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ABSTRAK

MASYITHA MUIS, Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Kelor pada Ibu Hamil
Pekerja Sektor Informal Terhadap Stress Kerja, Status Gizi, dan Kerusakan
DNA. (Dibimbing oleh Veni Hadju, Burhanuddin Bahar, dan Syamsiar
S.Russeng)

Daun kelor adalah daun dari pohon kelor yang mengandung berbagai zat
gizi makro dan mikro serta bahan-bahan aktif yang bersifat sebagai antioksidan.
Penelitian ini ingin melihat pengaruh pemberian ekstrak daun kelor pada ibu hamil
pekerja informal terhadap tingkat stress, status gizi meliputi kadar Hb dan Lingkar
Lengan Atas (LILA), serta kerusakan DNA/konsentrasi 8-OHdG..

Desain penelitian ini adalah randomized, double blind, control trial.  Ibu
hamil perkerja informal (umumnya adalah buruh dan penjual). Analisis statistik
menggunakan paired dan independent t-tests.

Analisis Perbandingan antara variabel penelitian dengan Ibu Hamil Pekerja
Informal dan Ibu Rumah Tangga menunjukkan perbedaan yang signifikan pada
stress kerja dan kerusakan DNA (p=0,009 dan p=0,012) tapi tidak signifikan pada
status gizi/Lila dan kadar Hb (p=0,16 dan p=0,399).

Karakteristik subjek penelitian berdasarkan kelompok perlakuan tidak
berbeda secara bermakna kecuali untuk variable umur, dan gravid, (p=0.037dan
p=0.045).  Setelah intervensi, terlihat penurunan derajat stress secara bermakna
pada Kelompok Perlakuan/KP (66.0 to 55.0; p=0.022) tapi tidak pada Kelompok
Kontrol/KK (69.0 to 74.0; p=0.410).  Terlihat perbedaan yang bermakna dari besar
perubahan derajat stress antara ke dua group (-11.0 vs. 5.0; p=0.000).
Disamping itu, terlihat peningkatan Lila baik pada KP (25.20±2.7 to 26.19±2.8,
p=0.000) maupun KK (26.05±2,84 to 26.5±2.8, p=0.000) juga terlihat perbedaan
yang bermakna untuk perubahan Lila antara ke dua kelompok (0.98±0.74 vs.
0,45±0.49, p=0.001). Kadar Hb pada kelompok intervensi tidak terjadi
peningkatan, KP (11,8 ± 0,94 to 11,77 ± 1,29; p=0.909) juga pada KK (11,57 ±
1,20 to 11,88 ± 1,50; p=0.337).  Terlihat perbedaan yang bermakna dari besar
perubahan kadar Hb antara ke dua group (-0,02 ± 1,32 vs. 0,30 ± 1,80; p=0.002).
Terlihat penurunan konsentrasi 8-OHdG/kerusakan DNA secara bermakna pada
KP (3797±1297 to 1901±187; p=0.000)  juga pada KK (3590±1220 to 2204±782;
p=0.000). Terlihat perbedaan yang bermakna dari besar perubahan kerusakan
DNA antara ke dua group (--1871±1615 vs.-1701±1253; p=0.002).

Disimpulkan bahwa pemberian ekstrak daun kelor pada ibu hamil pekerja
informal dapat menurunkan tingkat stress dan kerusakan DNA,serta
meningkatkan LILA namun tidak dapat meningkatkan kadar Hb.

Kata Kunci : Ekstrak daun kelor, ibu hamil pekerja sektor informal , stres kerja,
LILA, kadar Hb, kerusakan DNA/konsentrasi 8-OHdG



ABSTRACT

MASYITHA MUIS, The Effect of Giving Moringa Leaves Extract to Pregnant
Women Working in Informal Sector on Occupational Stress, Nutritional
Status, and DNA Damage (Supervised by: Veni Hadju, Burhanuddin Bahar,
and Syamsiar S.Russeng)

Moringa leaves are the leaves of the Moringa tree containing various macro and
micro nutrients and active ingredients that act as antioxidants. We assess the
effect of leaf extracts of Moringa in pregnant women informal workers to the level
of occupational stress and nutritional status include hemoglobin levels and Middle
Upper Arm Circumference (MUAC).

This study design was randomized, double-blind, controlled trials. Pregnant
women working in informal sector (generally the laborers and sellers). Statistical
analysis using paired and independent t-tests.

Comparative analysis between the study variables and pregnant women working
in informal sector and house wife showed significant differences in occupational
stress and DNA damage ( p = 0.009 and p = 0.012 ) but not significant in
nutritional status / Lila and Hb levels ( p = 0.16 and p = 0.399 ) .
Characteristics of the subjects before the intervention did not differ significantly
except for the variables age and gravid (p = 0.037 and p = 0.045). After the
intervention, the level of stress visible decline significantly in Treatment group/TG
(66.0 to 55,0, p = 0.022) but not in Control group/CG (69,0 to 74,0; p = 0:410).
Significant differences seen big changes in the level of stress between the two
groups (-11.0 vs. 5.0, p = 0.000). Besides that, it looks good on TG MUAC
increase (25.2 ± 2.7 to 26.19 ± 2.8, p = 0.000) and CG (26.05 ± 2.84 to 26.5 ± 2.8,
p = 0.000) also significant differences seen for MUAC changes between the two
groups (0.98 ± 0.74 vs 0.45 ± 0.49, p = 0.001). Hb levels in the intervention group
there was no increase, TG (11.8 ± 0.94 to 11.77 ± 1.29, p = 0,909) also in CG
(11.57 ± 1.20 to 11.88 ± 1, 50, p = 0.339). Significant difference seen big changes
in hemoglobin levels between the two groups (-0.02 ± 1.32 vs. 0.30 ± 1.80, p =
0002). The level of DNA damage visible decline significantly in TG (3797±1297 to
1901±187; p=0.000)  also at CG (3590±1220 to 2204±782; p=0.000). Significant
differences seen big changes in the level of DNA damage between the two groups
(--1871±1615 vs.-1701±1253; p=0.002).

It is concluded that the leaf extract of Moringa in pregnant women working in
informal sector can reduce stress and DNA damage, also increase MUAC but can
not increase Hb levels).

Keywords: moringa leaf extract, pregnant women informal sector workers,
occupational stress, MUAC,  Hb levels, DNA damage/8-OHdG concentration.
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MASYITHA MUIS, Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Kelor pada Ibu Hamil
Pekerja Sektor Informal Terhadap Stress Kerja, Status Gizi, dan Kerusakan
DNA. (Dibimbing oleh Veni Hadju, Burhanuddin Bahar, dan Syamsiar
S.Russeng)

Daun kelor adalah daun dari pohon kelor yang mengandung berbagai zat
gizi makro dan mikro serta bahan-bahan aktif yang bersifat sebagai antioksidan.
Penelitian ini ingin melihat pengaruh pemberian ekstrak daun kelor pada ibu hamil
pekerja informal terhadap tingkat stress, status gizi meliputi kadar Hb dan Lingkar
Lengan Atas (LILA), serta kerusakan DNA/konsentrasi 8-OHdG..

Desain penelitian ini adalah randomized, double blind, control trial.  Ibu
hamil perkerja informal (umumnya adalah buruh dan penjual). Analisis statistik
menggunakan paired dan independent t-tests.

Analisis Perbandingan antara variabel penelitian dengan Ibu Hamil Pekerja
Informal dan Ibu Rumah Tangga menunjukkan perbedaan yang signifikan pada
stress kerja dan kerusakan DNA (p=0,009 dan p=0,012) tapi tidak signifikan pada
status gizi/Lila dan kadar Hb (p=0,16 dan p=0,399).

Karakteristik subjek penelitian berdasarkan kelompok perlakuan tidak
berbeda secara bermakna kecuali untuk variable umur, dan gravid, (p=0.037dan
p=0.045).  Setelah intervensi, terlihat penurunan derajat stress secara bermakna
pada Kelompok Perlakuan/KP (66.0 to 55.0; p=0.022) tapi tidak pada Kelompok
Kontrol/KK (69.0 to 74.0; p=0.410).  Terlihat perbedaan yang bermakna dari besar
perubahan derajat stress antara ke dua group (-11.0 vs. 5.0; p=0.000).
Disamping itu, terlihat peningkatan Lila baik pada KP (25.20±2.7 to 26.19±2.8,
p=0.000) maupun KK (26.05±2,84 to 26.5±2.8, p=0.000) juga terlihat perbedaan
yang bermakna untuk perubahan Lila antara ke dua kelompok (0.98±0.74 vs.
0,45±0.49, p=0.001). Kadar Hb pada kelompok intervensi tidak terjadi
peningkatan, KP (11,8 ± 0,94 to 11,77 ± 1,29; p=0.909) juga pada KK (11,57 ±
1,20 to 11,88 ± 1,50; p=0.337).  Terlihat perbedaan yang bermakna dari besar
perubahan kadar Hb antara ke dua group (-0,02 ± 1,32 vs. 0,30 ± 1,80; p=0.002).
Terlihat penurunan konsentrasi 8-OHdG/kerusakan DNA secara bermakna pada
KP (3797±1297 to 1901±187; p=0.000)  juga pada KK (3590±1220 to 2204±782;
p=0.000). Terlihat perbedaan yang bermakna dari besar perubahan kerusakan
DNA antara ke dua group (--1871±1615 vs.-1701±1253; p=0.002).

Disimpulkan bahwa pemberian ekstrak daun kelor pada ibu hamil pekerja
informal dapat menurunkan tingkat stress dan kerusakan DNA,serta
meningkatkan LILA namun tidak dapat meningkatkan kadar Hb.
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ABSTRACT

MASYITHA MUIS, The Effect of Giving Moringa Leaves Extract to Pregnant
Women Working in Informal Sector on Occupational Stress, Nutritional
Status, and DNA Damage (Supervised by: Veni Hadju, Burhanuddin Bahar,
and Syamsiar S.Russeng)

Moringa leaves are the leaves of the Moringa tree containing various macro and
micro nutrients and active ingredients that act as antioxidants. We assess the
effect of leaf extracts of Moringa in pregnant women informal workers to the level
of occupational stress and nutritional status include hemoglobin levels and Middle
Upper Arm Circumference (MUAC).

This study design was randomized, double-blind, controlled trials. Pregnant
women working in informal sector (generally the laborers and sellers). Statistical
analysis using paired and independent t-tests.

Comparative analysis between the study variables and pregnant women working
in informal sector and house wife showed significant differences in occupational
stress and DNA damage ( p = 0.009 and p = 0.012 ) but not significant in
nutritional status / Lila and Hb levels ( p = 0.16 and p = 0.399 ) .
Characteristics of the subjects before the intervention did not differ significantly
except for the variables age and gravid (p = 0.037 and p = 0.045). After the
intervention, the level of stress visible decline significantly in Treatment group/TG
(66.0 to 55,0, p = 0.022) but not in Control group/CG (69,0 to 74,0; p = 0:410).
Significant differences seen big changes in the level of stress between the two
groups (-11.0 vs. 5.0, p = 0.000). Besides that, it looks good on TG MUAC
increase (25.2 ± 2.7 to 26.19 ± 2.8, p = 0.000) and CG (26.05 ± 2.84 to 26.5 ± 2.8,
p = 0.000) also significant differences seen for MUAC changes between the two
groups (0.98 ± 0.74 vs 0.45 ± 0.49, p = 0.001). Hb levels in the intervention group
there was no increase, TG (11.8 ± 0.94 to 11.77 ± 1.29, p = 0,909) also in CG
(11.57 ± 1.20 to 11.88 ± 1, 50, p = 0.339). Significant difference seen big changes
in hemoglobin levels between the two groups (-0.02 ± 1.32 vs. 0.30 ± 1.80, p =
0002). The level of DNA damage visible decline significantly in TG (3797±1297 to
1901±187; p=0.000)  also at CG (3590±1220 to 2204±782; p=0.000). Significant
differences seen big changes in the level of DNA damage between the two groups
(--1871±1615 vs.-1701±1253; p=0.002).

It is concluded that the leaf extract of Moringa in pregnant women working in
informal sector can reduce stress and DNA damage, also increase MUAC but can
not increase Hb levels).
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena tingginya peningkatan jumlah penduduk yang bekerja

di sektor informal merupakan fenomena yang terjadi pada

perekonomian di negara berkembang bahkan juga seringkali terjadi di

beberapa negara maju. Adanya transformasi ke arah penurunan

pekerja kasar (blue collar) yang mempresentasikan pekerja sektor

informal menandai kemajuan perekonomian sebuah negara. Pekerja

blue collar mewakili pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik. Di

Indonesia biasanya dikelompokkan pada lapangan usaha seperti

pekerjaan di sektor usaha pertanian, peternakan, perikanan,

kehutanan, perburuhan, tenaga produksi, alat angkut dan pekerja

kasar.

Ciri khas lapangan kerja informal adalah kerentanan. Lingkungan

kerja pekerja informal tidak dilindungi oleh undang-undang kesehatan

dan keselamatan kerja. Mereka tidak menerima upah minimum,

pembayaran lembur, tunjangan pekerja seperti cuti sakit, asuransi

kesehatan, tunjangan kehamilan dan lain-lain. Mereka juga tidak

dilindungi oleh manfaat pensiun atau akses ke perawatan anak.

Pekerja informal sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi

oleh majikan karena mereka bekerja tanpa kontrak tertulis (Lota

Bertulfo,2011).
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Perekonomian informal didominasi oleh wanita . Dalam lapangan

kerja informal, upah mereka seringkali lebih rendah dari laki-laki. Jenis-

jenis pekerjaan informal yang banyak melbatkan wanita seperi

pedagang pasar atau pedagang kaki lima, pedagang asongan atau

pekerja rumahan, mengekspos mereka pada risiko terhadap

kesehatan dan keselamatan fisik (Lota Bertulfo,2011).

Wanita tertentu memiliki risiko lebih besar untuk masalah

kesehatan mental selama kehamilan. Masalah kesehatan mental

selama kehamilan dapat memiliki efek serius tidak hanya pada ibu

hamil saja tetapi juga pada bayinya, seperti berat badan lahir rendah

(BBLR) atau prematur (Glynn et al., 2009).

Bekerja, secara umum tidak meningkatkan risiko komplikasi

kehamilan. Namun stres kerja baik secara fisik, psikologis, atau

keduanya, memiliki pengaruh yang dapat menganggu selama proses

kehamilan. Stres kerja meningkatkan risiko keguguran, persalinan

prematur, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan

preeklampsia (Katz VL,2012)

Di Indonesia diperkirakan 150.000 anak meninggal setiap tahun

sebelum mereka mencapai ulang tahun kelima, dan hampir 10.000

wanita meninggal setiap tahun karena masalah kehamilan dan

persalinan. Sebuah studi menemukan bahwa stress kerja yang dialami

dalam 20 minggu pertama kehamilan terkait dengan preeklampsia,

yaitu tekanan darah tinggi selama kehamilan yang dapat memiliki efek
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serius bahkan dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi.

terutama bagi para wanita yang memiliki tingkat tekanan pekerjaan

yang dua kali lipat dari perempuan lain rata-rata (Collingwood, 2012)

Sebuah studi baru menunjukkan bahwa wanita tertentu dapat

memiliki peningkatan risiko untuk masalah kesehatan mental selama

kehamilan. Peneliti dari University of Wisconsin meneliti data pada

3.051 wanita hamil dari MEPS yang dilakukan antara tahun 1996

sampai dengan 2006. Mereka menggunakan data tentang kesehatan

fisik dan mental wanita untuk menentukan sejauh mana masalah

kesehatan mental dan faktor-faktor risiko potensial. Para peneliti

menemukan bahwa tingkat dukungan social, status kesehatan umum,

dan riwayat kesehatan mental wanita mempengaruhi perkembangan

kesehatan mental selama kehamilan (Ceron-Mireles et al., 1996,

Collingwood, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh sebuah tim dari University

College Dublin, Irlandia, pada 676 wanita yang bekerja selama masa

kehamilannya dengan beban kerja yang lebih besar cenderung

memiliki risiko lebih tinggi memiliki bayi kecil dan kelahiran prematur.

Para peneliti menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kelahiran

prematur dengan kondisi kerja yang buruk, meliputi stres dan

kecemasan yaitu karena ketidakamanan kerja, dimana pada umumnya

mereka di bawah kontrak kerja sementara (Collingwood, 2012,

Croteau et al., 2007).
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Anemia di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan

masyarakat yang serius. Data terbaru dari Riskesdas 2013

menunjukkan bahwa, sekitar 21,7% penduduk Indonesia dan 37,1%

wanita hamil mengalami anemia. Sementara WHO memperkirakan,

anemia berkontribusi terhadap risiko kematian ibu melahirkan hingga

20%.

Selain anemia, masalah gizi yang dihadapi adalah proporsi

Wanita Usia Subur (WUS) dengan Kurang Energi Kronis (KEK), yaitu

WUS dengan lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Berdasarkan

Riskesdas 2013, terjadi peningkatan proporsi ibu hamil usia 15-19

tahun dengan KEK dari 31,3% pada tahun 2010 menjadi 38,5% pada

tahun 2013. Tren peningkatan serupa juga terjadi pada WUS usia 15-

19 tahun yang tidak hamil, yang proporsinya meningkat dari 30,9%

pada tahun 2010 menjadi 46,6% pada tahun 2013

Di Pakistan, anemia pada ibu hamil berperan dalam

menyumbang angka kematian ibu sebanyak 13%, demikian pula

perdarahan post-partum sebanyak 27% (Bhutta Z.A. et al., 2008)

Berdasarkan fakta di atas maka upaya untuk mengurangi

berbagai masalah yang ditimbulkan harus diarahkan pada kesehatan

ibu hamil, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental karena ibu

hamil pekerja sektor informal banyak yang mengalami anemia dan

stress kerja pada kehamilannya.
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Stres kerja maupun status gizi ibu hamil perlu mendapatkan

perhatian serius mengingat implikasi yang ditimbulkan baik untuk ibu

hamil maupun keturunannya nanti. Kekurangan gizi pada ibu hamil

dapat menimbulkan komplikasi kehamilan, bayi berat lahir rendah,

meningkatkan risiko terjadinya penyakit degeneratif seperti hipertensi,

penyakit jantung koroner, serta diabetes tipe 2 (Barker D.J.P. et al.

2010).

Untuk mengatasi gangguan mental antara lain stress kerja dan

juga masalah gizi pada ibu hamil pekerja sektor informal, maka

pemberian suplemen gizi mikro perlu dilakukan pada saat kehamilan.

Pemberian multivitamin telah terbukti mengurangi risiko stress kerja

(Blanc,M.E,et al., 2010), Pemberian multi zat gizi mikro di Indonesia

perlu dikaji efektifitasnya karena saat ini suplemen gizi mikro telah

diberikan dalam bentuk tablet besi + asam folat. Sementara diketahui

bahwa di negara berkembang kekurangan gizi mikro bukan hanya satu

mikronutrien saja tapi beberapa mikronutrien sekaligus.

Manfaat pemberian multi zat gizi mikro perlu dicarikan bentuk

alternatif yang bisa terjangkau sehingga terjaga sustainabilitasnya.

Daun kelor, yang diperoleh dari tumbuhan yang mudah tumbuh di

wilayah Indonesia berpotensi untuk menjadi herbal guna meningkatkan

status gizi pada ibu hamil karena kandungan gizi mikro yang cukup

tinggi. Namun demikian belum ada bukti pengaruhnya terhadap stress
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kerja dan pencegahan kerusakan DNA, sehingga perlu dilakukan

melalui penelitian ini.

