitoring dan evaluasi pada akhir 

bulan ke-3 pelaksanaan. 

19. Dosen membuat laporan akhir dan menyelesaikan luaran dan mengunggah laporan di 

laman isrecod.ums.ac.id 

20. Review laporan penelitian berdasarkan form review laporan HIT 

 

F. Format Proposal (Contoh Proposal Terlampir) 

Isi proposal disusun dalam font 12 TNR, dengan spasi 1,5 dengan format: 

1. Cover 

2. Lembar Pengesahan (menyetujui Kaprodi dan mengetahui Dekan, berstempel 

fakultas) 

3. Ringkasan 

4. BAB I. Pendahuluan (latar belakang, tujuan) maksimal 2 halaman 

5. BAB II. Tinjauan Pustaka (Landasan teoritis, Roadmap universitas, fakultas dan 

prodi) maksimal 3 halaman 

6. BAB III. Metode Penelitian (jenis penelitian, populasi sampel/subjek objek 

penelitian, cara pengumpulan data, analisis data) maksimal 4 halaman 

7. Daftar Pustaka 
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G. Format Laporan 

1. Cover 

2. Lembar Pengesahan (menyetujui Kaprodi dan mengetahui Dekan, berstempel 

fakultas) 

3. Ringkasan maksimal 500 kata 

4. BAB I. Pendahuluan (latar belakang, tujuan) maksimal 2 halaman 

5. BAB II. Tinjauan Pustaka (Landasan teoritis, Roadmap universitas, fakultas dan 

prodi) maksimal 3 halaman 

6. BAB III. Metode Penelitian (jenis penelitian, populasi sampel/subjek objek 

penelitian, cara pengumpulan data, analisis data) maksimal 4 halaman 

7. BAB IV. Hasil dan Pembahasan (mencakup pelaporan mengenai pencapaian luaran: 

jurnal Q3, materi ajar, PkM, HAKI dan potensi karya mahasiswa) maksimal 10 

halaman 

8. BAB V. Penutup (Kesimpulan dan Saran) maksimal 1 halaman 

9. Daftar Pustaka 

 

 

H. Rencana jumlah proposal yang akan diajukan 

 

No. Program Studi Jumlah Luaran 

Artikel 

Q3 

Materi 

ajar 

PkM HAKI 

1. Keperawatan 7 7 7 7 7 

2. Fisioterapi 5 5 5 5 5 

3. Ilmu Gizi 4 4 4 4 4 

4. Kesehatan Masyarakat 4 4 4 4 4 

 TOTAL 20 20 20 20 20 

 

Adapun daftar judul, tim peneliti dan penjelasan detail luaran terlampir dalam lampiran. 
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I. Time line pelaksanaan skema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Komitmen pencapaian indikator sesuai dengan luaran wajib  

 

Luaran wajib program HIT berupa: (a) Publikasi scopus minimal Q-3 sebagai first author, 

(b) Produk integrasi dalam bentuk materi pembelajaran dan luaran lain terkait (c)integrasi 

dalam bentuk PkM, HAKI dan produk karya mahasiswa seperti skripsi atau PKM. 

Komitmen UPPS dalam pelaksanaan HIT, dilakukan melalui pengajuan dana, pengajuan 

proposal, penandatangan kontrak, dan monev terhadap proses dan ketercapaian luaran.  

 

        Surakarta, 28 Desember 2020 

        Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 

 

 

 

        Dr. Mutalazimah, SKM., M.Kes. 

        

Kegiatan 1 2 3 4 5 6 

Koordinasi tim pengusul,  

administrasi 

      

Pengumpulan/verifikasi 

data 

      

Pengolahan dan analisis 

data 

      

Penyusunan luaran 
      

Submit/implementasi 

luaran 
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RINGKASAN 

 

 

Penelitian ini akan mendeskripsikan beberapa faktor asupan zat gizi (energi, protein, yodium, 

dan zat goitrogenik), yang akan dianalisis koefisien determinasinya, sehingga diketahui faktor 

mana saja yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap terjadinya  gangguan fungsi tiroid. 

