
 

 

LAMPIRAN



Lampiran 1. Surat Ijin Ethical Clearance 



Lampiran 2: Surat Rekomendasi Kesbangpol 

 

 



Lampiran 3: Surat Ijin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan 



Lampiran 4:  Persetujuan Setelah Penjelasan (Informed Consent) 

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 

(INFORMED CONSENT) 

SEBAGAI PESERTA PENELITIAN 

Yang terhormat Bapak/ Ibu/Saudara/Adik, Kami meminta kesediannya untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini.  Keikutsertaan dari penelitian ini bersifat 

sukarela/tidak memaksa.  Mohon untuk dibaca penjelasan dibawah dengan seksama 

dan disilahkan bertanya bila ada yang belum dimengerti.   

 

Judul Hubungan Antara Asupan Serat dan Status Obesitas dengan 

Tekanan Darah Penderita Hipertensi di Puskesmas Tabanan 

III 

Peneliti Utama Putu Della Ayu Wirayani 

Institusi Politeknik Kesehatan Denpasar 

Peneliti Lain Kadek Hepi Gita 

Pande Putu Dian Pratiwi 

Lokasi Penelitian Puskesmas Tabanan III 

Sumber pendanaan Swadana 

 

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui hubungan antara asupan serat dan status 

obesitas dengan tekanan darah penderita hipertensi di Puskesmas Tabanan III. Jumlah 

peserta sebanyak 41 orang dengan syarat yaitu : 

1) Tercatat sebagai penderita hipertensi di Puskemas Tabanan III  

2) Berjenis kelamin laki – laki atau perempuan yang berusia 45-69 tahun 

3) Memiliki catatan tekanan darah  dengan riwayat hipertensi 

4) Memiliki tekanan darah ≥140/90 mmHg 



5) Menderita hipertensi yang didiagnosa dokter dan rutin mengkonsumsi obat 

antihipertensi 

6) Dapat berkomunikasi dengan baik  

7) Bersedia menjadi sampel dengan menandatangani informed consent. 

Responden (peserta) akan diukur jumlah asupan serat dengan menjawab 

beberapa pertanyaan dari enumerator (peneliti). Responden juga diukur tinggi badan 

dan ditimbang berat badan oleh enumerator (peneliti). Selain itu responden diukur 

tekanan darahnya oleh petugas Puskesmas. Pengambilan data jumlah asupan serat 

akan dilakukan satu kali selama penelitian. pengukuran tinggi badan dilakukan 

dengan menggunakan microtoise, penimbangan berat badan menggunakan timbangan 

injak digital, dan pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter digital.  

Pemeriksaan ini hanya dilakukan satu kali untuk setiap peserta penelitian dan 

dilakukan oleh enumerator yang sudah terlatih.Waktu yang tersita untuk melakukan 

wawancara serta pengukuran terhadap tekanan darah diperkirakan selama 30 menit.  

Kepesertaan dalam penelitian ini tidak secara langsung memberikan manfaat kepada 

peserta penelitian. Tetapi dapat memberi gambaran informasi yang lebih banyak 

tentang pemilihan konsumsi makanan yang mengandung serat dan hubungannya 

dengan status obesitas serta tekanan darah.   

Atas kesediaan berpartisipasi dalam penelitian ini maka akan diberikan imbalan 

sebagai pengganti waktu yang diluangkan untuk penelitian ini. Peneliti menjamin 

kerahasiaan semua data peserta penelitian ini dengan menyimpannya secara baik dan 

hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 

Kepesertaan Bapak/Ibu/Saudara/Adik pada penelitian ini bersifat sukarela.  

Bapak/Ibu/Saudara/Adik dapat menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan 

pada penelitian atau menghentikan kepesertaan dari penelitian kapan saja tanpa ada 

sanksi.   