Untuk menurunkan tingkat stress ibu hamil pekerja sektor

informal perlu intervensi zat gizi baik makro maupun mikro kepada ibu

hamil. Gizimakro dapat dilakukan dengan penyadaran melalui

pendidikan gizi untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Sementara

gizi mikro dapat dipenuhi dengan pemberian formula atau suplemen

multi zat gizi mikro.

Moringa Oleifera atau daun kelor merupakan salah satu sumber

zat gizi yang baik untuk ibu hamil pekerja sektor informal. Tumbuhan

ini selain mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia juga murah

harganya dan dapat dikonsumsi sebagai sumber makanan yang kaya

akan protein, asam amino, mineral, dan vitamin. Dalam 100 gram daun

kelor terdapat vitamin C setara 7 kali vitamin C yang ada dalam buah

jeruk, 4 kali vitamin A dalam wortel, 4 kali kalsium dalam susu, 3 kali

kalium dalam pisang, dan 2 kali protein dalam sebutir telur ( Padma,

2009).

Penggunaan daun kelor sebagai suplemen gizi makin meluas,

terbukti dengan dengan makin banyaknya laporan penggunaannya di

berbagai tempat baik pada hewan coba ataupun manusia. Jaiswal dkk.

(2009) melaporkan bahwa dosis 200 mg ekstrak cair daun kelor dapat

menurunkan kadar glukosa darah puasa 26.7 dan OGTT 29.9%. Pada

ibu hamil, pemberian 25 gram tepung daun kelor dalam seminggu
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dapat menyembuhkan anemia setelah pemberian enam minggu, serta

dari 320 ibu hamil hanya 10 orang (0,076%) yang lahir dengan BBLR

termasuk 8 diantaranya kembar (Diatta, 2001).

Daun kelor dilaporkan telah digunakan untuk mengatasi masalah

gizi, khususnya pada anak-anak dan ibu  menyusui, karena daun kelor

mengandung protein dan zat gizi mikro yang tinggi (Anjorin et al.,

2010). Negara seperti Senegal, India, Benin dan Zimbabwe telah

menggunakan daun kelor sebagai program penanggulangan

kekurangan gizi (Fahey, 2005). Di Thailand daun kelor dianggap

sebagai suplemen protein harian yang sangat baik. (Poolsak S, et al.

2011).

Selain itu, daun kelor dapat meningkatkan produksi ASI pada

pospartum hari ke 4-5 di antara ibu yang melahirkan bayi prematur

(Estrella, et al., 2000). Satu porsi daun kelor yaitu 100 g memberikan

kalsium sepertiga dari kebutuhan sehari-hari, dan memberikan zat

besi, protein, tembaga, sulfur dan vitamin B dalam jumlah yang cukup

penting (Anwar F, et al., 2003)

Penelitian lain yang dilakukan oleh Arti R (2009) dan Sunday, E

(2010) menunjukkan bahwa Esktrak daun kelor mengandung konten

fenolik yang tinggi dan sifat antioksidan kuat.

Rendahnya asupan kalsium, folat, asam nikotinat, vitamin E,

retinol, β karoten berhubungan dengan keutuhan genome (Fenech,

2005). Costa, 2006 telah melaporkan bahwa defisiensi kolin dapat
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meningkatkan kerusakan DNA dan kekurangan zink telah terbukti

menyebabkan DNA single strand breaks melalui penelitian yang telah

dilakukan oleh Song dkk., 2009. serta melaporkan bahwa gizi pada ibu

hamil berpengaruh pada kerusakan DNA.

Kerusakan DNA yang ditandai oleh adanya mikronuklei dalam

limfosit telah diteliti berhubungan dengan kejadian preeklampsia (PE)

dan intra uterine growth restriction (IUGR). Ibu hamil yang mengalami

kerusakan DNA pada kehamilan muda akan berisiko mengalami PE

dan atau IUGR pada akhir kehamilannya nanti. (Furness dkk., 2010).

Wiktor (2004) telah membuktikan bahwa kerusakan DNA pada ibu

hamil berhubungan dengan kejadian preeklampsi dan IUGR.

Pencegahan kerusakan DNA pada ibu hamil menjadi sangat

penting karena hal ini diharapkan akan menurunkan kejadian

komplikasi kehamilan seperti preeklampsia dan intra uterine growth

restriction sehingga pada akhirnya akan lahir bayi yang sehat dengan

berat badan lahir yang normal sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengatasi kekurangan gizi

akibat stress kerja pada ibu hamil pekerja sektor informal dapat

dilakukan pemberian ekstrak daun kelor. Dampak pemberian akan

diukur dengan tingkat stress, status gizi serta kerusakan DNA.

Penelitian ini dilaksanakan untuk membuktikan manfaat pemberian

ekstrak daun kelor kepada ibu hamil pekerja sektor informal serta

membandingkannya dengan kelompok kontrol.
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B. Rumusan Masalah

Masalah utama yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

- Apakah terlihat perbedaan yang sigfinikan antara ibu hamil yang

bekerja pada sektor informal dengan ibu hamil yang tidak bekerja

dalam aspek stress, status gizi, dan kerusakan DNA.

– Apakah pemberian ektrak daun kelor selama 3 bulan pada ibu hamil

pekerja informal dapat mengurangi stress, kejadian anemia,

kejadian KEK, dan kerusakan DNA?

Secara detail masalah yang akan dijawab pada penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan tingkat stress kerja, status gizi/kadar hb

dan kerusakan DNA/konsentrasi 8-OHdG antara wanita hamil

yang bekerja di sektor informal dengan wanita hamil yang tidak

bekerja/ibu rumah tangga.

2. Apakah ada perbedaan Tingkat Stress kerja sebelum dan sesudah

pemberian ekstrak daun kelor dengan kelompok kontrol.

3. Apakah ada perbedaan status gizi (Kadar Hb dan Lila) sebelum

dan sesudah pemberian ekstrak daun kelor dengan kelompok

kontrol.

4. Apakah ada perbedaan Kerusakan DNA ibu hamil pekerja sektor

informal sebelum dan sesudah intervensi dengan kelompok

kontrol.
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C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun kelor kepada

ibu hamil pekerja sektor informal terhadap Stress kerja, Status gizi

dan kerusakan DNA ibu.

2. Tujuan Khusus

1. Menilai besar perbedaan status gizi, stres kerja,dan

kerusakan DNA pada ibu hamil pekerja informal dan ibu hamil

tidak bekerja (IRT).

2. Menilai besar perubahan status gizi, stres kerja, dan

kerusakan DNA sebelum dan setelah pemberian daun kelor

pada ibu hamil pekerja informal.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam hal :

1. Pengembangan ilmu terutama dalam hal yang terkait dengan zat

gizi mikro dan kaitannya dengan stress kerja, status gizi dan

kerusakan DNA.

2. Kebijakan mengenai penanganan ibu hamil dan penurunan angka

kematian bayi yang masih tergolong cukup tinggi.

3. Pembelajaran pada masyarakat mengenai pemanfaatan daun

kelor oleh masyarakat dalam pelayanan ibu hamil dan pentingnya

zat gizi mikro dalam kaitannya dengan stress kerja, status gizi dan



11

kerusakan DNA serta mudahnya mendapatkan sumber gizi mikro

yang banyak terdapat di sekitar kita.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kehamilan

Secara definisi kehamilan adalah masa di mana seorang wanita

membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya. Urutan kejadiannya

secara normal terdiri atas pembuahan, implantasi, pembuahan embrio,

pertumbuhan janin, dan berakhir pada kelahiran bayi. Pada manusia,

kehamilan terjadi selama 40 minggu antara waktu menstruasi terakhir

dan kelahiran atau 38 minggu dari masa pembuahan (Anonim, 2009).

Pengetahuan tentang fisiologi awal kehamilan sangat

mempengaruhi penentuan dan dugaan terhadap kehamilan.

Pengetahuan ini juga penting bagi penapisan terhadap kelainan yang

mungkin terjadi selama kehamilan. Perubahan fisiologi pada ibu atau

seorang wanita yang mengindikasikan bahwa ia telah hamil

merupakan tanda-tanda presumtif. Sedangkan perubahan anatomi dan

fisiologi selain tanda-tanda presumtif yang dapat dikenali atau

dideteksi oleh pemeriksa merupakan tanda-tanda tidak pasti atau

terduga hamil. Tanda-tanda pasti kehamilan merupakan data atau

kondisi yang mengindikasikan adanya kehamilan atau bayi yang

diketahui pemeriksaan dan direkam oleh pemeriksa seperti denyut

jantung janin, gerakan janin, dan gambaran sonogram janin. Ketika

terjadi pembuahan ovum oleh spermatozoa maka korionik

gonadotropin yang dihasilkan sinsitiotrofoblast di sekitar blastokist
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akan mempertahankan korpus luteum menjadi korpus luteum

kehamilan (Moore, 1993).

Korpus luteum akan menghasilkan progesteron yang sangat

diperlukan untuk menyiapkan proses implantasi pada dinding uterus

serta proses kehamilan pada trimester pertama sebelum fungsi ini

diambil alih nantinya oleh plasenta pada trimester kedua. Progesteron

yang dihasilkan ini juga akan memberikan dampak berupa peningkatan

suhu tubuh basal yang terjadi setelah ovulasi akan tetap bertahan

(Speroff et al., 1994).

Estrogen secara spesifik akan merangsang pertumbuhan

system penyaluran air susu dan jaringan payudara. Sementara

progesteron berperan dalam perkembangan system alveoli kelenjar

susu. Hal lain yang juga terkait lain yang juga terkait dengan

perubahan hormonal serta seringkali dikaitkan dengan tanda

kehamilan adalah hyperemesis yakni rasa mual dan muntah yang

berlebihan. Meskipun demikian, kondisi ini juga tidak dapat

dikategorikan sebagai tanda pasti kehamilan karena beberapa

penyebab metabolik lain juga dapat menyebabkan segaja yang sama

(Moore, 1993).

Rasa lelah atau fatique merupakan gejala metabolik lain yang

dialami oleh ibu hamil pada trimester pertama. Kondisi ini ditimbulkan

oleh menurunnya Basal Metabolic Rate (BMR) pada trimester pertama

kehamilan. Namun gejala ini akan berangsur-angsur menghilang
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sejalan dengan peningkatan aktivitas metabolik janin seiring dengan

bertambahnya usia kehamilan (Speroff et al., 1994).

B. Stress Dan Stress Kerja

Istilah stres digunakan pada sejumlah cara yaitu sebagai kondisi

lingkungan, penilaian kualitas kondisi lingkungan dan sebagai bentuk

hubungan antara kebutuhan lingkungan dengan kemampuan

seseorang memenuhi kebutuhan. Dalam realitas, tidak ada defenisi

tunggal mengenai stres, sehingga stress menyerupai semacam

payung yang merangkum banyak pengertian di bawahnya. Banyak

defenisi stres berusaha mengembangkan label umum dan menyeluruh

dari fenomena kompleks ini. Mereka tidak menjelaskan bagaimana

proses tetjadi, yang harus diatasi dengan mekanisme konseptual. yang

lebih kompleks (Sakakibara,et al., 2010).

Penggunaan pertama dari istilah stres ditemukan dalain

kepustakaan popular di mana seseorang memahami bahwa

lingkungan "penuh dengan fenomena stres" atau penuh dengan

"pengalaman stres kerja" seseorang.

Dalam beberapa kepustakaan, Selye mengemukakan konsep

stres yang banyak diacu oleh para ilmuwan yang mengkaji topik ini dan

mendefenisikan stress secara umum sebagai suatu sindrom yang

merupakan respon non spesifik dari individu terhadap suatu

rangsangan / tuntutan dari lingkungannya (Heponiemi et al., 2012).
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Stres adalah suatu respons fisiologik, psikologik, dan perilaku

individu yang mencari adaptasi atau penyesuaian diri dari tekanan

internal dan eksternal. Penyesuaian diri ini dilakukan untuk

mengurangi atau menghilangkan rasa tidak nyaman yang terjadi oleh

adanya stresor yang terdapat di lingkungan kehidupan seseorang.

Adaptasi yang baik terhadap stresor yang ada tidak akan menimbulkan

masalah sehingga stres yang terjadi merupakan stres yang

menyenangkan, dan disebut eustres atau stres positif. Apabila

adaptasi yang terjadi tidak sempurna, atau stresor melebihi daya tahan

individu, dapat menimbulkan stres yang kurang menyenangkan atau

kurang memberikan kenyamanan dalam kehidupan. Kondisi ini sering

disebut distress atau stres negatif ( Li et al., 2012). Dalam penelitian

ini yang dimaksud stres adalah pengertian yang kedua.

Institut Nasional Perlindungan Perusahaan dan Kesehatan

(NIOSH) mendefinisikan stres kerja sebagai respon fisik dan

emosional yang berbahaya akibat tidak terpenuhinya tuntutan

pekerjaan oleh ketidak sesuaian dengan kemampuan, potensi dan

kebutuhan kerja. Definisi ini memicu lahimya tanggung jawab

kesehatan, sebagai akibat adanya ketidaksesuaian antara kondisi

kerja dengan posisi kerja. Defenisi ini tidak memastikan kondisi

penyebab stres, tetapi kondisi tersebut temasuk faktor-faktor

psikososial, fisik dan organisasi (Sakakibara, et al. 2010).
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Istilah-istilah lain telah dikembangkan untuk mendefinisikan

komponen proses stres. Stressor adalah kondisi lingkungan atau

faktor-faktor psikososial, sedang modyfer adalah karakter individual

atau gaya khas atau faktor lingkungan sebagai faktor sosial yang

mungkin berpengaruh pada setiap tahap proses stress yang

menghasilkan variasi tingkah laku individu dalam respon stress

(Jung,et al., 2010).

Stresor psikososial adalah setiap keadaan atau peristiwa yang

menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang sehingga orang

itu terpaksa mengadakan adaptasi atau menanggulangi stresor yang

timbul. Stresor yang ada di lingkup pekerjaan yang dapat

mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang dapat tunggal atau

ganda. Faktor-faktor di lingkup pekerjaan yang berdasarkan penelitian

yang telah dilakukan dapat menimbulkan stres, dapat dikelompokkan

sebagai berikut: (Heponiemi et al., 2012)

1. Faktor intrinsik dalam pekerjan

Termasuk dalam kategori ini adalah lingkungan fisik yang

meliputi bising, vibrasi, hygiene, suhu ruangan kerja dan tuntutan

tugas yang meliputi kerja gilir (shift), beban kerja, serta

penghadapan terhadap risiko dan bahaya.
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a. Lingkungan fisik

1) Bising

Selain dapat menimbulkan gangguan sementara atau

tetap pada alat pendengaran, bising juga dapat menjadi

sumber dari stres yang dapat pula menyebabkan penurunan

kewaspadaan dan ketidakseimbangan psikologis sehingga

hal ini memudahkan timbulnya kecelakaan. Misalnya tidak

mendengar suara peringatan yang berakibat pada timbulnya

kecelakaan. Demikian pula pajanan terhadap suara bising

dapat menyebabkan sakit kepala, mudah tersinggung dan

ketidakmampuan berkonsentrasi sehingga hal ini dapat

berakibat pula pada perilaku tenaga kerja.

2) Vibrasi / getaran

Sama halnya dengan bising, pajanan vibrasi juga

menyebabkan hal yang kurang baik terhadap kesehatan

tenaga kerja. Pajanan getaran dapat mempengaruhi

kenyamanan tenaga kerja bahkan sampai mempengaruhi

kesehatan mata pekerja.

3) Panas

Lingkungan kerja yang panas sangat mempengaruhi pekerja

dan dapat menyebabkan dehidrasi sehingga berefek kurang

baik terhadap kesehatan tenaga kerja bahkan dapat

berakibat fatal bagi pekerja yang bersangkutan.
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4) Hygiene

Lingkungan yang kotor dan tidak sehat merupakan

pembangkit stres. Para pekerja yang bekerja di lingkungan

kerja atau kondisi pabrik yang berdebu, kotor, dan tidak

higienis, serta kurangnya toilet merupakan pembangkit stres

bagi para pekerja yang bersangkutan.

b. Tuntutan tugas

1) Kerja gilir (shift)

Beberapa penelitian membuktikan bahwa kerja gilir

merupakan sumber utama stres bagi pekerja pabrik. Para

pekerja gilir/malam hari lebih sering mengeluhkan mengenai

kelelahan dan gangguan perut daripada pekerja pagi / siang

hari. Hal ini dapat ditimbulkan oleh gangguan pada ritme

sikardian tidur atau daur keadaan bangun (work cycle),

pengeluaran adrenalin dan pola suhu.

2) Beban kerja

Beban kerja adalah salah satu pembangkit stres dan

dibedakan lebih lanjut sebagai beban kerja kuantitatif yakni

ketika tugas-tugas yang diberikan terlalu banyak atau terlalu

sedikit untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan

beban kerja kualitatif yaitu ketika seseorang merasa tidak

mampu untuk menyelesaikan tugas karena dirasakannya

terlalu sulit atau terlalu mudah sehingga menimbulkan
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ketidakpuasan ataupun kebosanan. Sehingga beban kerja

dalam hal ini dibedakan atas beban tugas kuantitatif

berlebih, beban tugas kuantitatif terlalu sedikit, beban tugas

kualitatif berlebih dan beban tugas kualitatif terlalu sedikit.

3) Penghadapan terhadap risiko dan bahaya

Ketika para pekerja melihat risiko dan bahaya berkaitan

dengan pekerjaannya sebagai pembangkit stres, maka

semakin besarlah kesadarannya akan bahaya, sehingga

semakin besar pula rasa kecemasan yang ditimbulkannya.

Sebaliknya pengetahuan tentang adanya pengamanan pada

saat kerja akan menurunkan kecemasan terhadap resiko

bahaya yang mengancam.

c. Peran individu dalam organisasi

Dalam melakukan tugasnya, maka setiap tenaga kerja

bekerja sesuai perannya dalam organisasi artinya setiap tenaga

kerja memiliki berbagai tugas yang harus ia selesaikan sesuai

dengan aturannya dan sesuai dengan yang diharapkan oleh

atasannya. Namun demikian pada prakteknya, tenaga kerja

tidak senantiasa berhasil untuk melakukan peranannya tanpa

menimbulkan stres. Peran individu dalam organisasi ini dapat

meliputi dua hal yakni konflik peran (role conflict) dan ketaksaan

peran (role ambiquity)
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1) Konflik peran (role conflict)

Konfik peran ini bisa timbul jika seseorang tenaga kerja

mengalami :

a) Pertentangan antara tugas yang mestinya ia kerjakan

dengan tanggung jawab yang dimiliki.

b) Tugas yang harus dikerjakannya yang menurut

pandangannya tidak merupakan bagian dari

pekerjaannya.

c) Tuntutan yang dinilai penting bagi dirinya namun dinilai

bertentangan dari atasan, rekan, bawahannya atau orang

lain. Demikian pula halnya dengan pertentangan dengan

nilai-nilai dan keyakinan pribadinya sewaktu melakukan

tugas pekerjaannya.

2) Ketaksaan peran (role ambiquity)

Ketaksaan peran akan dirasakan seseorang tenaga

kerja jika ia tidak mengerti merealisasi harapan-harapan

yang berkaitan dengan peran tertentu atau tidak memiliki

cukup keterangan untuk dapat melakukan tugasnya.

d. Pengembangan karir

Pengembangan karir merupakan suatu pembangkit stres

yang sangat potensial yang mencakup beberapa hal yakni
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ketidakpastian pekerjaan, promosi yang berlebihan dan promosi

yang kurang.