Asupan zat gizi diukur menggunakan metode recall 24 jam, sedangkan gangguan fungsi tiroid 

yang indikatornya adalah gejala klinis akan diukur menggunakan Thyroid Dysfunction 

Questionnaire (TDQ), yang semuanya dilakukan oleh petugas gizi terlatih. Analisis data untuk 

mengetahui determinasi, dilakukan baik melalui analisis bivariat maupun kontribusi secara 

bersama-sama melalui analisis multivariat. Luaran penelitian adalah artikel yang dipublikasikan 

pada jurnal internasional terindeks Scopus Q3 Enfermeria Clinica dan integrasi hasil riset 

sebagai materi pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Program Gizi khususnya mengenai 

pencegahan gangguan defisiensi yodium. Integrasi terhadap pengabdian kepada masyarakat akan 

dilakukan melalui diseminasi kepada masyarakat di Kecamatan Kismantoro mengenai deteksi 

dini gangguan fungsi tiroid. Luaran potensial lainnya adalah HAKI melalui media pencegahan 

gangguan fungsi tiroid berbasis android. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Defisiensi yodium berkaitan erat dengan faktor geografis, seperti daerah 

pegunungan, yang lapisan humus tanah sebagai tempat menetapnya yodium, sudah tidak 

ada, akibat erosi tanah secara terus menerus, terkikis oleh banjir, lahar, hujan tropik pada 

lahan miring, tanah berkapur dan yodium larut dalam air yang terbawa sampai ke muara 

sungai dan laut, serta karena adanya  pembakaran hutan. Beberapa kondisi geografis 

tersebut, menyebabkan keadaan tanah, air dan bahan pangan kurang mengandung 

yodium. Suatu wilayah yang mempunyai karakteristik yang menyebabkan berkurangnya 

kandungan yodium dalam tanah ini disebut sebagai daerah endemis GAKY (Bayram et 

al., 2019). 

Daerah endemis GAKY berisiko menyebabkan defisiensi yodium pada semua 

kelompok umur, mulai dari janin, neonatal, anak-anak, remaja, dewasa dan lanjut usia. 

Dampak dari defisiensi yodium mencakup spektrum yang sangat luas, seperti: abortus, 

lahir mati, cacat bawaan, kematian  perinatal, kematian bayi,  kretin, gondok, 

hypothyroidism, penurunan IQ, gangguan fungsi mental, gangguan fungsi otot, 

pertumbuhan terhambat dan iodine induced hyperthyroidism atau IIH (Sebotsa et al., 

2019). 

Defisiensi yodium yang berdampak pada terjadinya gangguan fungsi tiroid, 

menimbulkan berbagai gejala klinis. Brown et al. (2015), menemukan beberapa domain 

dari model biopsikososial yang berkaitan dengan hipotiroid, yakni: 1) aspek biologis, 

mencakup central nervous system (CNS), muskuloskeletal, kardiovaskuler, 

gastrointestinal, eye-ear-nose-throat (EENT), genito urinary, general dan radiologi; 2) 

aspek psikologis, meliputi mood disorder dan stress dengan berbagai gejala depresi, 

seperti gangguan tidur, penurunan aktivitas, kurang berenergi, penurunan konsentrasi dan 

gangguan nafsu makan.  

 Kekurangan hormon tiroid memperlambat metabolisme, mengakibatkan 

penurunan pengeluaran energi basal atau basal metabolism rate (BMR), konsumsi 

oksigen, dan pemanfaatan substrat. Berkurangnya termogenesis, berkaitan dengan 
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karakteristik intoleransi dingin pada pasien hipotiroid. Pengukuran pengeluaran energi 

basal jarang dilakukan saat ini. Pada  pasien dengan athyreosis, bisa turun antara 35-45% 

di bawah normal. Pada penyakit Addison, 25-30% dan  hipopituitarisme  sampai di 

bawah 50%. Pengaruh kekurangan hormon tiroid pada asupan makan dan energi, tidak 

diketahui secara tepat tetapi pengeluaran energi pasti menurun (Tagliaferri et al., 2011; 

Hawkes dan Keim, 2013).  