Jika setuju untuk menjadi peserta peneltian ini, Bapak/Ibu/Saudara/Adik diminta 

untuk menandatangani formulir ‘Persetujuan Setelah Penjelasan (Informed Consent) 

Sebagai *Peserta Penelitian/ *Wali’ setelah Bapak/Ibu/Saudara/Adik benar-benar 

memahami tentang penelitian ini.  Bapak/Ibu/Saudara/Adik akan diberi salinan 

persetujuan yang sudah ditanda tangani ini.  

Bila selama berlangsungnya penelitian terdapat perkembangan baru yang dapat 

mempengaruhi keputusan Bapak/Ibu/Saudara/Adik untuk kelanjutan kepesertaan 

dalam penelitian, peneliti akan menyampaikan hal ini kepada 

Bapak/Ibu/Saudara/Adik. 

Bila ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada peneliti, silakan hubungi peneliti:  

Putu Della Ayu Wirayani 

Mahasiswa Jurusan Gizi Prodi DIV  

Hp. 085847865747 

Email dellaayu228@gmail.com  

Tanda tangan Bapak/Ibu/Saudara/Adik dibawah ini menunjukkan bahwa 

Bapak/Ibu/Saudara/Adik telah membaca, telah memahami dan telah mendapat 

kesempatan untuk bertanya kepada peneliti tentang penelitian ini dan menyetujui 

untuk menjadi peserta *penelitian/Wali. 

 

Peserta/ Subyek Penelitian,    Wali, 

 

 

__________________________________ ________________________  

   

Tanda Tangan dan Nama    TandaTangan dan Nama  

Tanggal (wajib diisi):   / /    Tanggal (wajib diisi):   / / 

 

mailto:dellaayu228@gmail.com


Hubungan dengan Peserta/ Subyek 

Penelitian:  

    

__________________________________ 

(Wali dibutuhkan bila calon peserta adalah anak < 14 tahun, lansia, tuna grahita, pasien 

dengan kesadaran kurang – koma) 

Peneliti 

 

__________________________________  __________________ 

Tanda Tangan dan Nama    Tanggal 

 

Tanda tangan saksi diperlukan pada formulir Consent ini hanya bila 

   Peserta Penelitian memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, tetapi tidak dapat 

membaca/ tidak dapat bicara atau buta 

   Wali dari peserta penelitian tidak dapat membaca/ tidak dapat bicara atau buta 

   Komisi Etik secara spesifik mengharuskan tanda tangan saksi pada penelitian ini 

(misalnya untuk penelitian resiko tinggi dan atau prosedur penelitian invasive) 

 

Catatan:  

Saksi harus merupakan keluarga peserta penelitian, tidak boleh anggota tim penelitian.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Saksi:  

Saya menyatakan bahwa informasi pada formulir penjelasan telah dijelaskan dengan benar 

dan dimengerti oleh peserta penelitian atau walinya dan persetujuan untuk menjadi peserta 

penelitian diberikan secara sukarela. 

 

 

________________________________________________   __________________ 

Nama dan Tanda tangan saksi     Tanggal 

(Jika tidak diperlukan tanda tangan saksi, bagian tanda tangan saksi ini dibiarkan kosong) 

 

 

*  coret yang tidak perlu 

 

 



Lampiran 5: Hasil Analisa Bivariat dengan uji korelasi Rank Spearman 

Correlations 

   

Asupan Serat 

Tekanan 

Darah 

Spearman's rho Asupan Serat Correlation Coefficient 1.000 .111 

Sig. (2-tailed) . .490 

N 41 41 

Tekanan Darah Correlation Coefficient .111 1.000 

Sig. (2-tailed) .490 . 

N 41 41 

 

Correlations 

   Status 

Obesitas 

Tekanan 

Darah 

Spearman's rho Status 

Obesitas 

Correlation Coefficient 1.000 -.106 

Sig. (2-tailed) . .510 

N 41 41 

Tekanan 

Darah 

Correlation Coefficient -.106 1.000 

Sig. (2-tailed) .510 . 

N 41 41 

 



Lampiran 6: Dokumentasi  

   

  

 

 