1) Ketidakpastian pekerjaan (job lnsecurity)

Dalam kehidupan kerja, ketakutan kehilangan pekerjaan

merupakan hal yang biasa teradi. Perubahan situasi kerja

atau lingkungan kerja dapat menyebabkan masalah baru

yang bisa memiliki dampak terhadap perusahaan sehingga

untuk mengatasinya seringkali perusahaan melakukan

reorganisasi. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya

pekerjaan atau jabatan yang hilang dan ada pekerjaan baru

yang membutuhkankan keterampilan yang baru pula

sehingga reorganisasi ini menyebabkan ketidakpastian

pekerjaan. Hal yang demikian ini merupakan sumber stres

yang sangat potensial.

2) Promosi berlebihan / kurang (over/ underpromotion)

Stres yang ditimbulkan oleh promosi yang berlebihan

memberikan penampakan kondisi yang sama dengan beban

kerja berlebihan, contohnya promosi yang terlalu dini atau

dipromosikan ke jabatan yang menuntut pengetahuan. dan

ketrampilan yang tidak sesuai dengan kemampuannya atau

pun yang belum dimilikinya. Sedangkan stres yang

diakibatkan oleh promosi yang kurang menyebabkan

kebosanan dan kemalasan kerja.
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e. Hubungan dalam pekerjaan

Berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain

memang telah menjadi kebutuhan setiap individu, akan tetapi

hal ini juga dapat menjadi sumber stres. Demikian pula halnya

dalam lingkungan pekerjaan, hubungan kerja yang kurang baik

dapat menyebabkan ketegangan psikologis dalam bentuk

penurunan kondisi kesehatan, kepuasan kerja yang rendah, dan

rasa tidak disenangi oleh rekan atau atasan. Keadaan

sebaliknya terjadi apabila pekerja harus melakukan pekerjaan

dalam keadaan terisolasi, yang menyebabkan seorang pekerja

tidak dapat berkomunikasi dengan pekerja lain, misalnya

operator mesin, operator telepon. Hal ini dapat merupakan

pembangkit stres baginya.

f. Struktur dan Iklim organisasi

Ada tidaknya dukungan sosial dalam lingkungan kerja dan

sejauh mana seorang tenaga, kerja diikutsertakan untuk

berperan dan terlibat dalam suatu organisasi, dapat menjadi

penyebab ataupun sumber stres. Beberapa penelitian

membuktikan bahwa kurangnya partisipasi atau peran serta

dalam pengambilan keputusan ternyata berhubungan dengan

suasana hati dan perilaku negatif, misalnya menjadi perokok

berat.
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g. Faktor Individu dan dukungan sosial

Hasil akhir yang terjadi bila individu menghadapi situasi

yang sulit yang merupakan interaksi antara situasi yang ada

dengan ciri-ciri individunya. Sejauh mana individu menilai situasi

tersebut sebagai situasi yang penuh stres tergantung kepada

kepekaan individu. Sedangkan kepekaan individu tergantung

dari banyak hal/variabel antara lain kepribadian individu, usia,

kecakapan, dan dukungan sosial dari lingkungamya (Vázquez

et al., 2008).

1) Kepribadian

Kepribadian individu adalah faktor predisposisi yang

sangat penting dalam penerimaan respon tubuh terhadap

stres. Individu dengan kepribadian type A yang bercirikan

agresif, rasa bersaing yang tinggi, tak sabaran, senantiasa

bergelut dengan batas waktu diketahui memiliki risiko yang

lebih tinggi untuk terkena penyakit jantung koroner. Kondisi

yang sebaliknya terjadi pada individu yang berkepribadian

type B. Demikian halnya Individu dengan kepribadian

introvert bereaksi lebih negatif dan mengalami ketegangan

lebih besar daripada mereka yang berkepribadian extrovert,

bila mengalami stresor konflik peran (Tsuno et al., 2009).
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2) Kecakapan

Variabel lain yang ikut menentukan stres tidaknya situasi

yang dihadapi adalah Kecakapan yang meliputi intelegensia,

pendidikan, latihan. Jika seorang tenaga kerja menghadapi

masalah yang ia rasakan tak mampu dipecahkan olehnya,

sedangkan situasi tersebut dirasakannya sebagai situasi

yang mengancam dirinya, maka ia mengalami stres dan

menimbulkan ketidakberdayaan (distress). Sebaliknya jika

ia merasa mampu, maka motivasinya meningkat dan akan

merasa ditantang (eustress) (Zhou et al., 2010).

3) Dukungan sosial

Faktor yang juga penting bila seorang individu

menghadapi situasi yang potensial stres adalah factor

dukungan sosial. Banyak peneliti telah mencoba untuk

mendefenisikan dukungan sosial ini. Definisi yang dibuat

oleh beberapa ahli antara lain yaitu bahwa dukungan sosial

merupakan perasaan bahwa seseorang diperhatikan dan

dihargai oleh orang lain, serta menjadi bagian, diterima

dalam sebuah komunitas.

Dalam menangkal efek buruk dari stres, maka

peranan dukungan sosial sangat besar bagi seseorang

membuat individu lebih luwes (flexible) berperan dalam

menghadapi stresor tersebut. Biasanya istri/suami adalah
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individu yang paling penting dalam hat ini dalam mendukung

seorang individu menghadapi pekerjaan yang penuh stres.

Tidak memiliki dukungan sosial saja sudah merupakan stres

tersendiri bagi individu tersebut (Vázquez et al., 2008).

Meskipun secara teoritis dukungan sosial sangat

penting peranannya, akan tetapi pada prakteknya dalam

penelitian dukungan sosial ini merupakan variabel yang sulit

diukur, karena dukungan sosial ini sangat luas, meliputi

beragam sub variabel yang harus diukur baik kualitas dan

kuantitasnya. Ketidakjelasan konsep dan kesimpangsiuran

mengenai batasannya menyebabkan banyak penelitian yang

sulit membuktikan peranan dukungan sosial, bahkan

beberapa penelitian mendapatkan hubungan yang negatif

antara stresor kerja dan dukungan sosial (Tornroos et al.,

2012).

C. Patofisiologi Stress

Peran CRH sebagai mediator dari respon stres. CRH yang

merupakan sebuah neuropeptida yang diisolasi dari otak mamalia,

telah diimplikasikan dalam mediasi dari sebuah respon fisiologik

terintegrasi terhadap stres (Hobel and Culhane, 2012).

Sistem stres termasuk neuron-neuron CRH dalam nukleus

paraventrikular dari hipotalamus dan area otak lainnya serta lokus

seruleus / norepinefrin dan pusat sistem otonomi (simpatis) di batang
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otak. Ketika CRH dilepaskan dari eminensia median dari hipotalamus,

hal tersebut memberikan efek pelepasan ACTH, sehingga mengatur

respon glukokortikoid untuk stres (Chrousos, 1992 , Hobel and

Culhane, 2012). Perubahan adaptif dalam menghadapi stres bisa

berupa perilaku kerja (psikososial, gizi) atau fisik (bekerja,berdiri terlalu

lama). Sebagai contoh perubahan perilaku yang dialami oleh tikus

yang menerima suntikan CRH dalam ventrikel otak termasuk

peningkatan aktifitas lokomotor dan agresivitas dalam lingkungan yang

familiar, penurunan nafsu makan dan aktivitas seksual dan asumsi

freeze posture di lingkungan yang asing (Lenz et al., 1985 , Hobel and

Culhane, 2012). Respon ini mirip dengan yang terjadi pada tikus stres.

Dengan demikian, pusat pengaturan CRH, seperti stres, menghasilkan

efek -seperti anxiogenic dan anorectic (Button et al., 1982 , Hobel and

Culhane, 2012).

Chrousos (Chrousos, 1992 , Hobel and Culhane, 2012) menilai

bahwa data ini mendukung hipotesis bahwa CRH dapat memediasi

peredaran darah, metabolisme dan adaptasi perilaku yang terjadi

dalam tuntutan situasi .

Peran CRH selama kehamilan adalah sebagai berikut : dalam

masa kehamilan uterus, mulai dari usia kehamilan 7-9 minggu, unit

plasenta-desidual janin memproduksi hormon, neuropeptida, faktor

pertumbuhan dan sitokin dan tampaknya berfungsi dengan cara yang

menyerupai hipotalamus-hipofisis-target sistem. Kehamilan dikaitkan
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dengan perubahan besar dalam fungsi neuroendokrin, termasuk

perubahan kadar hormon dan mekanisme kontrol, yang penting dalam

menyediakan lingkungan yang menguntungkan dalam rahim untuk

pertumbuhan sel dan pematangan (Liu and Rebar, 1999 ). Telah diakui

pula bahwa pergeseran keseimbangan dari progesteron-dominan ke

estrogen-dominan hasil lingkungan di urutan kejadian dalam jaringan

kehamilan untuk mempromosikan hasil kerjanya, termasuk formasi gap

junction, ekspresi reseptor oksitosin dan sintesis prostaglandin. Seperti

diketahui pula bahwa tidak seperti kebanyakan mamalia lain, plasenta

manusia (primata) tidak dapat mengkonversi progesteron dengan

estrogen karena tidak mengekspresikan enzim kortisol-responsif 17-

beta hidroksilase yang diperlukan untuk konversi ini. Sebaliknya, zona

adrenal janin menghasilkan hormon prekursor, sulfat

dehydroepiandrosterone (DHEA-S), yang digunakan oleh plasenta

untuk mensintesis estrogen(Smith, 1999 , Hobel and Culhane, 2012).

Estriol, penanda aktivitas adrenal janin, adalah penanda risiko bagi

kelahiran prematur spontan (Lockwood and Kuczynski, 1999 , Hobel

and Culhane, 2012).

D. Stress Pada Ibu Hamil

Kehamilan merupakan keadaan fisiologis pada manusia di

mana sirkulasi CRH dalam plasma berada pada tingkatan yang

biasanya akan mengaktifkan sumbu hipofisis-adrenal (Sasaki et al.,

1989 , Hobel and Culhane, 2012). Selain itu, kehamilan ditandai
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dengan hiperkortisolisme pada tingkatan yang sama dengan yang

diamati pada depresi berat dan anoreksia nervosa.

Kehamilan membuat banyak perubahan dalam tubuh,

termasuk emosi akan berubah. Perubahan ini akan menimbulkan

tekanan yang berwujud sebagai stress. Kondisi stress adalah suatu hal

yang normal terjadi namun stress yang berlebihan dapat menimbulkan

efek yang negatif pada tubuh kita.

Sebuah studi menemukan bahwa stress kerja yang dialami

dalam 20 minggu pertama kehamilan terkait dengan preeklampsia,

yaitu tekanan darah tinggi selama kehamilan yang dapat memiliki efek

serius bahkan dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi.

terutama bagi para wanita yang memiliki tingkat tekanan pekerjaan

yang dua kali lipat dari perempuan lain rata-rata (Collingwood, 2012).

Stress dapat menyebabkan masalah kesehatan selama

kehamilan, namun stress tidak selalu buruk karena dengan

penanganan yang tepat, stress ringan akan dapat membantu

menghadapi tantangan baru.

Beberapa wanita mungkin merasa stres berat selama masa

kehamilan. Mereka mungkin khawatir tentang keguguran, kesehatan

bayi mereka atau tentang bagaimana mereka akan mengatasi

persalinan dan kelahiran atau menjadi orang tua termasuk masalah

biaya persalinan dan pengasuhan anak.
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E. Status Gizi Ibu Hamil

Menurut Almatzier (2003) status gizi adalah keadaan tubuh

sebagai akibat dari konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi

dan dibedakan atas status gizi buruk, status gizi kurang, status gizi

baik dan status gizi lebih.

Definisi lain status gizi menurut beberapa ahli berikut ini :

Status gizi menurut Gibson (2005) adalah keadaan tubuh yang

merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk

ke dalam tubuh dan utilisasinya. Sementara menurut Hadi (2002),

status gizi merupakan ekspresi satu aspek atau lebih dari nutriture

seorang individu dalam suatu variabel. Sedangkan menurut

Supariassa dkk (2001) status gizi adalah ekspresi dari keadaan

keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu.

Lingkar lengan atas (LLA/LILA) dewasa ini merupakan salah

satu pilihan untuk menentukan status gizi ibu hamil karena mudah

dilakukan dan tidak membutuhkan alat yang sulit juga sangat murah

dan terjangkau. Untuk pengukuran LILA pada wanita usia subur

dengan resiko KEK mempunyai ambang batas 23,5cm, apabila ukuran

LILA kurang dari 23,5cm atau bagian merah pada pita LILA maka

berarti wanita tersebut mempunyai resiko Kekurangan Energi Kronis

(KEK). Kemungkinan yang lain adalah apabila ukuran LILA lebih dari

23,5cm berarti tidak berisiko KEK (Lubis,2003).
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Cara lain untuk menentukan status gizi ibu hamil adalah

dengan menilai kadar haemoglobin (Hb). Apabila kadar Hb kurang dari

11gr/dl maka ibu hamil tersebut berisiko anemia sedangkan bila kadar

Hb sama atau lebih dari 11gr/dl maka ibu hamil tersebut tidak berisiko

anemia. Pemeriksaan kadar Hb pada umumnya menggunakan 3

metode yakni Sahli, kertas saring (talquist), dan hemocue

(WHO/UNICEF/UNU, 1997). Metode umum yang direkomendasikan

untuk dipakai pada survai prevalensi anemia pada populasi adalah

haemoglobinometri dengan metode cyanmethemoglobin di

laboratorium dan system hemocue (UNICEF, WHO, 2001).

F. Pekerja Sektor Informal

Salah satu kelompok pekerja yang paling rentan adalah

mereka yang bekerja di sektor informal. Mereka ini sangat rentan

dalam hal paparan bahaya tempat kerja, demikian pula akses ke

jaminan sosial (termasuk kompensasi) dan juga hak asasi. Pekerjaan

sektor informal ini dapat bervariasi dalam hal definisi, namun terdapat

kesamaan mengenai skala dan besarnya sektor ini. Di beberapa

negara berkembang sektor informal merupakan sektor terbesar dalam

hal pekerjaan dan luaran yang dihasilkan secara menyeluruh. Namun

ironisnya mereka yang bekerja di sektor ini berada di luar jangkauan

peraturan atau perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja.

Tak jarang secara sengaja pekerjaan yang berbahaya diberikan

kepada sektor ini sehingga dapat mengurangi biaya pada kesehatan
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dan keselamatan kerja. Dalam hal memperbaiki kondisi kesehatan dan

keselamatan kerja, sektor informal ini juga memiliki tantangan

tersendiri karena bukan merupakan prioritas para pekerja. Memiliki

pekerjaan jauh lebih penting dibandingkan kualitas pekerjaan itu

sendiri. Meskipun demikian, bekerja dalam kondisi seperti itu dapat

menyebabkan penyakit atau kecelakaan yang berhubungan dgn

pekerjaan dan jika hal itu dapat mempengaruhi penghasilan mereka,

maka dapat mendorong keluarga mereka ke dalam kemiskinan yang

lebih dalam. Perempuan dan juga anak-anak merupakan sebagian

besar tenaga kerja yang bekerja di sektor ini, seringkali yang menjadi

permasalahan adalah tidak ada perbedaan yang jelas antara tempat

kerja dan rumah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dikembangkan

strategi yang berbeda tergantung pada konteks. Pekerjaan pada sektor

informal kadang-kadang juga dikenal sebagai 'ekonomi rakyat' karena

besarnya jumlah pekerja yang dipekerjakan, dan jumlah yang bergerak

masuk dan keluar dari perekonomian ini relatif mudah (Pandita, 2009).

G. Gizi Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Stress

Berbagai penelusuran literatur yang telah dilakukan oleh para

ahli untuk mengidentifikasi uji klinis terbaru, laporan penelitian, editorial

dan berbagai pertemuan menggambarkan peran biokimia dan fisiologis

dari gizi mikro individu. Penelusuran tersebut menegaskan bahwa

yang paling relevan dengan kinerja kognitif adalah vitamin yang larut

air (B dan C group), bersama-sama dengan, kalsium magnesium
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mineral, dan seng. Bukti klinis mengungkapkan bahwa kekurangan

dari satu atau lebih dari gizi mikro tersebut dapat mempengaruhi

kinerja kognitif, terutama di kelompok-kelompok rentan seperti orang

tua dan orang-orang yang terkena tekanan kerja dan gaya hidup stress

(Huskissonet al., 2007).

Gizi mikro mencakup semua vitamin yang yang larut dalam air,

serta beberapa mineral.memiliki hubungan yang sangat erat dengan

kinerja kognitif. Hubungan antara diet, otak dan perilaku sangatlah

kompleks. Namun, gizi mikro diketahui memiliki pengaruh langsung

pada fungsi kognitif melalui keterlibatannya dalam metabolisme energi

neuron dan sel glia, sintesis neurotransmitter, reseptor pengikat dan

memelihara pompa ion membran. Defisiensil dari hasil gizi mikro ini

dapat terlihat dalam sejumlah gejala nonspesifik, beberapa

diantaranya adalah yang terkait dengan kinerja kognitif (Hobel and

Culhane, 2003).

Pengetahuan terkini dari peran fisiologis gizi mikro yang paling

erat terkait dengan kinerja kognitif, dengan referensi khusus pada

sistem saraf pusat (SSP). Berikut ini akan dijelaskan secara singkat

mengenai peran fisiologis dari semua vitamin yang larut dalam air dan

peran mereka dalam sistem saraf (Huskisson et al., 2007) .

1. Vitamin B1 (tiamin)

Tiamin mempunyai peranan secara fisiologis utamanya

sebagai koenzim dalam metabolisme karbohidrat. Sebagai koenzim
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tiamin pirofosfat diperlukan untuk beberapa tahapan dalam

pemecahan glukosa untuk suplai energi. Hal ini juga memainkan

peranan dalam konduksi impuls saraf. Sejumlah besar tiamin

dikandung oleh Otak dan saraf perifer yang mempunyai banyak

peran dalam jaringan saraf.

2. Vitamin B2 (riboflavin)

Riboflavin dikonversi ke koenzim flavin mononukleotida dan

flavin adenin dinukleotida setelah penyerapan usus,. Secara

fisiologis, riboflavin berperan sebagai perantara dalam berbagai

reaksi oksidasi-reduksi sehingga dengan demikian maka

metabolisme karbohidrat, protein dan lemak menjadi teramat

penting dalam pembentukan energi. Jelasnya riboflavin sangat

diperlukan dalam proses konversi piridoksin (vitamin B6) dan asam

folat ke dalam bentuk koenzimnya, dan untuk perubahan triptofan

menjadi niacin.

3. Niacin

Niacin berasal dari perpaduan istilah kedua asam nikotinat

dan nikotinamida amida turunannya (Niacinamide). Niacin diubah

menjadi bentuk koenzim dalam sel, nicotinamide adenin

dinukleotida (NAD) dan NAD fosfat (NADP) yang mempunyai peran

penting dalam metabolisme energi. Sedikitnya terdapat 200 enzim

yang diketahui memiliki ketergantungan pada NAD atau NADP.
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Sebagian besar enzim yang memiliki ketergantungan pada NAD

terlibat dalam reaksi katabolik, sebagai contoh oksidasi molekul

bahan bakar, sedangkan NADP mempunyai peranan yang lebih

umum dalam reduktif, reaksi biosintesis senyawa seperti steroid

dan asam lemak . Niasin juga berperan dalam konversi riboflavin

dan vitamin B6 dalam bentuk aktif.