 Berdasarkan Survei Nasional Pemetaan GAKY, Indonesia dikategorikan dalam 

21% endemik ringan, 5% endemik sedang dan 7% endemik berat (Kemenkes  RI, 2012), 

sedangkan di Kabupaten Wonogiri  ditemukan sebesar 1.308 orang yang mengalami 

gondok dan 191 orang yang mengalami kretin. Dari jumlah tersebut terdapat 316 orang 

yang mengalami gondok dan kretin berada di Kecamatan Kismantoro (Kemenkes, 2018). 

Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan diketahui bahwa masih banyak 

wanita premenopause dan menopause yang mengalami gondok sebesar 56,70%, wanita 

premenopause dan menopause yang mengalami kretin sebesar 43,29%, dan yang 

memiliki persepsi kurang baik tentang yodium sebesar 13,3%. Mengkaji uraian latar 

belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian dengan variabel yang komprehensif untuk 

mengetahui analisis determinasi gejala klinis gangguan tiroid pada wanita di Kecamatan 

Kismantoro Kabupaten Wonogiri. 

 

 

B. Tujuan Khusus 

1. Memverifikasi data faktor asupan zat gizi (energi, protein, yodium, zat goitrogenik) 

pada wanita di Kecamatan Kismantoro Wonogiri 

2. Memverifikasi data gejala klinis gangguan fungsi tiroid pada wanita di Kecamatan 

Kismantoro Wonogiri 

3. Menganalisis determinasi dari semua faktor asupan zat gizi terhadap terjadinya gejala 

klinis gangguan fungsi tiroid pada wanita di Kecamatan Kismantoro Wonogiri 

4. Menyusun luaran penelitian (manuskrip, HAKI, rencana diseminasi PkM, materi ajar) 

5. Melakukan submit dan implementasi luaran sesuai yang telah disusun 
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C. Penelitian Sebelumnya 

 

1. 2011 

Pengembangan Instrumen Gangguan Perilaku Pada 

Wanita Dengan Defisiensi Yodium Berbasis 

Professional Judgment Group (Tahun I) 

Penelitan Kompetitif UMS 

2.  2012 

Pengembangan Instrumen Gangguan Perilaku Pada 

Wanita Dengan Defisiensi Yodium Berbasis 

Professional Judgment Group (Tahun II) 

Penelitan Kompetitif UMS 

3. 2013 

Implementasi dan Uji Diagnostik  Iodine Disorder 

Questionnaire (IDQ) untuk Skrining Defisiensi dan 

Ekses Yodium pada Wanita Usia Produktif  

Hibah Disertasi Doktor 

(Penelitian Desentralisasi 

Dikti) 

4. 2014 

Deskripsi Gejala Klinis Hipotiroid Melalui Pengukuran 

Indeks Hipotiroid Pada Anak Sekolah Dasar Dan 

Kaitannya Dengan Kadar Ekskresi Yodium Urin 

Penelitian Kolaboratif UMS 

5. 2015 

Determinan dan Kajian Gangguan Psikologis pada 

Hipertiroid di Daerah Endemis Defisiensi Yodium 

(Tahun I) 

Penelitian Fundamental 

Kemenristek Dikti  

6. 2016 

Determinan dan Kajian Gangguan Psikologis pada 

Hipertiroid di Daerah Endemis Defisiensi Yodium 

(Tahun II) 

Penelitian Fundamental 

Kemenristek Dikti  

7. 2017 
Model Biopsikososial Sebagai Dasar Ilmiah Terapi 

Hipertiroid (Tahun 1) 

Penelitian Produk Terapan 

Kemenristek Dikti 

8. 2018 
Model Biopsikososial Sebagai Dasar Ilmiah Terapi 

Hipertiroid (Tahun 2) 

Penelitian Strategi nasional 

Institusi 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teoritis 

Yodium memasuki tubuh melalui makanan atau air, dalam bentuk ion yodida atau 

yodat. Di dalam lambung, ion yodat diubah menjadi yodida. Penyerapan yodida dalam 

lambung dan usus berlangsung cepat dan sempurna, dan pada orang dewasa yang sehat, 

penyerapan yodida ini mencapai 90% (Zimmermann, 2019). Setelah yodida diserap, 

kelenjar tiroid berfungsi untuk memekatkan, menangkap yodida dan mensintesis serta 

menyimpan hormon tiroid dalam tiroglobulin. 