4. Vitamin B6 (pyridoxine)

Pyridoxine diubahi menjadi fosfat piridoksal dan pyridoxamine

fosfat dalam hati dan jaringan lain. Koenzim ini melayani terutama

sebagai koenzim dalam reaksi transaminasi serta didistribusikan ke

seluruh jaringan. Piridoksal fosfat berperan sebagai kofaktor untuk

sejumlah besar enzim yang terlibat dalam sintesis, dekarboksilasi,

bolism, rasemisasi dan transformasi lain dari asam amino, serta

pada metabolisme asam nukleat dan lemak. Hal tersebut juga

merupakan koenzim penting untuk phosphorilasi glikogen serta

kurang lebih setengah dari semua vitamin B6 dalam tubuh

ditemukan pada proses fosforilasi otot rangka. Vitamin B6 sangat

penting untuk sintesis adrenalin (epinefrin), serotonin, asam butirat

gamma amino (GABA), tyramine, dopamin, dan neurotransmitter

lainnya dalam sistem saraf pusat dan perifer. Dalam konversi

triptofan ke vitamin niacin, vitamin B6 berpartisipasi serta

kekurangan pyridoxine menghambat proses ini.
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5. Folic acid (vitamin B9)

Asam folat merupakan istilah yang diberikan kepada kelompok

senyawa yang dikenal sebagai folat adalah yang dapat ditemukan

di berbagai macam makanan. Secara luas zat ini didistribusikan

dalam jaringan. Organ penyimpanan utamanya adalah hati , yang

berisi kurang lebih setengah dari cadangan tubuh. Asam

tetrahydrofolic yang merupakan bentuk aktif folat dalam tubuh yang

bertindak sebagai koenzim dalam beberapa reaksi metabolisme

penting. Hal ini mempunyai peranan yang amat penting dalam

metabolisme asam amino, termasuk homocysteine (HCY), dalam

pembentukan asam nukleat dan jaringan saraf, serta sintesis sel-

sel darah. Hal ini teramat diperlukankan untuk perkembangan dan

fungsi dari jaringan saraf serta sumsum tulang. Metabolisme dan

penggunaan asam folat yang benar tergantung pada suplai yang

mencukupi dari vitamin lain dari grup B.

6. Vitamin B12 (cobalamin)

Cobalamin merupakan istilah yang berasal dari sekumpulan

senyawa yang berisi cobalt yang dikenal sebagai cobalamin. Dalam

tubuh manusia bentuk-bentuk dominannya adalah methylcobalamin

hydroxycobalamin dan adenosylcobalamin. Vitamin ini banyak

ditemukan terutama di hati, akan tetapi organ lain seperti ginjal,

jantung dan otak juga mengandung konsentrasi lebih tinggi dari

rata-rata. Kelenjar pituitari memiliki konsentrasi per gram jaringan
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setiap organ dalam tubuh yang terbanyak. Di dalam tubuh, terdapat

dua jenis reaksi biokimia tertentu di mana koenzim cobamide

berperan yaitu : (i) yang dikatalisis oleh adenosylcobalamin, dan (ii)

yang dikatalisis oleh Methylcobalamin. Methylcobalamin berperan

penting dalam transformasi HCY ke dalam bentuk asam amino

metionin, sementara adenosylcobalamin mengkatalisis reaksi

dalam jalur untuk degradasi asam lemak oddchain dsn asam amino

tertentu. Asam folat dan vitamin B6 juga dibutuhkan untuk reaksi

ini dan dalam HCY ketidakberadaannya terakumulasi.

7. Vitamin B dan Homosistein

Homosistein merupakan asam amino yang penting untuk

fungsi sel normal. Tidak berbahaya dalam kadar yang rendah,

namun pada konsentrasi yang lebih tinggi, zat ini dapat merusak

fungsi sel normal, khususnya akibat cepatnya membagi jaringan,

dan terkait dengan semakin banyak penyakit. Jumlah rata-rata

HCY dalam tubuh sekitar 5 - 15 umol. Jumlah melebihi 15 umol

dianggap sebagai tanda untuk hypercysteinaemia dan

berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular.

Evidens pertumbuhan membuktikan bahwa jumlah HCY yang tinggi

bisa menimbulkan kerusakan yang permanen dari fungsi kognitif.

Ketidakberadaannya dari beberapa sumber pencernaan,

menyebabkan demethylation metionin makanan membentuk HCY.

Kemudian HCY yang kembali didaur ulang menjadi metionin
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melalui jalur re-metilasi yang melibatkan vitamin B12 dan asam

folat sebagai kofaktor dan co-substrat: Kelompok metil dari

methyltetrahydrofolate (bentuk aktif asam folat) ditransfer ke HCY

untuk pembentukan metionin dan tetrahydrofolate, serta enzim

yang bertanggung jawab untuk reaksi ini memerlukan vitamin B12

sebagai kofaktor. Ketika jumlah metionin berlebihan atau sistein

diperlukan, maka HCY dikonversi dalam jalur alternatif 'trans-

sulphuration' untuk sistein menggunakan vitamin B6 sebagai

koenzim. Kekurangan vitamin B6, asam folat, dan vitamin B12

dapat menyebabkan akumulasi HCY yang dipantau dalam darah

dan urine.

8. Biotin

Biotin merupakan anggota dari vitamin B kompleks dan

merupakan kofaktor dalam empat karboksilase enzim yang terletak

di jantung, otak, ginjal, dan hati. Biotin ini tergantung pada enzim

yang terlibat dalam metabolisme asam amino, asam lemak, dan

penggunaan vitamin B lainnya. Masing-masing gugus biotin

memainkan peran pembawa karboksil selama transfer CO2 dalam

reaksi enzimatik.

9. Asam pantotenat

Asam pantotenat merupakan anggota dari vitamin B kompleks.

Ditemukan dalam ginjal, hati, otak, dan jantung dalam konsentrasi
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yang tinggi. Asam pantotenat memiliki peran fisiologis utama

sebagai konstituen dari koenzim A, yang memainkan peran kunci

dalam metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Hal demikian

melibatkan perbaikan dan pemeliharaan dari seluruh sel dan

jaringan, dan dalam sintesis hormon, sterol, antibodi, serta

neurotransmiter. Vitamin B12 diduga memfasilitasi konversi asam

pantotenat ke koenzim A. Asam folat, biotin dan vitamin B6 yang

merupakan kelompok vitamin B, yang dibutuhkan untuk

penggunaan yang tepat dari asam pantotenat, serta vitamin C telah

ditunjukkan untuk memperbaiki kekurangan asam pantotenat.

10.Vitamin C (Asam Askorbat)

Vitamin C didistribusikan ke sebagian besar jaringan, dengan

konsentrasi tertinggi ditemukan pada kelenjar hipofisis sebanyak

400 mg / kg dan otak. Akan tetapi kapasitas penyimpanan tubuh

rendah. Vitamin C sangat dibutuhkan untuk sintesis kolagen, serta

dibutuhkan untuk sintesis asam empedu dan membantu dalam

penyerapan zat besi. Vitamin C dalam sistem saraf, juga sangat

penting untuk sintesis neurotransmitter dopamin dan noradrenalin.

Peran penting vitamin C lainnya adalah : sintesis sejumlah hormon

(misalnya, noradrenalin atau hormon yang diaktifkan melalui

vitamin C-dependent amidasi seperti, kalsitonin, oksitosin,

cholecystokinin, vasopressin, gastrin), yang berfungsi sebagai

fungsi redoks / antioksidan, sistem kekebalan tubuh, dan
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perlindungan terhadap potensi pembentukan karsinogenik dari

nitrit-makanan yang mengandung nitrosamin seperti daging asap.

Vitamin C sangat dibutuhkan untuk metabolism dan penggunaan

asam folat serta bertindak sinergis dengan seng dalam formasi

kolagen .

Peran Kalsium, Magnesium,dan Seng dalam SSP diuraikan sebagai

berikut :

1. Kalsium

Kalsium memiliki peran sentral pada rangsangan saraf,

sebagai utusan intraselular serta dalam regulasi neurotransmisi.

Plasma kalsium juga penting untuk pengaturan berbagai fungsi sel

penting: termasuk kontraksi otot, pembekuan darah, konduksi

saraf, dan permeabilitas membran. Asupan kalsium dalam

makanan sampai sekitar 120 mg terutama diserap oleh transportasi

aktif sedangkan jumlah di atas tingkat ini diserap oleh difusi.

Karena difusi merupakan proses yang relatif tidak efisien, maka

terjadi penurunan proporsi penyerapan kalsium sebagai makanan

yang kalsiumnya meningkat tetapi jumlah absolut yang diserap

terus meningkat. Karena bendungan besar kalsium di tulang,

hipokalsemia (kalsium darah rendah) relatif langka dan ketika hal

itu terjadi, biasanya disebabkan terapi obat, seperti sebagai

diuresis kuat, bukan disebakan defisiensi diet. Hiperkalsemia lebih

umum terjadi, biasanya penyebabnya adalah kelainan paratiroid,
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tapi terkadang juga disebabkan oleh konsumsi tablet vitamin D

berlebihan, dengan atau tanpa kalsium (vitamin D intoksikasi atau

hypervitaminosis D). Proses yang tergantung pada kalsium, seperti

pertumbuhan dan perkembangan tulang dan gigi, serta fungsi

sistem saraf, yang juga tergantung pada vitamin C dan vitamin B.

Vitamin B6 diduga berfungsi sebagai pengatur masuknya kalsium

ke dalam otot polos pembuluh darah.

2. Magnesium

Magnesium (Mg) sangat diperlukan untuk kegiatan lebih dari

300 enzim dan memegang peranan yang penting dalam transmisi

neurokimia. Pengaruh mikronutrien pada fungsi kognitif dan kinerja

serta rangsangan otot, Mg-adenosine trifosfat (ATP-Mg) kompleks

yang terlibat dalam semua proses biosintesis penting seperti

glikolisis, pembentukan adenosin siklik monofosfat (cAMP), energi

dependent membran transportasi dan transkripsi dari Kode genetik.

Beberapa enzim juga membutuhkan vitamin B sebagai kofaktor.

Secara khusus, magnesium sangat dibutuhkan untuk semua enzim

yang memerlukan vitamin B1 sebagai kofaktor. Keduanya

magnesium dan vitamin B2 yang dibutuhkan untuk konversi vitamin

B6 menjadi bentuk aktif. Ekstra-selular magnesium sangat

dibutuhkan untuk pemeliharaan saraf dan membran otot serta

untuk transmisi impuls di persimpangan neuromuskular. Ada pula

beberapa interaksi sinergis dan antagonis antara kalsium dan
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magnesium. Pada prinsipnya relevansi di sini adalah interaksi

antara kalsium dan magnesium dalam regulasi permeabilitas saraf

serta sel-sel otot, yang mengatur eksitabilitas neuromuskular.

Akibat rangsangan yang memiliki hubungan secara timbal balik dari

magnesium dan konsentrasi kalsium, dapat dilihat bahwa

kekurangan mikronutrien baik tunggal atau keduanya

menyebabkan peningkatan rangsangan. Secara klinis, kekurangan

ion baik tunggal atau keduanya dapat menyebabkan gangguan otot

(misalnya kram, tetany), kelainan jantung, saraf Sistem gejala

(misalnya paraesthesias, mudah marah) atau gangguan kejiwaan.

Data menunjukkan bahwa tidak ada kompetisi antara magnesium

dan kalsium dalam penyerapan di usus. Suplementasi kalsium tidak

akan menurunkan magnesium absorption dan asupan magnesium

sampai 800 mg tidak mampu mempengaruhi penyerapan kalsium

usus

3. Zinc

Zinc dbutuhkankan sebagai komponen lebih dari 200 enzim

dan sebagai komponen structural berbagai protein, neuropeptides,

hormon, dan reseptor hormon. Seng memiliki peran tambahan

dalam SSP, sebagai produk neurosecretory dan kofaktor. Dalam

hal ini fungsi seng sangat terkonsentrasi di sinaptik vesikula dari

kandungan seng yang disebut neuron. Neuron didapatkan hampir

secara eksklusif di forebrain. Sedangkan peran yang tepat dari zinc
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di otak yang selama ini masih harus ditemukan, telah menetapkan

bahwa penurunan neuropsikologi merupakan salah satu

konsekuensi kesehatan berupa defisiensi seng. Penyerapan Seng

terutama di pangkal usus halus oleh mekanisme transpor aktif.

Penyerapan Seng terikat pada albumin dan diangkut ke hati di

sistem portal. Dari hati, seng didistribusikan ke seluruh jaringan,

dengan konsentrasi yang sangat tinggi yang ditemukan di otot

rangka. Selain penurunan fungsi kognitif, kekurangan zinc

menyebabkan gangguan pembentukan kolagen, penyembuhan

luka terhambat, perubahan kulit, dan kerentanan terhadap infeksi.

Gizi mikro individu terutama dibutuhkan untuk kognitif kinerja

dan suasana hati karena fungsi efektif SSP sangat tergantung pada

sebagian pasokan nutrisi yang memadai dan konstan. Dalam

tinjauan yang komprehensif, Haller mengidentifikasi tiga

mekanisme utama yakni dua langsung dan satu tidak langsung

dimana mikronutrien mempengaruhi fungsi kognitif (Huskisson et

al., 2007).

Meskipun tingkat stres psikologisi sulit diukur dan kemampuan

individu untuk mengatasi stres sangat bervariasi, namun gejala

stres timbul dalam cara-cara yang terukur berupa perubahan

konsentrasi, mood, ingatan dan sebagainya. Faktor stres eksternal

memicu pelepasan hormon stres. Hal ini pada gilirannya

menyebabkan peningkatan kebutuhan mikronutrien yang jika tidak
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terpenuhi, dapat menyebabkan menurunnya daya tahan terhadap

stres dan juga menurunkan kompromi kognitif dan kesejahteraan

fisik. Dalam dekade terakhir sejumlah studi awal telah

dipublikasikan. Dalam tinjauan Haller tentang efek vitamin dan

nutrisi lain pada otak, disimpulkan bahwa banyak penelitian

menunjukkan efek tertentu, terutama pada fungsi kognitif dan

suasana hati (Huskisson et al,2007)).

H. Gizi Mikro Dan Kerusakan DNA

Terjadinya kerusakan gen dapat melalui beberapa mekanisme,

antara lain mutasi titik dan modifikasi basa yang disebabkan oleh

molekul reaktif seperti radikal hidroksil, kerusakan dan kegagalan

pengaturan kembali kromosom, kekurangan dan penambahan

kromosom, gene silencing karena metilasi yang tidak sesuai pada

CpG, aktivasi DNA parasitic yang disebabkan oleh metilasi yang

berkurang, serta pemendekan telomer (Fenech and Fergusson 2001).

Mutagen endogen merupakan penyebab dari kerusakan gen

tersebut atau dapat pula terjadi karena kekurangan pada co-faktor

yang dibutuhkan untuk metabolisme dan perbaikan DNA. Telah

diketahui pula peranan gizi mikro sebagai ko-factor pada enzim

perbaikan DNA. Para pakar telah membuktikan bahwa kekurangan gizi

mikro tertentu dapat memberikan pengaruh kepada polimorfisme

genetik yang kemudian mengurangi aktivitas enzim. Misalnya Mg

sebagai co-faktor pada beberapa polymerase DNA atau zink yang
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merupakan komponen perbaikan DNA OGG1 glikosilase terlibat pada

guanine oksidase.

Penelitian membuktikan bahwa beberapa vitamin dan mineral

dapat memelihara stabilitas genomik. Misalnya Vitamin A dapat dapat

mengurangi kerusakan DNA, kekurangan vitamin C dan E dapat

menyebabkan gangguan oksidasi DNA dan kerusakan kromosom.

Vitamin D sebagai bahan anti oksidan menjaga stabilitas struktur

kromosom serta mencegah DNA double strand breaks. Kekurangan

vitamin B12 berhubungan dengan pembentukan formasi mikronuklei,

dan kekurangan transkobalamin berhubungan dengan abnormalitas

kromosom (Fenech et al, 2005).

Daftar zat gizi mikro yang dibuat oleh Fenech, (2010)

memperlihatkan peranan zat gizi mikro dalam menjaga stabilitas

genome. Lipid. Folat, riboflavin, vitamin B6 dan B12 bermanfaat dalam

memelihara proses metilasi DNA serta sisntesis dTMP dari dUMP,

kelompok antioksidan seperti vitamin C dan E berperan dalam me

ncegah oksidasi DNA. Zink bertμgas sebagai ko-faktor untuk

superoksid dismutase, endonuklease IV, serta fungsi pada p53, dan

Fapy glikosilase. Besi merupakan komponen pada reduktase

ribonukleotida, dan sitokrom mitokondria. Mangan digunakan sebagai

komponen dalam dismutase superoksid, Magnesium dibutuhkan

sebagai ko-faktor untuk variasi pada polimerase DNA, perbaikan

nukleotida, serta sangat penting dalam proses polimerasi mikrotubuli
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dan segregasi kromosom., sementara kalsium sebagai ko-faktor untuk

pengaturan proses mitosis dan segregasi kromosom. (Fenech, 2010)

Peranan Zink sebagai antioksidan dan pemelihara keutuhan

DNA seluler. Zink dibutuhkan sebagai elemen intraseluler dan

berperan penting untuk fungsi biologis, seperti fungsi reproduksi,

fungsi imun, dan melawan radikal bebas. Defisiensi zink dapat

menyebabkan timbulnya penyakit kronis termasuk kanker, dan ini bisa

dijelaskan karena peran zink sebagai anti oksidan dan perbaikan

kerusakan DNA. Kekurangan zink dapat menyebabkan DNA single

strand breaks. Zink terbukti sangat penting untuk pemeliharaan

keutuhan genome pada manusia ( Song, dkk, 2009).

Telah terbukti peranan zat gizi dalam metilasi DNA. Vitamin C

berhubungan dengan hipermetilasi pada kejadian kanker paru.

Kekurangan zink dapat mengurangi pemakaian metil grup dari S

adenosilmetionin (SAM) pada tikus yang menyebabkan hipometilasi

DNA dan histon.

I. Mikronuklei Sebagai Biomarker Kerusakan DNA

Micronuclei (MN) kini telah digunakan secara luas dan

terstandar secara internasional untuk menganalisis kerusakan gen

pada manusia (Fenech, 2007). MN berasal dari fragmen kromosom

asentrik, fragmen kromatid asentrik, atau keseluruhan kromosom yang

gagal terikut pada sel baru hasil pembelahan pada akhir telofase

(mitosis) yang terjadi karena tidak melekat dengan tepat pada spindle
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selama proses segregasi (anaphase). Fragmen kromosom asentrik

sebagian kecil berasal DNA double strand breaks yang tidak bisa

diperbaiki. Misrepair DNA breaks terjadi bila perbaikan DNA

rekombinan homolog tidak berfungsi yang disebabkan oleh kelainan

seperti BRCA1 dan BRCA2. DNA breaks tak bisa diperbaiki jika enzim

yang dibutuhkan pada jalur non homologous tidak tersedia, dan inilah

yang kemudian akan membentuk mikronuklei.

Gambar 1. Terbentuknya mikronuklei (MN) dan Nucleoplasmic bridge
(NPB), saat terjadi pembelahan sel. MN berasal dari
kerusakan keseluruhan kromosom atau asentrik
kromosom (Sumber: Fenech, 2011)

Mikronuklei berhubungan dengan defisiensi mikronutrien.

Melalui beberapa studi cross-sectional, ditemukan bahwa frekuensi

MN pada limfosit secara negative berhubungan dengan plasma folat

dan vitamin B12, dan secara positif berhubungan dengan homosistein

dan vitamin C, serta tidak berhubungan dengan vitamin E. Intervensi

dengan suplemen asam folat 700 μg, dan 2-5 μg vitamin B12
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mengurangi frekuensi pada limfosit sebesar 25 % (Fenech dkk, 2003).

Pemberian selama 4 bulan multivitamin yang mengandung 516 μg

asam folat, 75 mg rutin, 3 mg retinil asetat, 30 mg L-tokoferol, 150 mg

asam askorbat, dan 0-2 mg asam folat, menurunkan secara signifikan

frekuensi MN di limfosit pada subjek orang tua (56-80) tahun. (Fenech

et al, 2003).

Mikronuklei dapat pula berasal dari fragmen asentrik termasuk

karena eksisi simultan (8-oxo-deoxyguanosine) atau inkorporasi basa

DNA yang tidak adekuat (uracil) yang terjadi pada bagian pangkal

yang berseberangan dengan DNA strands. Saat terjadi repair eksisi

secara simultan, penutupan gap tidak terjadi dengan sempurna

sehingga akan terbentuk mikronuklei. Hal ini bisa terjadi karena

hipometilasi pada centrometric atau pericentromeric DNA (Fenech,

2011).

Pemeriksaan MN pada limfosit manusia lebih akurat

menggunakan cyttokinesis-blok micronucleus (CBMN) assay karena

penghitungan dilakukan khusus pada sel yang sedang membelah. Sel

ini dikenali dari adanya dua sel (binucleatid, BN) yang terlihat setelah

sitokinesis dihambat dengan sitokalasin B. Membatasi penghitungan

MN pada sel BN mencegah efek pengganggu yang disebabkan

pembelahan sel secara kinetik. (Fenech, 2007).

Sensitivitas MN terhadap perubahan kecil pada status

mikronutrien diantara batas-batas fisiologis membuat MN menjadi
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biromarker yang baik untuk mengidentifikasi kadar gizi mikro yang

esensial untuk stabilitas genome, dan untuk mengidentifikasi jumlah

asupan yang optimal (Song, 2009).

J. Kelor pada Penelitian Ibu Hamil

Daun kelor (Moringa Oleifera) merupakan salah satu pangan

yang mempunyai kandungan sumber zat gizi yang baik untuk ibu

hamil. Tanaman ini sangat mudah didapatkan di seluruh wilayah

Indonesia serta dapat dikonsumsi sebagai sumber pangan yang kaya

akan protein, asam amino, mineral dan vitamin. Daun kelor memiliki

kandungan 46 anti oksidan kuat yang melindungi tubuh dari radikal

bebas, juga mengandung 18 asam amino dimana 8 diantaranya

esensial yang sangat dibutuhkan tubuh untuk membangun sel-sel

baru, 90 nutrisi alami seperti vitamin dan mineral, serta 36 senyawa

anti inflamasi. Dalam 100 gram daun kelor terdapat kandungan vitamin

C setara 7 kali vitamin C yang ada pada buah jeruk, 4 kali kalsium

dalam susu, 4 kali vitamin A dalam wortel, 3 kali kalium dalam pisang,

dan 2 kali protein dalam sebutir telur (Joni, 2006).

Di dalam Bahasa Indonesia populer termasuk di dalamnya

Bahasa Jawa, Bali, Sunda, dan Lampung, masyarakat setempat lebih

mengenalnya dengan sebutan kelor. Tanaman ini memiliki berbagai

macam nama yang berbeda di beberapa wilayah di tanah air sebagai

berikut : Ongge (Bima), Keloro (Bugis/Makassar), Kelo (Gorontalo),



49

Kawano (Sumba), Moltong (Flores), Kerol (Pulau Buru), Marangghi

(Madura) (Jonni et al,2006: Widjiatmoko, 2011).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan hasil

bahwa suplemen multi zat mikro lebih efektif dalam menurunkan

kejadian anemia dan pencegahan kejadian bayi berat lahir rendah

(BBLR). Daun kelor memiliki kandungan unsur multi zat gizi mikro yang

sangat dibutuhkan oleh ibu hamil antara lain : β-karoten, thiamin (B1),

Riboflavin (B12), Niacin (B3), zat besi, kalsium, magnesium, fosfor,

seng, dan vitamin C, sehing dapat dijadikan alternatif untuk

peningkatan status gizi ibu hamil. Berdasarkan berat keringnya, daun

kelor mengandung protein sekitar 27%, vitamin A, vitamin C, kalsium

(Ca), dan zat besi (Fe) (Savitri, 2006).

Mengkonsumsi daun kelor dapat dijadikan salah satu alternatif

untuk penanggulangan kasus kekurangan gizi di Indonesia.

Kandungan zat gizi tersebut di atas akan mengalami peningkatan

kuantitas apabila dikonsumsi setelah dikeringkan dan dijadikan serbuk

(tepung), kecuali vitamin C. Vitamin A yang terkandung dalam

serbuk/tepung daun kelor setara dengan 17 (tujuh belas) kali kalsium

yang terkandung dalam susu, setara dengan 10 (sepuluh) kali vitamin

vitamin A yang terkandung dalam wortel, setara dengan 15 (lima

belas) kali potasium yang terkandung dalam pisang, setara dengan 9

(Sembilan) kali protein yang terkandung dalam yogurt dan setara
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dengan 25 (dua puluh lima) kali zat besi yang terkandung dalam

bayam (Jonni, 2006).

Dalam satu sendok makan tepung daun kelor terkandung

sekitar 14% protein, 23% zat besi, 40% kalsium, dan mendekati

seluruh kebutuhan vitamin A balita. Sebanyak enam sendok makan

penuh dapat memenuhi kebutuhan  kalsium dan zat besi ibu hamil dan

menyusui (Fahey, 2005). β -karoten yang terkandung dalam daun kelor

merupakan prekursor retinol (vitamin A). Terdapat 25 jenis β-karoten

yang terkandung dalam daun kelor, tergantung dari varitasnya (Price,

2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Susanto, dkk (2010)  telah

membuktikan bahwa pemberian tepung daun kelor varitas NTT dapat

meningkatkan status gizi tikus model kurang energy protein (KEP)

dengan menggunakan indikator kadar albumin darah. Dosis optimal

tepung daun kelor yang dapat meningkatkan status gizi tikus KEP

adalah 720 mg/hr. Demikian pula halnya dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Idohon-Donson et al (2011) menemukan bahwa setelah

3 bulan perlakuan pemberian tepung daun kelor rata-rata konsentrasi

hemoglobin meningkat secara signifikan.

Tumbuhan Kelor telah banyak digunakan sebagai obat

tradisional. Beberapa bagian dari tumbuhan kelor telah digunakan

sebagai obat pada berbagai masyarakat di Asia dan Afrika. Obat itu

telah digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam kelainan
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seperti sakit kepala, kecacingan, diare, ulkus peptikum, anemia,

demam, infeksi saluran kencing, masalah pada hati, limpa, arthritis,

dan rematik. Namun khasiatnya belum pernah dibuktikan secara

ilmiah.

Lowell J. Fuglie (2001) yang merupakan peneliti pertama yang

menganalisa kandungan gizi daun kelor kering atau tepung daun kelor.

Perbandingan unsur gizi dan vitamin-vitamin yang terkandung dalam

daun kelor segar dengan daun kelor yang telah dikeringkan dan

dilumatkan dalam bentuk serbuk atau tepung dalam satuan yang sama

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Kandungan gizi tanaman kelor (Moringa Oleifera,Lamk)/100gr

Kandungan Gizi Biji Daun Tepung Daun
Kadar Air (%)
Calori
Protein (g)
Lemak (g)
Carbohydrate (g)
Fiber (g)
Minerals (g)
Ca (mg)
Mg (mg)
P (mg)
K (mg)
Cu (mg)
Fe (mg)
S (mg)
Ovalic Acid (mg)
Vitamin A – β karoten (mg)
Vitamin B – choline (mg)
Vitamin B1- thiamin (mg)
Vitamin B2-riboflavin (mg)
Vitamin B3-nicotinic acid (mg)
Vitamin C- Ascorbic acid (mg)
Vitamin E - tocopherol (mg)
Arginine (g/16g N)
Histidine (g/16g N)
Lysine (g/16g N)
Tryptophan (g/16g N)
Phenylalanine (g/16g N)
Methionine (g/16g N)
Threonine (g/16g N)
Leucine (g/16g N)
Isoleucine (g/16g N)
Valine (g/16g N)

86,9
26
2,5
0,1
3,7
4,8
2,0
30
24

110
259
3,1
5,3
137
10

0,11
423
0,05
0,07
0,2
120

-
3,6
1,1
1,5
0,8
4,3
1,4
3,9
6,5
4,4
5,4

75,0
92
6,7
1,7

13,4
0,9
2,3
440
24
70
259
1,1
7

137
101
6,8
423
0,21
0,05
0,8
220

-
6,0
2,1
4,3
1,9
6,4
2,0
4,9
9,3
6,3
7,1

7,5
205
27,1
2,3
36,2
19,2

-
2,003
368
204

1,324
0,57
28,2
870

1,6%
16,3

-
2,64
20,5
8,2
17,3
113

1,33%
0,61%
1,32%
0,43%
1,39%
0,35%
1,19%
1,95%
0,83%
1,06%

Sumber : (Moringa Oleifera: Natural Nutrition for The Tropicsby Lowell
Fuglie, 1999)
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Kandungan gizi pada 100 gram, baik pada daun segar telah

diteliti oleh Gopalan C, sementara untuk daun kering diteliti oleh Fuglie

LJ, dan hasilnya seperti terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.
Kandungan Gizi dalam 100 (gr) Daun Kelor Kering Terhadap

Kebutuhan Ibu Hamil dan Persentase Kandungan Daun Kering
Terhadap Kebutuhan Ibu Hamil

Sumber : (Moringa Oleifera: Natural Nutrition for The Tropicsby Lowell
Fuglie, 1999)

Kandungan ekstrak daun kelor setara 500gram yaitu β karoten

94,5 mg, riboflavin (B2) 102,5 mg, thiamin (B1) 13,2 mg, niacin (B3) 41

mg, vitamin C 86,5 mg, kalsium 1015 mg, magnesium 1840 mg, zat

Unsur Gizi Daun
Kering

Kebutuhan
Bumil

(%) Daun
KeringTerhadap

Kebutuhan
Bumil

Protein 27,1 gr 67 gr 45,1
Lemak 2,3 gr
Beta carotene 18,9 mg 800 Re
Thiamin (B1) 2,64 mg 1,3 mg
Riboflavin (B2) 20,5 mg 1,4 mg
Niacin (B3) 8,2 mg 18 mg
Vitamin C 17,3 mg 70 mg 24,7
Kalsium 2003 mg 1200 mg 166,9
Kalori 205 kal 2200-2500 kal 8,2
Karbohidrat 38,2 gr
Tembaga 0,57 mg
Serat 19,2 gr
Zat besi 28,2 mg 46 mg 61,3
Magnesium 368 mg 320 ug 115
Fosfor 204 mg 1200 mg 17
Kalium 1,324 mg
Seng 3,29 mg 15 mg 21,9
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besi (Fe) 141 mg, fosfor 1020 mg, dan seng 16,45 mg. Efek dari

pemberian daun kelor pada ibu hamil dapat diketahui dengan

melakukan pengukuran kadar zat gizi mikro yang terdapat dalam

plasma darah ibu, dan juga kerusakan DNA ibu. Saat ini kerusakan

DNA menjadi marker yang sensitif untuk defisiensi zat gizi mikro

(Fenech, 2005).

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fenech (2005) telah

membuktikan bahwa rendahnya asupan kalsium, folat, asam nikotinat,

vitamin E, retinol, β karoten, berhubungan dengan keutuhan genome.

Sementara Costa (2006) membuktikan bahwa defisiensi kolin dapat

meningkatkan kerusakan DNA. Juga Saaka (2009) telah melaporkan

bahwa kekurangan zink telah terbukti menyebabkan kerusakan DNA

single strand.

K. Kerangka Teori / Konsep

Sebuah fase alamiah yang akan dilalui oleh seorang wanita

yang telah mengalami menstruasi adalah kehamilan. Pada fase ini

akan terjadi perubahan fisiologis dan biologis serta psikologis pada

seorang wanita. Pada saat hamil seorang wanita perlu mengontrol

dirinya dari keadaan stress maupun keadaan lain yang dapat

memberikan efek yang kurang menguntungkan pada janinnya. Sebuah

penelitian di Canada telah membuktikan bahwa terdapat hubungan

yang kuat pada seorang wanita bekerja dengan kesehatan mental. Hal

ini dipicu oleh adanya stress yang terjadi pada ibu hamil akibat beban
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kerja. Masalah kesehatan mental selama kehamilan dapat memiliki

efek serius tidak hanya pada ibu hamil tetapi juga pada bayinya,

seperti berat badan lahir rendah (BBLR) atau prematur (Glynn et al,

2009).

Pertumbuhan dan perkembangan janin, ditentukan oleh status

gizi ibu hamil demikian pula halnya dengan komplikasi kehamilan,

berat lahir, kesakitan dan kematian pada masa bayi dan balita,

kejadian stunting, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak,

penurunan IQ point, serta kejadian penyakit degeneratif seperti

penyakit jantung coroner, hipertensi, dan diabetes tipe 2. Untuk

peningkatan status gizi ibu hamil telah dilaksanakan pemberian

suplemen tablet besi + asam folat secara nasional. Namun sampai

saat ini prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia tetap tinggi.

Daun kelor (Moringa Oleifera) merupakan salah satu sumber

pangan yang memiliki kandungan zat gizi yang dibutuhkan oleh ibu

hamil dengan kandungan gizi antara lain : β karoten, thiamin (B1),

riboflavin (B2), niacin (B3), kalsium, zat besi, fosfor, magnesium, seng,

vitamin C, sehingga dapat menjadi alternatif untuk peningkatan status

gizi ibu hamil (Jonni, 2008).

Siklus stress (gambar 2) memperlihatkan bahwa pada kondisi

stress yakni pada saat timbulnya faktor eksternal stress akan memicu

pelepasan hormone stress yang pada akhirnya akan meningkatkan

kebutuhan mikronutrien/gizi mikro tubuh dan pada saat yang sama
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juga akan berpengaruh pada kondisi fisik dan psychis tubuh.

Peningkatan kebutuhan mikronutrien ini akan menyebabkan defisiensi

mikronutrien dalam tubuh yang akan berakhir dengan kerusakan DNA.

Gambar 2. Siklus Stress
(Sumber : Schlebusch et al dalam Huskisson et al, 2007)

Kekurangan Mikronutrien (gambar 3) yang disertai dengan

stress oxidatif akan menyebabkan kerusakan DNA/genom defek yang

akan mengakibatkan dampak yang kurang baik untuk kesehatan.

Gambar 3. DNA damage ec.micronutrient deficiency
(Sumber : Fenech, M. 2003)
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KERANGKA TEORI

Gambar 4. Kerangka Teori
Sumber : Modifikasi Schlebusch dan Fenech, M.
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KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 5. Kerangka Konsep
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L. Definisi Operasional

1. Stres kerja

Stres kerja dalam penelitian ini adalah respon fisik dan

emosional akibat tidak terpenuhinya tuntutan pekerjaan oleh

ketidaksesuaian dengan kemampuan, potensi dan kebutuhan kerja

Penilaian stresor kerja pada penelitian ini menggunakan

suatu alat ukur berupa kuesioner Survai Diagnostik Stres. Survai

Kuesioner Diagnostik Stres terdiri dari 30 pertanyaan yang

mencakup enam jenis stresor kerja, yaitu ketaksaan peran, konflik

peran, beban kerja berlebih kuantitatif, beban kerja berlebih

kualitataif, pengembangan karir, tanggung jawab personal.

Responden diminta untuk menjawab setiap pertanyaan dengan

nilai 1 sampai 7 untuk setiap pertanyaan yang dianggap paling

tepat sebagai sumber stres. Penilaian stres kerja diperoleh dengan

cara menjumlahkan nilai masing-masing stresor kerja :

a. Tingkat stres rendah apabila skor total 0-9.

b. Tingkat stres sedang apabila skor total 10-24

c. Tingkat stress tinggi apabila skor total lebih dari 24

2. Pekerja Sektor Informal

Pekerja sektor informal dalam penelitian ini adalah

seseorang yang bekerja dengan tidak terikat oleh peraturan atau

ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah
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3. Ibu rumah tangga

Ibu rumah tangga dalam penelitian ini adalah seorang

wanita/istri yang tidak memiliki pekerjaaan baik itu pekerjaan yang

bersifat formal maupun yang sifatnya informal.

4. Status gizi

Status gizi dalam penelitian ini adalah tingkat keseimbangan

antara asupan gizi dan kebutuhan gizi yang diukur dengan

pemeriksaan Hb dan LILA pada ibu hamil pekerja sektor informal.

a. Kadar Hb dalam penelitian ini adalah konsentrasi dari

komponen sel darah merah pada ibu hamil yang diukur dengan

haemoglobinometri dengan metode cyanmethemoglobin, yakni

- Anemia : konsentrasi haemoglobin < 11,0 gr/dl

- Normal : konsentrasi haemoglobin ≥ 11,0 gr/dl

b. LILA dalam penelitian ini adalah lingkar lengan atas ibu hamil

yang diukur menggunakan pita dengan skala centimeter.

- KEK : lingkar lengan atas < 23,3 cm

- Normal :  lingkar lengan atas ≥ 23,3 cm

5. Kerusakan DNA/Konsentrasi 8-OHdG

Kerusakan DNA dalam penelitian ini adalah keadaan dimana

DNA tidak lagi seperti kondisi normal melainkan bermutasi menjadi

bentuk lain yang ditandai dengan adanya mikronuklei (MN) pada

limfosit manusia.
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Penilaian kerusakan DNA dilakukan dengan menggunakan

cytokinesis-blok micronucleus assay (CBMN)

Pada penelitian ini kerusakan DNA ditentukan berdasarkan metode

Elisa dengan biomarker 8-OHdG. Salah satu penyusun DNA yakni

deoksiguanosin (dG) yang bila mengalami oksidasi akan berubah menjadi

8-hydroksi 2-deoxy-guanosin (8-OHdG) yang juga dapat mengalami

hidroksilasi sebagai respon metabolism normal maupun akibat faktor

lingkungan lainnya.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah jenis intervensi dengan rancangan

penelitian eksperimental dengan randomized controlled Double Blind

Design. Sampel penelitian dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok

intervensi (kelompok A) adalah ibu hamil pekerja sektor informal yang

menerima ekstrak daun kelor. Kelompok B ibu hamil pekerja sektor

informal yang menerima placebo sebagai kelompok kontrol I dan

kelompok C adalah ibu hamil yang tidak bekerja (ibu rumah tangga)

yang tidak menerima intervensi sebagai kelompok kontrol II.

Pemberian ekstrak daun kelor diberikan selama 3 bulan atau 90 hari.

Pemeriksaan tingkat stress, status gizi meliputi pemeriksaan kadar Hb

dan pengukuran LILA, serta kerusakan DNA dilakukan sebelum dan

sesudah intervensi.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kotamadya Makassar Propinsi

Sulawesi Selatan yang kemudian dipilih salah satu kecamatan yang

memiliki jumlah ibu hamil pekerja sektor informal yang cukup

banyak dengan kondisi sosial ekonomi menengah ke bawah yakni

empat wilayah kerja puskesmas yakni Puskesmas Antang,

Puskesmas Batua, Puskesmas Perumnas Antang, dan Puskesmas
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Tamangapa di Kecamatan Manggala Kotamadya Makassar,

Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu

Penelitian ini dilakukankan selama kurang lebih 3 bulan

diawali dengan pengambilan data awal kemudian dilanjutkan

dengan pemberian intervensi selama 90 hari.