Asupan yodium yang dianjurkan per hari adalah 150 µg. Apabila asupan di bawah 

50 µg/hari, maka kelenjar ini tidak mampu mempertahankan sekresi hormon yang 

adekuat, sehingga timbul hipertrofi tiroid (goiter) dan hipotiroid. Sumber-sumber yodium 

di antaranya bahan makanan yang berasal dari laut, garam beryodium dan preparat 

vitamin. Sumber yodium yang berasal dari luar makanan, misalnya obat yang 

mengandung yodium, dan media kontras beryodium. Yodium, seperti klorida, diabsorbsi 

dengan cepat dari saluran gastrointestinal dan didistribusikan dalam cairan ekstraseluler, 

demikian juga dalam sekresi kelenjar liur, lambung dan ASI (Zimmerman, 2019).  

 Pengaruh hipotiroid pada metabolisme protein bersifat kompleks, dan 

pengaruhnya terhadap konsentrasi protein sulit diprediksi. Gangguan metabolisme 

karbohidrat ditandai dengan penyerapan glukosa oleh usus, pada kondisi hipotiroid lebih 

lambat dari biasanya. Respon insulin untuk glukosa intravena telah berkurang dan 

menjadi lebih lambat. Berbeda dengan onset diabetes dewasa, tidak ada bukti resistensi 

terhadap insulin. Bahkan, efek hipoglikemik insulin eksogen berkepanjangan pada pasien 

hipotiroid, menunjukkan peningkatan kepekaan aksi respon insulin (Tuzcu et al., 2015). 

 Hipotiroid juga menyebabkan gangguan memori, menurunnya perhatian, 

konsentrasi dan keengganan untuk berpikir. Tingkat emosional tampaknya pasti rendah 

dan cenderung apatis. Pada sebagian pasien timbul gejala kegugupan dan kegelisahan. 

Depresi begitu sering dikaitkan dengan hipotiroid, sehingga tes fungsi tiroid harus 

dilakukan dalam evaluasi pada setiap pasien yang mengalami gejala depresi. Pada tes 

kognitif, pasien dengan hipotiroid tingkat sedang sampai parah menunjukkan kesulitan, 
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karena adanya kehilangan memori, berkurangnya  perhatian, dan respon yang lambat 

(Davis dan Tremont, 2017).  

Gangguan fungsi tiroid berkaitan dengan profil gejala-gejala yang bersifat 

psikososial, yakni gangguan psikis yang akan berdampak pada interaksi sosial. Pada 

tingkat yang berat dikenal dengan istilah myxoedematous madness, sedangkan gangguan 

psikis pada tingkat ringan, akan menunjukkan gejala iritabilitas, kegelisahan dan tekanan 

jiwa. Penelitian Hermann et al. (2014), menyebutkan 16 gejala psikopatologikal yang 

berkaitan dengan gangguan fungsi tiroid, yakni: menutup diri, merasa lemah, merasa 

terbatas dalam berpikir dan bertindak, memikirkan hal-hal yang sedih, mati rasa, vitalitas 

menurun, merasa sedih, merasa kehilangan harapan, merasa tidak berarti, merasa 

bersalah, apatis, semangat menurun, suasana hati mudah berubah, aktivitas sosial 

menurun, gangguan tidur terus menerus dan menurunnya nafsu makan. Berkaitan dengan 

aspek psikologis dan sosial pada kondisi defisiensi yodium, Zimmermann (2019) 

mengemukakan, bahwa terjadi kerusakan fungsi mental, yang ditunjukkan dengan adanya 

penurunan kemampuan kognitif, apatis dan berkurangnya produktivitas kerja.  

         Sementara itu, dengan kalimat senada Brown et al. (2015), secara utuh menjelaskan 

mekanisme aspek psikososial pada kondisi hipotiroid di antaranya adalah depresi 

merupakan gejala utama yang berkaitan dengan hipotiroid, suasana hati yang mudah 

berubah akan mempengaruhi aktivitas sosial, pendapatan dan pendidikan. Hal-hal yang 

berhubungan dengan depresi pada hipotiroid, adalah munculnya gejala-gejala sebagai 

berikut: gangguan tidur, penurunan aktivitas, tampak murung, sedih, kepercayaan diri 

yang rendah, kehilangan energi, kehilangan konsentrasi, gangguan nafsu makan, 

gangguan psikomotor, bahkan sampai keinginan bunuh diri.  