C. Populasi dan Sampling (Besar dan Teknik)

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil pekerja

informal dan ibu rumah tangga yang terdata di puskesmas dan

bertempat tinggal di salah satu kecamatan terpilih sebagai lokasi

penelitian di kotamadya Makassar.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah ibu hamil pekerja informal

dan ibu rumah tangga yang terpilih secara acak dan memenuhi

kriteria sampel.

3. Kriteria Sampel

a. Kriteria inklusi :

1) Ibu hamil pekerja sektor informal dan ibu rumah tangga.

2) Bersedia menerima ekstrak daun kelor, selama 3 bulan

3) Janin tunggal.

4) Tidak mengkonsumsi multivitamin dan mineral lain selama

penelitian.
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5) Bersedia menandatangani inform consent.

b. Kriteria eksklusi :

1) Ibu hamil pekerja sektor informal yang menderita

hiperglikemia (DM), hipertensi, preeklampsi ataupun

eklampsia, serta penyakit jantung.

2) Ibu hamil pekerja sektor informal dengan gagal ginjal.

4. Besar Sampel

Jumlah sampel yang dibutuhkan dihitung menggunakan

rumus sebagai berikut (Sastroasmoro (2002):

n    = 2σ2(Z1/2α + Zβ)2

∆2

n= Jumlah sampel

Zα= Tingkat kepercayaan 95% (1,96)

Zβ= Power test 80 % (0,842)

σ= Standar Deviasi Penelitian Sebelum:0,39 kg

(Nurpudji,2004)

∆= Perbedaan tingkat stres Sebelum dan Sesudah Intervensi 0,27

2 x 0,392(1,96 + 0,84)2

n =
0,272

2,352
n =

0,0729

n = 32,26 ≈ 33 sampel

Jumlah sampel masing-masing kelompok minimal 33

sehingga dibutuhkan total sampel 66 untuk 2 kelompok. Setelah
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digenapkan dengan kemungkinan DO 10% menjadi 72 sampel ibu

hamil.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan sampel dilakukan dengan sistematik random.

Sampel terdiri dari sampel perlakuan dan kontrol. Pemilihan sampel

berdasarkan kriteria inklusi eksklusi.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara

menggunakan kuessioner terstruktur untuk memperoleh data

karakteristik ibu hamil meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, riwayat

kehamilan. Kemudian pengisian kuessioner survey diagnostic

stress untuk menilai tingkat stress kerja, dan pengukuran lingkar

lengan atas, serta pengambilan sample darah subjek untuk

memperoleh data kadar Hb dan kerusakan DNA.

6. Pelaksanaan Intervensi

Intervensi dilakukan selama 3 bulan atau 90 hari dengan cara

membagi sample penelitian menjadi dua kelompok secara random

yakni kelompok A dan kelompok B. kedua kelompok intervensi ini

memperoleh suplai kapsul secara rutin dari petugas lapangan

setiap satu minggu sekali. Pemberian intervensi dipantau oleh

petugas lapangan dengan cara menanyakan dan mengecek jumlah

kapsul yang tersisa serta mengingatkan untuk meminum kapsulnya

secara rutin dua kali sehari.
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Bahan yang digunakan pada penelitian ini yakni daun kelor

diambil dari pohon kelor yang tumbuh di wilayah Makassar dan

sekitarnya. Pucuk daun kelor sampai tangkai yang ke tujuh dipetik,

lalu dicuci dengan cara mencelupkannya ke dalam air dan

menyiramnya dengan menggunakan air yang mengalir beberapa

kali. Setelah mengalami proses pencucian, daun kelor dikeringkan

dengan cara diangin-anginkan selama kurang lebih 2 jam,

kemudian dirontokkan dari tangkainya. Setelah itu dikeringkan

dalam jemuran dengan menggunakan pemanasan dari lampu pijar

dengan suhu 38-39oC selama 2 x 24 jam atau sampai tampak

kering. Daun yang sudah kering diremas dengan tangan

berpelindung hingga berkuran kecil. Daun kelor yang sudah

setengah halus kemudian dibawa ke laboratorium Mikronutrien

Pusat Kegiatan Penelitian (PKP) Unhas.

Daun kelor sebanyak 9 gram dimaserasi dengan methanol

dalam waktu 1 x 24 jam, perlakuan ini diulang sebanyak 3 kali.

Hasil maserasi ini kemudian disaring untuk memisahkan ekstrak

dan ampasnya. Ekstrak kemudian dirotavapor pada suhu 60oC

selama 2 x 24 jam. Hasilnya dikeringkan secara beku (freeze dryer)

selama 2 x 24 jam. Ampas dikeringkan pada suhu 40oC selama 1 x

24 jam. Hasil ekstrak sebanyak 800 mg dicampurkan dengan

tepung kelor sebanyak 200 gr kemudian dimasukkan menjadi satu

kapsul ekstrak daun kelor dengan berat 1 gram.
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Data awal kadar zat gizi ekstrak daun kelor per 100 g yang

digunakan pada penelitian ini berdasarkan hasil analisis di

laboratorium PS-UGM dengan nomor pengujian PS/150/lv/2013

yaitu protein 12,31 g, lemak 18,62 g vitamin A 313,47 mg, vitamin E

1549,47 mg, vitamin C 1514,96 mg, besi 9,72 mg, zink 3,77 mg dan

selenium 47,45 mg (Zakaria, 2013).

D. Analisis Data

Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan

menggunakan program SPSS.

a. Analisis Univariat

Analisis ini digunakan untuk mendapatkan gambaran distribusi

frekuensi karakteristik responden meliputi data tentang umur,

pendidikan, pekerjaan, pendapatan, riwayat kehamilan dan

sebagainya.

b. Analisis Bivariat

Analisis ini meliputi :

1. Paired T- Test, digunakan untuk menganalisis data perbedaan

rata-rata dua nilai yang saling berhubungan, yaitu data tingkat

Stress kerja serta kerusakan DNA sebelum dan sesudah

intervensi pada masing-masing kelompok.

2. Independen T-Test untuk menganalisis data perbedaan rata-

rata tingkat stress kerja, status gizi, serta kerusakan DNA pada

kelompok intervensi dan kontrol.
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E. Kontrol Kualitas

Untuk mendapatkan data dengan validitas dan reliabilitas yang

tinggi maka dilakukan kontrol kualitas sebagai berikut :

1. Standarisasi lapangan

Petugas lapangan dilatih untuk mengidentifikasi sampel. Selain itu

dilatih pula untuk teknik pengukuran. Sebelum diilakukan pelatihan

dibuat juga manual yang memuat seluruh prosedur pengukuran.

Prosedur ini diuji coba terlebih dahulu sebelum pelatihan.

2. Standarisasi instrumen yang digunakan.

Alat ukur berupa kuesioner survey diagnostik stress.

3. Kontrol lapangan dilakukan dengan:

a. Validasi oleh petμgas kontrol kualitas, terutama untuk asupan

ekstrak daun kelor.

b. Supervisi kegiatan pengumpulan data. Untuk ini seorang

petμgas dan peneliti berada di lapangan guna mengamati dan

menjaga kualitas pengumpulan data. Kontrol manajemen data

melalui entry data. Dilakukan entry data secara double

sehingga akan segera diketahui bila ada kesalahan dalam

entry.

F. Pertimbangan Etik

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan atas izin dari Komite Etik

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor :

1152/H4.8.4.5.31/PP.36-KOMETIK/2013. Kepada seluruh responden
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diberikan penjelasan detail tindakan yang dilakukan kepada ibu hamil

pekerja sektor informal sebelum pelaksanaan dimulai dan dijelaskan

pula kepada responden dan keluarganya mengenai keuntungan dan

kerugian mengikuti penelitian ini. Bila setuju untuk berpartisipasi dalam

penelitian ini, diminta menandatangani informed consent . Semua

informasi dan data dalam penelitian ini hanya dipakai untuk keperluan

ilmiah dan kode serta identitas responden akan dijaga kerahasiaannya.

Sebagai ucapan terima kasih atas kesediaannya berpartisipasi dalam

penelitian ini maka semua responden memperoleh reward.
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G. ALUR PENELITIAN

Gambar 6. Skema Alur Penelitian
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kotamadya Makassar pada

Kecamatan Manggala sebagai kecamatan yang terpilih dan meliputi

empat wilayah puskesmas, yakni Puskesmas Tamangapa, Puskesmas

Antang, Puskesmas Perumnas Antang, dan Puskesmas Batua yang

berlokasi di Kecamatan Manggala Kotamadya Makassar. Propinsi

Sulawesi Selatan. Pengambilan data berlangsung selama kurang lebih

empat bulan dengan diawali dengan pengambilan data awal selama

dua pekan terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan

tanggal 2 November 2013. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian

intervensi yang dilakukan terhadap sampel penelitian selama 90 hari.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara primer

dimana para responden diminta melakukan pengisian kuessioner

standar untuk menilai tingkat stressnya. Juga melakukan penilaian

status gizi dengan pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) dan

melakukan pengambilan sampel darah responden untuk menilai kadar

hemoglobin serta kerusakan DNA. Pada penelitian ini diperoleh 36

orang ibu hamil pekerja sektor informal yang memenuhi kriteria sampel

yang telah ditentukan oleh peneliti dan menerima intervensi dan tablet

tambah darah. Juga diperoleh 36 orang ibu hamil pekerja sektor

.informal yang hanya menerima placebo dan tablet tambah darah
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sebagai kelompok kontrol I. serta 37 orang ibu hamil yang tidak

bekerja atau ibu rumah tangga sebagai kelompok kontrol II. Namun

pada akhir pelaksanaan intervensi ternyata 2 sampel mengalami DO

sehingga jumlah sampel akhir adalah sebanyak 35 orang yang

memperoleh perlakuan A ( kelompok intervensi ) dan 33 orang yang

memperoleh perlakuan B (kelompok kontrol ).

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan

program SPSS 22 dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan

tabulasi silang atau crosstab. Adapun data hasil penelitian dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. Deskripsi Hasil Penelitian Tahap I

a. Distribusi Responden Menurut Umur

Tabel 3.
Distribusi Responden Menurut Umur Pada Ibu Hamil

Pekerja Informal dan Ibu Rumah Tangga Tahun 2013

Umur (Tahun) Pekerja Informal
(n) (%)

Ibu RumahTangga
(n) (%)

16 -20 9        11,84 5           13,5

21- 25 18       25,00 12          32,43
26 -30 26       36,84 9           24,32
31 - 35 14       19,74 7           18,92
36 - 40 3          3,95 3 8,1
41 - 45 2          2,63 1             2,7

Jumlah 72       100,0 37 100,0

Tabel 3 menunjukkan persentasi responden menurut

umur yang dibagi dalam enam kategori dengan interval lima
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tahun. Tabel ini menunjukkan bahwa persentasi responden

terbanyak menurut umur terdapat pada kelompok umur 26 –

30 tahun yakni sebanyak 28 orang (36,84%) dan yang

terendah terdapat pada kelompok umur 41 - 45 tahun yakni

sebanyak 1 orang (2,7%).

b. Distribusi Responden Menurut Jenis Pekerjaan

Menurut jenis pekerjaannya, maka distribusi responden

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.
Distribusi Responden Menurut Jenis Pekerjaan Pada Ibu

Hamil Pekerja Informal dan Ibu Rumah Tangga Tahun 2013

Jenis Pekerjaan Frekuensi
(n) Persentase (%)

Pedagang 14 12,8
Pengrajin 7 6,0
Buruh kontrak 9 8,0
Buruh lepas 10 9,0
Perias 1 1,0
Pengumpul barang bekas 2 2,0
Guru Privat 2 2,0
Wirausaha 27 25,0
Ibu Rumah Tangga 37 34,0

Jumlah 109 100,0

Tabel 4 menunjukkan persentase jenis pekerjaan

responden yang dibagi dalam beberapa kategori sesuai

dengan jenis pekerjaannya. Tabel ini memperlihatkan bahwa

kategori pekerjaan yang terbanyak sebagai wirausaha yakni

sebanyak 27 orang (25%) dan sebagai kontrol adalah ibu
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hamil yang tidak bekerja atau ibu rumah tangga sebanyak 37

orang (34%),

c. Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Distribusi responden menurut tingkat pendidikan

ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.
Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan Pada Ibu
Hamil Pekerja Informal dan Ibu Rumah  Tangga Tahun 2013

Tingkat
Pendidikan

Pekerja Informal
(n) (%)

Ibu RumahTangga
(n) (%)

Sekolah Dasar 12 16,7 2 5,4

SLTP 20 27,8 6 16,2

SMU 33 45,8 25 67,6

Perguruan
Tinggi 7 9,7 4 10,8

Jumlah 72       100,0 37 100,0

Tabel 5 menunjukkan bahwa pada kelompok Ibu hamil

pekerja Informal, responden dengan tingkat pendidikan SMU

menempati jumlah yang tertinggi yaitu 33 orang (45,8%)

sementara yang terendah adalah Perguruan tinggi yaitu 7

orang (9,7%). Untuk tingkat pendidikan SMP sebanyak 20

orang (27,8%), sedangkan untuk tingkat pendidikan Sekolah

Dasar sebanyak 12 orang (16,7%). Sementara pada kelompok

Ibu hamil yang tidak bekerja atau ibu rumah tangga,

responden dengan tingkat pendidikan SMU menempati jumlah
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yang tertinggi yaitu 25 orang (67,6%) dan yang terendah

adalah Sekolah dasar yaitu 2 orang (5,4%). Untuk tingkat

pendidikan SLTP sebanyak 6 orang (16,2%) dan untuk tingkat

pendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 4 orang (10,8%).

d. Distribusi Responden Menurut Tingkat Stress

Tabel 6.
Distribusi Responden Menurut Tingkat Stress Pada Ibu Hamil

Pekerja Informal dan Ibu Rumah Tangga 2013

Stressor
Pekerja Informal Ibu Rmh Tangga

n % n %
Ketaksaan peran
- ringan
- sedang
- berat
Konflik peran
- ringan
- sedang
- berat
Beban berlebih
Kuantitatif
- ringan
- sedang
- berat
Beban berlebih
Kualitatif
- ringan
- sedang
- berat
Pengembangan
Karir
- ringan
- sedang
- berat
Tanggungjwb
thd org lain
- ringan
- sedang
- berat

2
4
1

4
5
6

8
10
3

3
4
1

4
2
1

3
9
2

2,7
5,5
1,4

5,5
6,9
8,3

11,1
14,3
4,2

4,2
5,5
1,4

5,5
2,7
1,4

4,2
12,5

2,7

1
2
0

4
5
0

3
6
0

4
7
0

1
2
0

1
2
0

2.7
5.4
0.0

8.1
13.5
0.0

10.8
18.9
0.0

8,1
16,2
0.0

2.7
5.4
0.0

2.7
5.4
0.0

Jumlah 72 100 37 100



75

Tabel 6 menunjukkan perbandingan tingkat stress pada

ibu hamil pekerja Informal dengan Ibu rumah rumah tangga.

Nampak bahwa pada kelompok responden pekerja informal

stressor beban berlebih kuantitatif menempati posisi yang

tertinggi yakni tingkat stress ringan 11,1%, stress sedang

14,3% dan stress berat 4,2%. Selanjutnya stressor tanggung

jawab terhadap orang lain dengan tingkat stress ringan 4,2%,

stress sedang 12,5% dan stress berat 2,7%. Menyusul

kemudian stressor konflik peran dengan stress ringan 5,5%,

stress sedang 6,9% dan stress berat 8,3%. Pada kelompok

ibu rumah tangga stressor beban berlebih kuantitatif juga

menempati posisi tertinggi yakni stress ringan 10,8% dan

stress sedang 18,9%. Namun pada kelompok ini tidak ada

yang mengalami stress berat. Selanjutnya stressor beban

berlebih kualitatif meliputi stress ringan 8,1%, stress sedang

16,2% dan stress berat 0%. kemudian stressor konflik peran

dengan stress ringan 8,1%, stress sedang 13,5% dan stress

berat 0%. Dengan demikian perbedaan antara kedua

kelompok ini yakni kelompok pekerja Informal dan kelompok

ibu rumah tangga adalah pada kelompok Ibu rumah tangga

tidak ada yang mengalami stress berat sedangkan pada

kelompok pekerja informal ada yang mengalami stress berat.
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e. Distribusi Responden Menurut Status Gizi (Lila dan Kadar

Haemoglobin)

Tabel 7.
Distribusi Responden Menurut Lila Pada Ibu Hamil Pekerja

Informal dan Ibu Rumah Tangga 2013

Lila
Pekerja Informal Ibu Rumah Tangga

n % n %

KEK 13 18,06 11 29,73

Normal 59 81,94 26 70,27

Jumlah 72 100 37 100

Tabel 7 menunjukkan perbandingan Lila pada kelompok

ibu hamil pekerja informal dan ibu rumah tangga. Tabel ini

memperlihatkan bahwa responden yang mengalami KEK

dengan persentase yang cukup besar terdapat pada kelompok

ibu hamil yang tidak bekerja/ibu rumah tangga yakni sebesar

29,73% sedangkan pada pekerja informal 18,06%.

Tabel 8.
Distribusi Responden Menurut Kadar Hb Pada Ibu Hamil

Pekerja Informal dan Ibu Rumah Tangga 2013

Kadar Hb
Pekerja Informal Ibu Rumah Tangga

n % n %

Anemia 35 48,62 12 32,40

Normal 37 51,40 25 67,60

Jumlah 72 100 37 100

Tabel 8 menunjukkan perbandingan kadar haemoglobin

pada kelompok ibu hamil pekerja informal dan ibu rumah

tangga. Tabel ini memperlihatkan bahwa responden yang
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mengalami anemia dengan persentase yang cukup besar

terdapat pada kelompok ibu hamil pekerja Informal yakni

sebesar 48,64% sedangkan pada ibu rumah tangga 32,4%.

f. Distribusi Responden Menurut Tingkat Kerusakan DNA

Tabel 9.
Distribusi Responden Menurut Kerusakan DNA Pada bu Hamil

Pekerja Informal dan Ibu Rumah Tangga 2013
Konsentrasi

8-OHdG

Pekerja Informal Ibu Rumah Tangga

n % n %

Abnormal 54 75,00 16 42,20

Normal 18 25,00 21 56,80

Jumlah 72 100 37 100

Tabel 9 menunjukkan distribusi responden dengan

konsentrasi 8-OHdG yang abnormal menempati jumlah yang

sangat tinggi yaitu 75% pada Ibu hamil pekerja Informal

sedangkan pada Ibu hamil yang tidak bekerja (ibu rumah

tangga) hanya 42,2% yang mengalami konsentrasi 8-OHdG

abnormal.