        Mendukung penelitian-penelitian sebelumnya, Watt (2019) menemukan 10 domain 

gejala, yang berkaitan dengan gangguan psikososial pada penderita gangguan tiroid, 

yakni: kelelahan, gangguan kognitif, kecemasan, depresi, kerentanan emosional, 

gangguan peran sosial, gangguan aktivitas sehari-hari, gangguan seksual, gangguan 

penampilan dan keseluruhan kualitas hidup. Penelitian Tagay et al. (2016) menemukan 

hubungan signifikan antara hasil pengukuran skor depresi dan kondisi fisik pada pasien 

kanker tiroid, sementara Bianchi et al. (2014) menemukan mood disorder, terjadi sebesar 

47% pada pasien hipotiroid dan 65% pada hipertiroid, yang terwakili dalam domain 
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kegelisahan, kecemasan dan kepanikan. Pada kondisi hipertiroid, Bunevicius dan Prange 

(2016) menemukan gejala gangguan psikis seperti depresi dan kecemasan, euphoria, dan 

mudah marah.  

 

B. Kesesuaian Judul dengan Roadmap Penelitian 

1. Roadmap Penelitian UMS 

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Penelitian UMS tahun 2017-2022 yang 

disahkan oleh Rektor dengan SK Nomor:172/II/2016, tertanggal 29 Oktober 2016, 

telah diuraikan mengenai isu strategis, rencana strategis dan 8 tema penelitian. Judul 

penelitian ini sejalan dengan renstra dengan tema penelitian ke-3 yakni Perbaikan 

Gizi dan Kesehatan Masyarakat, khususnya perancangan KIE gizi, kesehatan 

masyarakat dan pola asuh. 

 
 

Gambar 1. Peta jalan Penelitian UMS 

 

2. Roadmap Penelitian FIK 

Rencana Induk Penelitian FIK Tahun 2017-2021 yang didasarkan RIP Penelitian 

UMS dan Renstra  FIK telah mencakup ulasan terhadap perkembangan isu terkini 

mengenai permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi baik secara nasional 

maupun global. Penelitian ini sesuai dengan tema Kesehatan Ibu dan Anak dan 

Optimalisasi Program Gizi Masyarakat. 
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Gambar 2. Peta Jalan Penelitian FIK UMS 

 

 

3. Roadmap Penelitian Prodi Ilmu Gizi 

Judul penelitian ini juga telah sesuai dengan tema yang ditentukan dalam roadmap 

penelitian Prodi Ilmu Gizi yakni termasuk tema bidang kajian Gizi Masyarakat atau 

tema bidang ilmu gizi yang diterapkan pada komunitas.  
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Gambar 3. Peta Jalan Penelitian Prodi Ilmu Gizi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian bersifat deskriptif analitik, dengan menganalisis determinasi berbagai variabel 

bebas terhadap terjadinya variabel terikat. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wanita dewasa yang sudah menikah di Kecamatan Kismantoro, dihitung 

jumlah sampel dengan asumsi populasi infinite menggunakan rumus untuk data kontinyu 

dengan signifikansi 0,05 dan presisi 0,1 menghasilkan sampel sebesar 150 responden. 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas: faktor asupan zat gizi (energi, protein, yodium, zat goitrogenik) 

2. Variabel terikat : gejala klinis gangguan tiroid 

D. Cara Pengumpulan Data 

1. Data dari variabel bebas, data asupan gizi dan data antropometri, dikumpulkan secara 

primer melalui metode food recall 24 jam selama 7 hari, pengukuran menggunakan 

kuesioner form recall dengan cara wawancara terstruktur, yang dilakukan oleh 

petugas gizi terlatih. 

2. Data dari variabel terikat, yakni gejala klinis gangguan tiroid diukur menggunakan 

checklist kuesioner Thyroid Dysfunction Questionnaire (TDQ) yang dilakukan oleh 

petugas gizi terlatih. 