2. Analisis Hubungan Antara Variabel

Analisis hubungan antara variable independen dengan

variable dependen dimaksudkan untuk mengetahui keterkaitan

antara variable dependen (kerusakan DNA) dengan variable

independen (umur, status gizi, tingkat stress). Hasil analisis ini

kemudian disajikan dalam bentuk crosstab sebagai berikut:
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a. Hubungan Umur Dengan Kerusakan DNA/konsentrasi 8-

OHdG

Faktor Umur mempengaruhi tingkat kerusakan DNA,

dimana semakin bertambahnya umur seseorang maka daya

tahan tubuh seseorang semakin menurun. Adapun hubungan

umur dengan kerusakan DNA/konsentrasi 8 OHdG dapat dilihat

pada tabel 9 berikut ini :

Tabel 10.
.Hubungan Umur Dengan Kerusakan DNA/konsentrasi 8-OHdG
Pada Ibu Hamil Pekerja Informal dan Ibu Rumah Tangga 2013

Umur
(Tahun)

Konsentrasi 8-OHdG
Total P

Normal Abnormal

n % n % n %

0,682
Muda (<40) 26 31.3 57 68,7 83 100

Tua (≥40) 1 33,3 2 66,7 3 100

Jumlah 27 64,6 59 68,6 86 100

Tabel 10. menunjukkan bahwa responden yang

mempunyai konsentrasi 8-OHdG abnormal terdapat pada

responden berumur muda (<40) adalah 66,3%, lebih tinggi jika

dibandingkan pada responden yang berumur tua (≥40) yaitu

sebesar 2,3%%.

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan uji

Fisher’s Exact (karena terdapat sel yang mempunyai nilai

harapan kurang dari 5) maka diperoleh nilai p = 0,682 (p> 0,05)

ini berarti bahwa Ho ditolak. Dapat diinterpretasikan bahwa
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tidak ada hubungan antara umur dengan konsentrasi 8-

OHdG/kerusakan DNA pada wanita hamil pekerja sektor

Informal dan Ibu Rumah Tangga.

b. Hubungan Pekerjaan Dengan Kerusakan DNA/konsentrasi

8-OHdG

Kategori Pekerjaan adalah jenis pekerjaan yang

dikelompokkan menjadi kategori Pekerja Informal dan kategori

Ibu Rumah Tangga (tidak bekerja). Adapun hubungan

kerusakan DNA dengan kategori pekerjaan dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 11.
Hubungan Kategori Pekerjaan dengan Kerusakan DNA Ibu
Hamil Pekerja Informal dan Ibu Rumah Tangga tahun 2013

Kategori
Pekerjaan

Konsentrasi 8-OHdG
Total P

Normal Abnormal

n % n % n %

0, 001
Informal 18 25 54 75 72 100

Ibu Rmh Tangga 21 56,8 16 43,2 37 100

Jumlah 39 35,8 70 64,2 109 100

Berdasarkan tabel 11 yang menunjukkan bahwa

responden yang mempunyai konsentrasi 8-OHdG abnormal

pada responden dengan kategori pekerjaan Informal sebanyak

49,5% (54 orang), sedangkan responden dengan kategori

pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga hanya sebesar 14,7%

(16 orang).
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Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji

Chi Square maka diperoleh nilai p = 0,001 (p < 0,05), ini berarti

Ho ditolak. Dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan antara

kategori pekerjaan dengan tingkat kerusakan DNA/konsentrasi

8-OHdG pada ibu hamil pekerja sektor Informal dan Ibu Rumah

Tangga.

c. Hubungan Status gizi/Kadar Hb Dengan Kerusakan

DNA/konsentrasi 8-OHdG

Variabel status gizi /kadar Hb adalah tingkat

keseimbangan antara asupan gizi dan kebutuhan gizi yang

diukur dengan pemeriksaan kadar Hb yang dikelompokkan

menjadi kadar Hb normal dan anemia. Adapun hubungan

kerusakan DNA/konsentrasi 8-OHdG dengan status gizi/kadar

Hb dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12.
Hubungan Kadar Hb Dengan Kerusakan DNA/konsentrasi

8-OHdG pada Ibu Hamil Pekerja Informal dan Ibu Rumah
Tangga Tahun 2013

Kadar Hb

Konsentrasi 8-OHdG
Total P

Normal Abnormal

n % n % n %

0, 009
Normal 31 46,3 36 53,7 67 100

Anemia 8 19,0 34 80,1 42 100

Jumlah 39 35,8 70 64,2 109 100
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Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa responden

yang memiliki kerusakan DNA abnormal sebesar 31,2% pada

responden dengan kadar Hb anemia dan 33,0% pada

responden dengan kadar Hb normal.

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan

Chi Square maka diperoleh nilai p = 0,009 (p > 0,05), ini

berarti Ho diterima. Dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada

hubungan antara kadar Hb dengan kerusakan DNA ibu Hamil

Pekerja Informal dan Ibu rumah tangga.

d. Hubungan Tingkat stress dengan Kerusakan DNA

Stress kerja dapat menjadi faktor predisposisi terjadinya

kerusakan DNA. Pada penelitian ini hubungan kerusakan DNA

dengan Kejadian Stress dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13.
Hubungan Stress Kerja Dengan Kerusakan DNA pada Ibu

Hamil Pekerja Informal dan Ibu Rumah Tangga Tahun 2013

Stress
Kerja

Konsentrasi 8-OHdG
Total P

Normal Abnormal

n % n % n %

0,004
Stress Ringan 20 18,3 17 15,6 37 33,0

Stress

Sedang - Berat
19 17,4 53 48,6 72 66,1

Jumlah 39 35,8 70 64,2 109 100

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui bahwa responden

dengan kerusakan DNA abnormal paling banyak ditemukan
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pada responden yang mengalami stress sedang-berat yaitu

48,6%,

Dari uji Chi-Square yang dilakukan, diperoleh nilai p =

0,004 (p < 0,05) maka dapat diinterpretasikan bahwa ada

hubungan antara kerusakan DNA dengan stress kerja.

3. Analisis Perbandingan Antara Ibu Hamil Pekerja Sektor

Informal dan Ibu Rumah Tangga.

Pada studi cross-sectional yang dilakukan pada tahap pertama

penelitian ini diperoleh perbandingan antara ibu hamil pekerja

sektor informal dengan Ibu rumah tangga yang diperlihatkan pada

tabel berikut ini :

Tabel 14.
Analisis Perbandingan antara variabel Penelitian dengan Ibu
Hamil Pekerja Informal dan Ibu Rumah Tangga Tahun 2013

Variabel
Pekerja
Informal

n (%)

Ibu Rumah
Tangga

n (%)
P

Status gizi
 Lila

- KEK
- Normal

 Kadar Hb
- Anemia
- Normal

13 18,06
59 81,94

35 48,62
37 51,40

11 29,73
26 70,27

12       32,4
25       67,6

0,164

0,399

Stres Kerja
- Sedang/berat
- ringan

34 47,22
38 52,78

8 21,62
29 78,38

0,009

Konsentrasi 8-OHdG
- Abnormal
- Normal

54      75,00
18      25,00

16 42,20
21 56,80

0,012
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4. Karakteristik Subjek Penelitian Pada awal Penelitian (tahap II)

Berdasarkan Kelompok Perlakuan

Sebelum melakukan intervensi, pada kedua kelompok

dilakukan serangkaian pengambilan data mengenai karakteristik

subjek sebagai berikut :

Tabel 15.
Hasil Analisis Karakteristik Subjek pada awal Penelitian

Berdasarkan Kelompok Perlakuan

Variabel
Intervensi Kontrol

n=35 n=33
( mean + SD ) ( mean + SD )

P

Umur

Gravida

TB

BB

Stress Kerja

Lila

Kadar Hb

Konsentrasi 8-
OHdG

29,17 + 5,73 26,46 + 4,93

2,86 + 1,29 2,29 + 1,05

151,81 + 5,51 152,44 + 6,06

56,07 + 9,86 57,95 + 10,22

66,00* 55,00*

25,87 + 2,86 26,14 + 2,96

11,80 + 0,94 11,60 + 1,18

3796 + 1291 3589 + 1219

0,037

0,045

0,651

0,436

0,571

0,137

0,001

0,492

* Median

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa hampir semua

variabel yang digunakan tidak memiliki perbedaan yang signifikan

kecuali variabel umur, grafida, dan kadar Hb.
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5. Analisis Tingkat Stress Kerja setelah Intervensi pada

kelompok perlakuan A dan perlakuan B.

Analisis untuk melihat perbedaan tingkat stress kerja antara

ibu hamil pekerja sektor informal yang diberi ekstrak daun kelor

(kelompok A) dan yang hanya diberi placebo (kelompok B)

dilakukan dengan uji t independen sedangkan Untuk mengetahui

perbedaan tingkat stress kerja pada kedua kelompok perlakuan

dilakukan uji t berpasangan dimana hasil pengujiannya dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16.
Hasil Analisis Tingkat Stress Kerja Pada Kelompok

Intervensi(Perlakuan A) dan Kelompok Kontrol(Perlakuan B)

Kelompok Stres Kerja awal
(median)

Stres Kerja akhir
(median) P Value

Intervensi 66,00 55,00 0,000

Kontrol 66,00 74,00 0,067

P Value 0,135 0,000

6. Analisis Tingkat Status Gizi (Lila dan kadar Hb) pada

kelompok perlakuan A dan perlakuan B

Analisis untuk melihat perbedaan Status Gizi (Lila) antara ibu

hamil pekerja sektor informal yang diberi ekstrak daun kelor

(kelompok A) dan yang hanya diberi placebo (kelompok B)

dilakukan dengan uji t independen dan untuk mengetahui

perbedaan status gizi pada kedua kelompok perlakuan dilakukan
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uji t berpasangan dimana hasil pengujiannya dapat dilihat pada

kedua tabel berikut :

Tabel 17.
Hasil Analisis Tingkat Status Gizi(Lila) Pada Kelompok

Intervensi(Perlakuan A) dan Kelompok Kontrol(Perlakuan B)

Kelompok Lila awal
(mean + SD)

Lila akhir
(mean + SD) P Value

Intervensi 25,19 + 2,78 26,18 + 2,76 0,000

Kontrol 26,06 + 2,83 26,50 + 2,82 0,000

P Value 0,926 0,423

Analisis untuk melihat perbedaan Status Gizi (Kadar Hb)

antara ibu hamil pekerja sektor informal yang diberi ekstrak daun

kelor (kelompok A) dan yang hanya diberi placebo (kelompok B)

dilakukan dengan uji t independen dan untuk mengetahui

perbedaan status gizi pada kedua kelompok perlakuan dilakukan

uji t berpasangan dimana hasil pengujiannya dapat dilihat pada

kedua tabel berikut :

Tabel 18.
Hasil Analisis Tingkat Status Gizi(Kadar Hb) Pada Kelompok

Intervensi(kel.A )dan Kelompok Kontrol(Kel.B)
Kelompok Kadar Hb awal

(mean + SD)
Kadar Hb akhir

(mean + SD) P Value

Intervensi 11,80 + 0,94 11,77 + 1,29 0,909

Kontrol 11,57 + 1,20 11,88 + 1,50 0,337

P Value 0,435 0,006
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7. Analisis Tingkat Kerusakan DNA pada kelompok perlakuan A

dan perlakuan B

Analisis untuk melihat perbedaan tingkat kerusakan DNA

antara ibu hamil pekerja sektor informal yang diberi ekstrak daun

kelor (kelompok A) dan yang hanya diberi placebo (kelompok B)

dilakukan dengan uji t independen dan untuk mengetahui

perbedaan tingkat kerusakan DNA berdasarkan nilai konsentrasi 8

OHDG pada kedua kelompok perlakuan dilakukan uji t

berpasangan.

Hasil Analisis tingkat kerusakan DNA pada kelompok

perlakuan A dan kelompok perlakuan B dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 19.
Hasil Analisis Tingkat Kerusakan DNA / konsentrasi 8-OHdG Pada

Kelompok Intervensi / Perlakuan A dan Kelompok Kontrol / B

Kelompok

Konsentrasi
8-OHdG awal
(mean + SD)

Konsentrasi
8-OHdG akhir
(mean + SD) P Value

Intervensi 3797+ 1292 1901 + 187 0,000

Kontrol 3590+ 1220 2204 + 782 0,000

P Value 0,492 0,029

8. Analisis Perubahan/Selisih Nilai setelah Intervensi.

Setelah melakukan analisis t test independen dan uji t

berpasangan pada kedua kelompok yakni kelompok intervensi dan
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kontrol maka dilakukan analisis t independen terhadap besarnya

perubahan nilai pada kedua kelompok perlakuan.

Dari hasil analisis perubahan nilai pada kedua kelompok

perlakuan memperlihatkan hasil yang signifikan pada semua

variabel kecuali pada variabel status gizi /kadar Hb.

Hasil analisis perubahan nilai pada kedua kelompok yang

mendapatkan intervensi dan kelompok kontrol dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 20.
Hasil Analisis Perubahan/Seliisih Nilai Setelah Intervensi
Pada Kelompok A (Intervensi) dan Kelompok B (Kontrol)

*median 1paired t-test; 2Mann-whitney

Variabel
T0

X ± SD
T3

X ± SD
P1

Δ (T3 – T0)
X ± SD

P2

Stress kerja

Intervensi (35)

Kontrol (33)

LILA
Intervensi (35)

Kontrol (33)

Hb

Intervensi (35)

Kontrol (33)

Konsentrasi
8-OHdG
Intervensi(35)

Kontrol (33)

66,00*

69,00*

25,19 ± 2,73

26,05 ± 2,83

11,8 ± 0,94

11,57 ± 1,20

3797 + 1292

3590 + 1220

55,00*

74,00*

26,18 ± 2,76

26,50 ± 2,82

11,77 ± 1,29

11,88 ± 1,50

1901 + 187

2204 + 782

0,022

0,067

0,000

0,000

0,909

0,337

0,000

0,000

-11,00*

5,00*

0,98 ± 0,74

0,45 ± 0,49

-0,02 ± 1,32

0,30 ±1,80

-1871 ±1615

-1701 ±1253

0.000

0.001

0.002

0.002
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Gambar 7. Grafik perbandingan perubahan LILA antara kelompok intervensi

dan kelompok kontrol

Gambar 7 memperlihatkan grafik perbandingan perubahan LILA  setiap

bulannya selama 3 bulan masa intervensi antara kelompok yang

mendapatkan  intervensi ekstrak daun kelor dan tetap memperoleh tablet

tambah darah (tablet besi) dengan kelompok kontrol yang hanya memperoleh

tablet besi.

B. Pembahasan

Pada tahap pertama penelitian ini dilakukan pembandingan

antara kelompok ibu hamil pekerja sektor informal dengan kelompok

ibu hamil yang tidak bekerja atau ibu rumah tangga saja. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa persentasi responden terbanyak

pada kelompok pekerja informal menurut umur terdapat pada

kelompok umur 26 – 30 tahun (36,84%) selanjutnya pada kelompok

25.2

25.7
25.9

26.2
26.1 26.2 26.3

26.5

pre bulan I bulan II post

LILA
intervensi kontrol
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umur 21 – 25 tahun (25,0%) dan terendah terdapat pada kelompok

umur 41 – 45 tahun (2,8%). Sedangkan pada kelompok ibu rumah

tangga terdapat pada kelompok 21-25 tahun (32,43%), selanjutnya

kelompok umur 26.30 tahun (24,32%) dan kelompok umur 31-35

tahun (18,92%). Untuk tingkat pendidikan pada kedua kelompok

terlihat sama-sama sebagian besar dari respondennya berpendidikan

SMU. Namun pada tingkat pendidikan yang lain lebih bervariasi pada

kedua kelompok Ibu hamil baik yang pekerja informal maupun ibu

rumah tangga. Untuk penilaian tingkat stress menunjukkan hasil yaitu

stress ringan 11,1 %, stress sedang  14,3% dan stress berat  4,2%

pada pekerja informal. Sedangkan pada Ibu rumah tangga 10,8%

stress ringan, 18,9 % stress sedang, dan 0% stress berat dengan

jenis stressor kerja yang paling dominan pada kedua kelompok

adalah beban berlebih kuantitatif. Kadar haemoglobin pada kelompok

ibu hamil pekerja informal dan ibu rumah tangga yang menunjukkan

bahwa responden yang mengalami anemia dengan persentase yang

cukup besar terdapat pada kelompok ibu hamil pekerja Informal yakni

sebesar 48,64% sedangkan pada ibu rumah tangga hanya 32,4%.

Distribusi responden dengan konsentrasi 8-OHdG abnormal

menempati jumlah yang sangat tinggi yaitu 75% pada Ibu hamil

pekerja Informal sedangkan pada Ibu hamil yang tidak bekerja (ibu

rumah tangga) hanya 42,2%.
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Tingginya persentasi responden terhadap kelompok umur

tertentu dapat dijelaskan bahwa pembagian kelompok umur ini dibagi

berdasarkan interval 5 tahun dengan dominasi sebanyak 36,84% pada

kelompok umur 26 – 30 tahun untuk kelompok pekerja informal.

Sementara kelompok ibu rumah tangga yang mendominasi adalah

kelompok yang umurnya lebih muda yakni kelompok umur 21-25 tahun

(32,43%). Penelitian yang dilakukan di Lesotho menemukan bahwa

usia kelompok wanita pekerja informal didominasi oleh kelompok usia

21-29 tahun sebanyak 49 %. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan

pernikahan dini di Lesotho (Chingono, 2012).

Pendidikan adalah penentu utama dari jenis pekerjaan baik

formal, informal, maupun ibu rumah tangga. Pekerjaan informal

sekalipun tetap membutuhkan pendidikan dan keterampilan. Karena

hal ini akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Perempuan

berpendidikan tinggi biasanya akan terlibat dalam bisnis yang lebih

canggih. Demikian pula sebaliknya wanita yang berpendidikan

rendah/tidak memiliki keterampilan akan terlibat dalam bisnis

sederhana dengan pendapatan yang minim pula (Chingono, 2012).

Pada hasil distribusi responden berdasarkan tingkat stress,

nampak bahwa stressor beban berlebih kualitatif menempati jumlah

yang tertinggi pada kedua kelompok baik pekerja Informal maupun

pada Ibu rumah Tangga. Pada urutan kedua dan ketiga pada

kelompok pekerja informal masing-masing adalah stressor tanggung
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jawab pada orang lain dan stressor konflik peran. Sedangkan pada ibu

rumah tangga adalah stressor beban berlebih kualitatif dan stressor

konflik peran. Perbedaan yang sangat jelas pada kedua kelompok

adalah bahwa pada kelompok ibu rumah tangga tidak ada yang

mengalami stress berat,

Shweta (2012) menyatakan bahwa perempuan memiliki

tanggung jawab berlimpah dan melakukan spektrum yang luas dari

tugas dalam menjalankan keluarga, mempertahankan rumah tangga,

mencari nafkah, merawat hewan peliharaan dan lain-lain. Tapi kerja

wanita yang terlibat dalam kegiatan tersebut biasanya tidak terukur

dalam hal ekonomi. Asumsi implisit yang dibuat bahwa wanita pada

dasarnya adalah ibu dan istri di rumah, pekerjaan produktif yang dia

lakukan dianggap sekunder sosial, perpanjangan fungsi utamanya,

sehingga cenderung tidak diperhatikan. Inilah antara lain yang menjadi

stressor bagi seorang wanita pekerja informal terutama ketika mereka

mengalami kehamilan.

Perbandingan kadar haemoglobin pada kelompok ibu hamil

pekerja informal dan ibu rumah tangga yang menunjukkan bahwa

responden yang mengalami anemia dengan persentase yang cukup

besar terdapat pada kelompok ibu hamil pekerja Informal yakni

sebesar 48,64% sedangkan pada ibu rumah tangga hanya 32,4%. Hal

ini kemungkinan besar terkait dengan tingkat stress ibu hamil pekerja
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Informal`yang kemudian mempengaruhi status gizi yang terdeteksi

sebagai anemia.

Pada hasil penelitian ini didapatkan bahwa distribusi responden

dengan tingkat kerusakan DNA/konsentrasi 8-OHdG yang abnormal

menempati jumlah yang sangat tinggi yaitu 75% pada Ibu hamil

pekerja informal sedangkan pada Ibu hamil yang tidak bekerja (ibu

rumah tangga) hanya 42,2% yang memiliki konsentrasi 8-OHdG

abnormal. Hal ini memperlihatkan dampak yang dialami oleh Ibu hamil

pekerja Informal dibandingkan dengan kelompok ibu yang tidak

bekerja.

Umur adalah variabel yang selalu diperhatikan dalam

penyelidikan epidemiologi. Pada umumnya, umur yang telah lanjut

kemampuan fisiknya akan menurun. Proses menjadi tua akan disertai

dengan menurunnya kemampuan kerja karena perubahan pada alat-

alat tubuh, sistem kardiovaskuler dan hormonal (Suma’mur, 1995).

Pada penelitian ini didapatkan bahwa responden yang mempunyai

konsentrasi 8-OHdG abnormal terdapat pada responden berumur

muda (<40) adalah 66,3%, Ini menunjukkan angka yang lebih tinggi

jika dibandingkan pada responden yang berumur tua (≥40) yaitu

sebesar 2,3%.

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan uji Fisher’s

Exact (karena terdapat sel yang mempunyai nilai harapan kurang dari

5) maka diperoleh nilai p = 0,682 (p> 0,05) ini berarti bahwa Ho ditolak.
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Dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada hubungan antara umur

dengan kerusakan DNA pada wanita hamil pekerja sektor Informal dan

Ibu Rumah Tangga.

Meskipun dari berbagai teori yang telah dibahas sebelumnya

terdapat banyak keterkaitan antara umur dengan kerusakan DNA

namun pada penelitian ini didapatkan hal yang sebaliknya yakni tidak

ada hubungan antara umur dengan kerusakan DNA. Hal ini terjadi

karena jumlah sampel yang tidak homogen dimana sebagian besar

sampel berusia kurang dari 40 tahun. Hal ini juga terkait dengan usia

masa produktif dari sebagian besar dari sampel penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan Hubungan kerusakan DNA

dengan kategori pekerjaan. Nampak bahwa responden yang

mempunyai tingkat kerusakan DNA abnormal terjadi pada responden

dengan kategori pekerjaan Informal sebanyak 49,5% (54 orang),

sedangkan responden dengan kategori pekerjaan sebagai Ibu Rumah

Tangga hanya sebesar 14,7% (16 orang).

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji Chi

Square maka diperoleh nilai p = 0,001 (p < 0,05), ini berarti Ho ditolak.

Dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan antara kategori

pekerjaan dengan tingkat kerusakan DNA pada ibu hamil pekerja

sektor Informal dan Ibu Rumah Tangga.

Adanya hubungan antara pekerjaan dan kerusakan DNA

kemungkinan dapat terjadi karena ibu hamil pekerja Informal itu
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memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan yang

hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga saja. Mereka harus

melakukan pekerjaan sebagai pencari nafkah namun di lain pihak

mereka juga masih memiliki tanggung jawab yang lain sebagai

seorang ibu yang harus melahirkan dan mengasuh anak, belum lagi

ditambah dengan pekerjaan mengurus rumah tangga.

Kehamilan dapat berarti masalah serius bagi banyak perempuan

dengan status pekerja informal karena status sosial ekonomi yang

rendah, rendahnya asupan makanan yang seimbang, buta huruf dan

kebodohan, termasuk masalah konsultasi kesehatan yang tidak

memenuhi syarat seperti ke bidan dan tidak melakukan antenatal

check-up. Penelitian di India menunjukkan bahwa 60 persen

perempuan yang bekerja di sektor informal tidak melakukan antenatal

check-up. Hal ini dikarenakan, jika melakukan antenatal check-up bagi

mereka berarti kehilangan pekerjaan sehari-hari dan penghasilan yang

diperoleh berkurang (Mohapatra,K K, 2012).

Pada penelitian ini didapatkan bahwa responden yang memiliki

kerusakan DNA/konsentrasi 8-OHdG abnormal sebesar 31,2% pada

responden dengan kadar Hb anemia dan 33,0% pada responden

dengan kadar Hb normal. Berdasarkan hasil analisis data dengan

menggunakan Chi Square maka diperoleh nilai p = 0,004 (p < 0,05), ini

berarti Ho ditolak. Dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan antara

kadar Hb dengan kerusakan DNA ibu Hamil Pekerja Informal.
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Pada penelitian ini responden dengan kerusakan DNA/konsentrasi

8-OHdG abnormal paling banyak ditemukan pada responden yang

mengalami stress sedang-berat yaitu 48,6%, Dari uji Chi-Square yang

dilakukan, diperoleh nilai p = 0,004 (p < 0,05) maka dapat

diinterpretasikan bahwa ada hubungan antara kerusakan DNA dengan

stress kerja.

Kerusakan DNA pada penelitian ini dapat disebabkan oleh

kondisi kehamilannya. Selain hal itu faktor lain yang dapat

menyebabkan kerusakan DNA yaitu rendahnya antioksidan dalam

tubuh, seperti disebutkan dalam teori bahwa peningkatan radikal

bebas dapat menyebabkan kerusakan DNA ditandai dengan

peningkatan 8–OHdG. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh

Thomas,et al. (2009) telah membuktikan bahwa suplemen berupa

vitamin dan mineral serta anti oksidan dapat mencegah kerusakan

DNA.

Hasil analisis karakteristik subjek penelitian berdasarkan kelompok

perlakuan meliputi umur, gravida, tinggi badan, berat badan sebelum

intervensi memperlihatkan bahwa hanya variabel umur dan gravid saja

yang signifikan sedangkan variabel lainnya tidak signifikan.

Setelah melakukan uji t independen pada kelompok

intervensi/kelompok A dan kelompok kontrol/kelompok B terhadap

umur subjek membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan

antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol yang ditunjukkan
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oleh nilai p=0,037. Demikian pula halnya pada uji t independen pada

gravida memperlihatkan perbedaan yang signifikan antara kelompok

intervensi dan kelompok kontrol dengan nilai p=0,045. Pada

karakteristik tinggi badan dan berat badan pada awal penelitian tidak

menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelompok intervensi

dengan kelompok kontrol. Demikian pula pada kadar Hb, uji t

independen menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelompok

intervensi dengan kelompok kontrol. Namun pada pemeriksaan

sebelum intervensi yang meliputi tingkat stress kerja, lingkar lengan

atas (Lila), dan kerusakan DNA/konsentasi 8-OHdG menunjukkan

perbedaan yang tidak signifikan antara kelompok intervensi dan

kelompok kontrol.

1. Analisis Tingkat Stress Kerja setelah Intervensi pada kelompok

perlakuan A dan perlakuan B

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk melihat

perbedaan tingkat stress kerja antara ibu hamil pekerja sektor informal

yang diberi ekstrak daun kelor + tablet besi (kelompok A) dan yang

hanya diberi placebo + tablet besi (kelompok B) menunjukkan bahwa

dengan uji t independen tidak ada perbedaan yang bermakna pada

tingkat stress kerja sebelum intervensi (p=0,135). Namun setelah

intervensi tingkat stress kerja memiliki perbedaan yang signifikan

(p=0,000). Demikian juga dengan hasil analisis t test berpasangan

menunjukkan perbedaan yang bermakna (p=0,000). Serta hasil uji t



97

independen perbedaan/selisih antara tingkat stress akhir/setelah

intervensi dengan tingkat stress awal/sebelum intervensi menunjukkan

perbedaan yang signifikan antara kelompok intervensi dengan

kelompok kontrol.

Kehamilan membuat banyak perubahan dalam tubuh, termasuk

emosi akan berubah. Perubahan ini akan menimbulkan tekanan yang

berwujud sebagai stress. Kondisi stress adalah suatu hal yang normal

terjadi namun stress yang berlebihan dapat menimbulkan efek yang

negatif pada tubuh kita.

Faktor stres eksternal memicu pelepasan hormon stres. Hal ini

pada gilirannya menyebabkan peningkatan kebutuhan mikronutrien

yang jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan menurunnya daya tahan

terhadap stres dan juga menurunkan kemampuan penyesuaian kognitif

dan kesehatan fisik. Dalam dekade terakhir sejumlah studi awal telah

dipublikasikan. Dalam tinjauan Haller tentang efek vitamin dan nutrisi

lain pada otak, disimpulkan bahwa banyak penelitian menunjukkan

efek tertentu, terutama pada fungsi kognitif dan suasana hati

(Huskisson et al,2007).

Kekurangan vitamin B dan C, serta mineral seperti kalsium,

magnesium dan seng dapat mempengaruhi kinerja kognitif terutama

pada kelompok yang rentan seperti orang dewasa dan orang yang

mendapat tekanan pekerjaan dan gaya hidup yang stres (Ruf, M. 2007).



98

Sebuah penelitian double blind multisenter di 307 orang dewasa,

yang secara permanen terkena stres kerja, suplementasi multivitamin

dan mineral selama 30 hari memberikan perbaikan yang signifikan

dalam status psikologis dan fisik (Selishchev GF, et al. 1998)

Kombinasi multivitamin dan mineral diterima dengan baik dan

dapat digunakan sebagai bagian dari program terapi/pengobatan

dengan gejala yang terkait dengan stress (Sclebush L,2000).

Hasil analisis status gizi yang terdiri atas lingkar lengan atas

(Lila), dan kadar Hb pada kedua kelompok perlakuan A dan B

menunjukkan hasil yang signifikan pada uji t independen pada Lila

awal maupun Lila akhir. Namun kadar Hb menunjukkan hasil yang

tidak signifikan pada kadar Hb awal dan akhir. Hal ini mungkin

disebabkan oleh perubahan yang terjadi terlalu kecil sehingga tidak

bermakna secara statistik. Pada kedua kelompok baik intervensi

maupun kontrol mengalami kenaikan Lila dan kadar Hb sebelum dan

sesudah intervensi meskipun kecil

Perbedaan yang bermakna diperlihatkan pada hasil analisis t test

berpasangan pada Lila maupun kadar Hb. Hal ini menunjukkan

perbedaan status gizi yang diukur dengan Lila dan Kadar Hb yang

bermakna secara statistik antara kelompok intervensi dan kontrol. Hal

ini dimungkinkan pula oleh pemberian suplemen zat besi dan folat

pada kedua kelompok intervensi dan kontrol.
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Pemberian kelor pada kasus kekurangan zat gizi pada beberapa

penelitian telah terbukti mampu memperbaiki status gizi subjek,

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zongo et al, (2013)

di Burkina Faso menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami

kekurangan gizi diberikan bubuk daun kelor mengalami peningkatan

berat badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak diberi

bubuk daun kelor. Demkian pula penelitian yang dilakukan oleh

Srikanth et al, (2014) di India mengenai perbaikan status gizi anak

KEP yang diberikan bubuk daun kelor.

Untuk kadar hemoglobin ditemukan bahwa rerata kadar Hb pada

kelompok A sedikit menurun sedangkan pada kelompok B sedikit

meningkat. Kadar hemoglobin ini tidak langsung berubah jika asupan

meningkat karena pembentukan hemoglobin ini melalui serangkaian

tahap yang agak panjang.

Penurunan kadar hemoglobin pada kelompok A ini dimungkinkan

oleh karena pada awal penelitian rerata hemoglobin pada kelompok ini

lebih tinggi 0,23 poin dibandingkan dengan kelompok B/kontrol

sehingga kadar hemoglobin yang terpicu untuk mengalami

peningkatan lebih besar adalah pada kelompok kontrol, namun

demikian rerata hemoglobin akhir pada kedua kelompok terlihat hampir

sama yakni hanya berbeda 0,1 poin.

Penelitian lain yang sejalan dengan hasil penelitian ini adalah

penelitian yang dilakukan oleh Idohou-Dossou et al (2011) di Senegal
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yang membuktikan bahwa konsumsi daun kelor tidak mampu

memperbaiki cadangan zat besi pada subjek yang anemia. Dalam

penelitian tersebut juga terjadi sedikit peningkatan prevalensi anemia,

akan tetapi peningkatan tersebut diduga lebih dipicu oleh faktor lain

dan bukan disebabkan oleh kekurangan zat besi.

Pemberian kelor pada kasus kekurangan zat gizi pada beberapa

penelitian telah terbukti mampu memperbaiki status gizi subjek,

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zongo et al, (2013)

di Burkina Faso menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami

kekurangan gizi diberikan bubuk daun kelor mengalami peningkatan

berat badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak diberi

bubuk daun kelor. Demkian pula penelitian yang dilakukan oleh

Srikanth et al, (2014) di India mengenai perbaikan status gizi anak

KEP yang diberikan bubuk daun kelor.

Pada penelitian ini kerusakan DNA ditentukan berdasarkan

metode Elisa dengan biomarker 8-OHdG. Salah satu penyusun DNA

yakni deoksiguanosin (dG) yang bila mengalami oksidasi akan

berubah menjadi 8-hydroksi 2-deoxy-guanosin (8-OHdG) yang juga

dapat mengalami hidroksilasi sebagai respon metabolism normal

maupun akibat faktor lingkungan lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ruder, dkk 2009 menemukan

bahwa peningkatan kadar 8-OHdG berhubungan dengan proses

penuaan dan kelainan patologi meliputi depresi, hipertensi, diabetes,
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kanker, dan stress oksidatif. Demikian pula penelitian yang dilakukan

oleh Thomas,et al. (2009) telah membuktikan bahwa suplemen berupa

vitamin dan mineral serta anti oksidan dapat mencegah kerusakan

DNA. Pemberian ekstrak daun kelor pada penelitian ini yang telah

terbukti mengandung vitamin dan mineral serta anti oksidan

diharapkan mampu mencegah kerusakan DNA.

Hasil analisis dengan menggunakan uji t independen pada

penelitian ini menunjukkan perbedaan yang signifikan pada

konsentrasi 8-OHdG awal (p=0,000) dan konsentrasi 8-OHdG akhir

(p=0,000). Hal ini dapat disebabkan oleh pemberian ekstrak daun kelor

pada kelompok intervensi yang telah terbukti banyak mengandung anti

oksidan dan dapat mencegah stress oksidatif yang berperan pada

kerusakan DNA.

Pada hasil analisis uji t berpasangan menunjukkan perbedaan

yang signifikan pada kedua kelompok intervensi dan kontrol. Demikian

pula pada uji t independen perbedaan/selisih antara konsentrasi 8

OHdG akhir dengan konsentrasi 8 OHdG awal menunjukkan

perbedaan yang signifikan antara kelompok intervensi dan kelompok

kontrol. Hal ini dimungkinkan oleh karena pada kedua kelompok

perlakuan A dan B tetap memperoleh tambahan tablet suplemen yang

mengandung zat besi dan folat yang merupakan zat gizi mikro yang

sangat penting peranannya dalam sintesis DNA serta proses metilasi

DNA. (Fenech, 2010). Pada penelitian ini kelompok kontrol tidak dapat



102

diberikan placebo murni karena kebijakan pemerintah Indonesia yang

mengharuskan pemberrian suplemen zat besi dan folat secara

nasional pada ibu hamil di Indonesia. Hal ini tentu saja dapat

mempengaruhi penurunan konsentrasi 8-OHdG pada kedua

kelompok.

Penelitian membuktikan bahwa beberapa vitamin dan mineral

dapat memelihara stabilitas genomik. Misalnya Vitamin A dapat dapat

mengurangi kerusakan DNA, kekurangan vitamin C dan E dapat

menyebabkan gangguan oksidasi DNA dan kerusakan kromosom.

Vitamin D sebagai bahan anti oksidan menjaga stabilitas struktur

kromosom serta mencegah DNA double strand breaks. Kekurangan

vitamin B12 berhubungan dengan pembentukan formasi mikronuklei

dan kekurangan transkobalamin berhubungan dengan abnormalitas

kromosom (Abney,et al.2006).

Daftar zat gizi mikro yang dibuat oleh Fenech (2005)

memperlihatkan peranan zat gizi mikro dalam menjaga stabilitas

genome. Lipid. Folat, riboflavin, vitamin B6 dan B12 bermanfaat dalam

memelihara proses metilasi DNA serta sisntesis dTMP dari dUMP,

kelompok antioksidan seperti vitamin C dan E berperan dalam

mencegah oksidasi DNA. Zink berperan sebagai antioksidan dan

pemelihara keutuhan DNA seluler. Zink dibutuhkan sebagai elemen

intraseluler dan berperan penting untuk fungsi biologis, seperti fungsi

reproduksi, fungsi imun, dan melawan radikal bebas. Defisiensi zink
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dapat menyebabkan timbulnya penyakit kronis termasuk kanker, dan

ini bisa dijelaskan karena peran zink sebagai anti oksidan dan

perbaikan kerusakan DNA. Kekurangan zink dapat menyebabkan DNA

single strand breaks. Zink terbukti sangat penting untuk pemeliharaan

keutuhan genome pada manusia (Song, et al. 2009).
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Stressor kerja yang paling dominan pada ibu hamil pekerja informal

dan ibu rumah tangga adalah beban berlebih kuantitatif yaitu stress

ringan 11,1 %, stress sedang  14,3% dan stress berat  4,2%.

Sedangkan pada Ibu rumah tangga 10,8% stress ringan, 18,9 %

stress sedang, dan 0% stress berat.

2. Perbandingan status gizi/kadar haemoglobin antara pekerja

informal sebesar 48,62% dan ibu rumah tangga 32,4%.

3. Perbandingan kerusakan DNA/konsentrasi 8-OHdG abnormal

menempati jumlah yang sangat tinggi yaitu 75% pada Ibu hamil

pekerja Informal sedangkan pada Ibu hamil yang tidak bekerja (ibu

rumah tangga) hanya 42,2%.

4. Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat stress kerja

sebelum dan sesudah pemberian ekstrak daun kelor, demikian pula

antara kelompok yang mendapatkan ekstrak daun kelor dengan

kelompok kontrol.

5. Tidak ada perbedaan yang signifikan Kadar Hb, sebelum dan

sesudah pemberian ekstrak daun kelor namun terdapat perbedaan

yang signifikan antara kelompok yang mendapatkan ekstrak daun

kelor dengan kelompok kontrol.
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6. Terdapat perbedaan yang signifikan antara lingkar lengan atas

sebelum dan sesudah pemberian ekstrak daun kelor juga terdapat

perbedaan yang signifikan antara kelompok yang mendapatkan

ekstrak daun kelor dengan kelompok kontrol.

7. Terdapat perbedaan yang signifkan antara kerusakan DNA

sebelum dan sesudah intervensi demikian pula antara kelompok

yang mendapatkan intervensi dengan kelompok kontrol.

B. Saran

Rekomendasi peneliti yg akan datang :

1. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai kelelahan pada ibu hamil

pekerja informal agar dapat mengurangi faktor bias pada

penelitian ini.

2. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai supplemen daun kelor

terutama yang terkait dengan fungsinya dalam memperbaiki kadar

Hb.

Rekomendasi pengambil kebijakan :

1. Perlu penanganan khusus bagi ibu hamil pekerja informal

terutama yang terkait dengan perbaikan gizi dan penanganan

stress kerja.

2. Perlu sosialisasi mengenai manfaat daun kelor pada tingkat

puskesmas bagi para petugas KIA dan penyuluh gizi serta kader

kesehatan agar manfaat daun kelor diketahui oleh masyarakat

terutama ibu-ibu hamil.
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