E. Analisis Data 

Analisis data univariat melalui deskripsi variabel dalam frekuensi dan persentase untuk 

data kategorikal, maupun desripsi nilai-nilai ukuran pemusatan data dan penyebaran data 

pada data yang bersifat numerikal. Analisis bivariat dilakukan sebagai persyaratan untuk 

menganalisis multivariate, seperti uji korelasi untuk mengetahui linearitas, oto korelasi 

dan multikolinearitas. Analisis multivariate dilakukan pada semua variabel bebas secara 

bersama-sama untuk mengetahui kontribusi atau determinasi terhadap terjadinya variabel 

terikat. 
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F. Jadwal Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

G. Luaran Penelitian 

a) Jurnal internasional terindeks Scopus (minimal Q3), dengan judul: 

Energy, protein, iodine and goitrogenic food intake characteristics related with 

thyroid function in women  

b) Produk integrasi materi ajar Mata Kuliah: bisa terintegrasi pada alternatif MK 

Manajemen Program Gizi, Metode Penelitian dan Statistika. 

c) Pengabdian Masyarakat : Optimalisasi Pencegahan Gangguan Tiroid berbasis 

pendekatan keluarga di daerah endemis defisiensi yodium menggunakan media 

Android 

d) HAKI :  Media Android pencegahan gangguan fungsi tiroid  

e) Potensi proposal skim PDUPT Kemenristek: Model determinasi penyebab gangguan 

fungsi tiroid 

 

 

 

 

 

Kegiatan 1 2 3 4 5 6 

Koordinasi tim pengusul,  

administrasi 

      

Pengumpulan/verifikasi 

data 

      

Pengolahan dan analisis 

data 

      

Penyusunan luaran 
      

Submit/implementasi 

luaran 
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Detail luaran daoat dilihat pada table berikut ini: 

No. Jenis Luaran Keterangan Indikator 

1.  Artikel Jurnal 

Q3 

a. Judul : Energy, protein, iodine and 

goitrogenic food intake characteristics 

related with thyroid function in women  

b. Nama Jurnal: Enfermeria Clinica (SNIP: 

0,619; SJR=0,178) 

c. Publisher : Elsevier  

d. Scopus id: 

https://www.scopus.com/sourceid/7200153

125 

e. Website: 

https://www.journals.elsevier.com/enfermer

ia-clinica 

f. Status beallslist.net : Clean  

g. First author : M Mutalazimah 

h. Corresponding author : M Mutalazimah 

 

Submit pada 

bulan ke-6 

(Juni 2021) 

2.  Materi Ajar Book Chapter pada bahan ajar Manajemen 

Program Gizi, dengan Judul : Kontribusi 

Asupan Zat Gizi pada Fungsi Tiroid 

Selesai 

disusun pada 

Agustus 2021 

3.  PkM Pemberdayaan masyarakat dalam upaya 

mendeteksi dini gangguan fungsi tiroid 

Selesai 

dilaksanakan 

di Kecamatan 

Wonogiri pada 

Bulan Agustus 

2021 

4.  HAKI: Karya 

Cipta 

Media android pencegahan dan penanganan 

gangguan fungsi tiroid 

Terbit 

sertifikat 

maksimal 

Agustus 2021 

5.  Skripsi/PKM 1. Pengembangan media berbasis android 

untuk pencegahan gangguan fungsi tiroid 

2. Evaluasi efektivitas media berbasis android 

dalam peningkatan pengetahuan 

Maksimal 

Agustus 2021 
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H. ANGGARAN  

a. Gaji dan Upah 

No Pelaksana Jum

lah 

Jam 

/minggu 

Honor/jam 

(Rp) 

Jumlah 

(minggu) 

Jumlah 

(Rp) 

1 Ketua 1 3 50.000,- 24   3.600.000,- 

2 Anggota 2 3 25.000,- 20   3.000.000,- 

3 Teknisi 

(administrasi, IT) 

3 2 15.000,- 12   1.080.000,- 

4 Verifikator data 3 2 15.000,- 12   1.080.000,- 

5. Konsultan/profesion

al/fasilitator 

2 2 75.000 10   3.000.000,- 

 Total Anggaran 11.760.000,- 

 

b. Biaya Operasional  

No Uraian Satuan Volume Harga 

satuan (Rp) 

Biaya (Rp) 

1 Pengganti pulsa dan transport 

rapat koordinasi 

kali 10 5 orang x 

100.000 

 5.000.000,- 

2 Virtual meeting management kali 10 150.000  1.500.000,- 

3 Kesekretariatan (ATK, 

eksternal HD, pengelolaan 

administrasi/institusional fee 

1%) 

paket 1 900.000     900.000,- 

 TOTAL     7.400.000,- 

 

c. Penyusunan proposal dan laporan 

No Uraian Satuan Volume Harga 

satuan (Rp) 

Biaya (Rp) 

1 Pemberkasan dan 

dokumentasi proposal  

paket 1 1.500.000   1.500.000,- 

2. Pengolahan data, penyusunan 

laporan dan dokumentasi 

laporan 

paket 1 1.740.000   1.740.000,- 

 TOTAL       3.240.000,- 
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d. Pengelolaan Luaran 

No Uraian Satuan Volume Harga 

satuan (Rp) 

Biaya (Rp) 

1 Submit Jurnal Q3 paket 1 10.000.000  10.000.000,- 

2 Bahan dan syarat ajuan HAKI 

(karya cipta) 

paket 1   2.000.000    2.000.000,- 

3 Bahan dan penyusunan materi 

ajar (book chapter) 

paket 1   2.000.000    2.000.000,- 

4 Bahan dan implementasi 

diseminasi PkM tingkat 

Kecamatan 

paket 1   2.000.000    3.000.000,- 

5 Bahan PKM mahasiswa paket 1      600.000       600.000,- 

 TOTAL      17.600.000,- 

TOTAL ANGGARAN = Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) 

 

I. Rekam Jejak Publikasi Internasional Terindeks Scopus Peneliti  

1. M Mutalazimah and Diah Pitaloka Putri. (Has been accepted and will publish 

immediately in 2021). Helminthiasis, Iron Intake, And Hemoglobin Levels In 

Pregnant Women. Enfermeria Clinica. (Scopus Indexed Q3).  

2. M Mutalazimah, Mulyono B, Murti B, Azwar S, Appannah G (2020) Face 

validity analysis of Thyroid. Dysfunction Questionnaire (TDQ). Eurasia J Biosci 14: 

5391- 5397. (Scopus Indexed Q4) 

3. M Mutalazimah, Yudhistira Angga Wijaya, Dwi Linna Suswardany, 2020, Energy, 

Protein Intake and Mid-Upper Arm Circumference in Pregnant Women in Boyolali 

Regency, Indonesia, Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences (eISSN 

2636-9346), Mal J Med Health Sci 16(SUPP6): 77-83, Aug 2020. (Scopus Indexed 

Q4). 

4. M Mutalazimah and Lucky Mustikaningrum, 2020, Knowledge about Intestinal 

Worm Infection and Helminthiasis in Pregnant Women, Electronic Journal of General 

Medicine (EJGM), Vol.17, Issue 3: 1-5. (Scopus Indexed Q4). 

5. M Mutalazimah and Atika Putri Indrasari, 2019, Knowlwedge of Breakfast, protein 

Intake of Breakfast, and Nutritional Status on Primary, Interntional Journal of 

Advance Science, Engineering and Information Technology (IJASEIT), Vol. 9, Issue 

4: 1419-1419. (Scopus Indexed Q2). 

6. M Mutalazimah and Ninuk Cahyanti, 2019, Fiber Intake, Fluid Intake and 

Defecation Habits of Pregnant Women in Indonesia, International Journal of 

Pharmaceutical Research (IJPR), Vol. 11, Issue 1: 740-745. (Scopus Indexed Q4). 

7. M Mutalazimah and Giyarti Sri Rahayu, 2019, Mothers’ Knowledge about Anemia 

and The Compliance Of Consuming Iron Tablets (Fe) and Anemia Occurance in 

Pregnant Women, International Journal of Pharmaceutical Research (IJPR), Vol. 11, 

Issue 1: 746-742. (Scopus Indexed Q4). 
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