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The prevalence of asthma in the Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat 
(BBKPM) Surakarta increased 0.6% from 6.2% in 2011 to 6.8% in 2012. 
Common cause of adult food allergies are beans, fish, and processed soy beans 
with basic ingredients such as tofu and tempe can also cause allergies.  

This research investigated the relationship between the consumption of 
beans, fish and processed products with the frequency of asthma attacks in  
asthmatic patients at Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) 
Surakarta. 

This research was analytical an study with cross sectional approach. 
Sampling technique used was consecutive sampling with a sample size of 60 
study samples. Consumption of beans, fish and processed products obtained 
through FFQ method. Frequency of asthma attacks obtained through interview. 
Data analysis used was Pearson product moment correlation. 

The number of subjects with rare frequency of beans consumption was 
46.7%, the subjects who ofter consumed processed beans were 96.7%, the 
frequency of fish consumption occasionally was 41.7%, the subjects who never 
consumed processed fish was 51.7%. The percentages of deficit consumptron of 
beans, processed beans, fish, and processed fish were 100%, 63.3%, 98.3% and 
100%, respectively.  

There was a relationship between the consumption of processed nuts with 
frequency of asthma attacks in asthmatic at Balai Besar Kesehatan Paru 
Masyarakat (BBKPM) Surakarta. There was not any association between 
consumption of beans, fish and processed fish with frequency of asthma attacks 
in asthmatic at Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. 

 
Key words  : The frequency of asthma attacks, Consumption of beans, fish, 

processed products. 
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PENDAHULUAN 

Asma adalah salah satu 
penyakit alergi dan masih menjadi 
masalah kesehatan di negara maju 
maupun berkembang (Sastrawan, 
2008). Penyakit asma ditandai 
dengan terhambatnya aliran udara 
dalam saluran napas pada paru 
dengan gejala batuk berulang, 
mengi, dan sesak napas yang terjadi 
pada malam hari (Oemiati, 2010). 
Angka kejadian alergi dalam 5 tahun 
terakhir mengalami peningkatan 
mencapai 30% pertahun 
dikarenakan pola hidup masyarakat 
modern, polusi baik lingkungan 
maupun zat-zat yang ada di dalam 
makanan. Salah satu alergi yang 
banyak terjadi adalah penyakit asma 
(Triyani, 2010). 

Makanan merupakan salah 
satu penyebab reaksi alergi yang 
berbahaya. Menurut Sudoyo, 2006 
terdapat 1,4-6% populasi dewasa 
juga pernah mengalami alergi 
makanan (Sudoyo dkk, 2006). 
Penyebab tersering alergi makanan 
orang dewasa adalah kacang-
kacangan, ikan, dan kerang. Alergen 
utama pada kacang yaitu: Ara h1, 
Ara h2 dan Ara h3. Ikan dapat 
menimbulkan sejumlah reaksi alergi, 
alergen yang terdapat pada ikan 
seperti Gad (Akib dkk, 2010). Hasil 
olahan kacang dengan bahan dasar 
kedelai seperti tahu dan tempe juga 
dapat menimbulkan reaksi alergi, 
alergen yang terdapat dalam bahan 
dasar kedelai seperti Glycinin 
(Holzhauser et al, 2008).  

Reaksi alergi makanan dimulai 
dari konsumsi kacang, ikan dan hasil 
olahannya mengandung protein 
yang dapat mempengaruhi sel T 
merangsang sel B, sel B 
merangsang sel plasma untuk 
membuat IgE, IgE mempengaruhi 
sel mast, sel mast melepaskan 
histamin dan leukotrin menyebabkan 

spasme bronkus dan mengakibatkan 
asma (Akib dkk, 2010). 

Penyakit asma merupakan 
penyakit 5 besar penyebab kematian 
di dunia (Oemiati, 2010). Data WHO 
pada tahun 2005 menunjukkan ada 
100-150 juta menderita asma di 
dunia (Triyani, 2010). Asma 
merupakan 10 besar penyebab 
kesakitan dan kematian di 
Indonesia. Data Studi Rised 
Kesehatan Dasar (RISKESDAS) di 
berbagai provinsi di Indonesia hasil 
RISKESDAS menunjukkan 
prevalensi asma di Indonesia sekitar 
3,5% (Riskesdas, 2007). Angka 
kejadian pada orang dewasa 10-
45% (Oemiati, 2010). 

Hasil penelitian Mela (2009) 
ada hubungan antara rhinitis alergi 
dengan terjadinya asma bronkhial. 
Rhinitis alergi secara individual atau 
independen sebagai faktor resiko 
terjadinya asma bronkhial. 

Berdasarkan latar belakang 
tersebut, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian terhadap 
Hubungan Antara Konsumsi 
Kacang, Ikan dan Hasil Olahannya 
dengan Frekuensi Serangan Asma 
Pada Penderita Asma Dewasa Di 
Balai Besar Kesehatan Paru 
Masyarakat (BBKPM) Surakarta. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian yang bersifat analitik 
dengan pendekatan cross sectional, 
dalam penelitian ini data yang 
diambil adalah variabel bebas 
(konsumsi kacang dan ikan) dan 
terikat (frekuensi serangan asma) 
pada pasien asma dewasa dalam 
waktu yang bersamaan dan hanya 
satu kali. Subjek dalam penelitian ini 
adalah 60 pasien asma dewasa di 
BBKPM Surakarta dengan kriteria 
inklusi pasien yang didiagnosa 
asma, jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan, berumur ≥ 15 tahun dan  
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bersedia menjadi responden, dan 
kriteria eksklusi pasien asma yang 
disertai penyakit pneumonia dan 
TBC. Teknik yang digunakan dalam 
pemilihan sampel adalah konsekutif 
sampling.  

Data karakteristik responden 
diperoleh dengan wawancara 
langsung. Data konsumsi kacang, 
ikan dan hasil olahannya diperoleh 
dengan menggunakan form Food 
Frequency Questionnaire. Data 
frekuensi serangan asma 
menggunakan form frekuensi 
serangan asma.  

Hasil uji kenormalan data 
dengan menggunakan uji One 
Sample Kolmogorof Smirnov, 
menunjukkan semua data 
berdistribusi normal maka digunakan 
uji statistik Pearson Product 
Moment. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Karakteristik Subjek 

Subjek dalam penelitian ini 
adalah semua pasien yang 
berobat di BBKPM Surakarta 
sebanyak 60 pasien. 
Karakteristik subjek dalam 
penelitian ini meliputi jenis 
kelamin, umur, konsumsi 
kacang, ikan dan hasil 
olahannya, frekuensi serangan 
asma. 

 
1. Jenis kelamin 

Berdasarkan hasil 
penelitian dapat diketahui 
bahwa sebagian besar 
subjek berjenis kelamin 
perempuan 43 pasien  
(71,7%) dan 17 pasien 
(28,3%) laki-laki. 

2. Umur  
 

Umur subjek dalam 
penelitian ini berusia ≥15 
tahun. Umur minimal subjek 
15 tahun, umur maksimal 73 
tahun dengan rata-rata umur 
40,0 ± 13,4 tahun. 

 
3. Konsumsi Kacang, Ikan 

dan Hasil Olahannya Pada 
Penderita asma 

Frekuensi konsumsi 
kacang, ikan dan hasil 
olahannya merupakan salah 
satu kebiasaan makan atau 
pola makan. Frekuensi 
konsumsi kacang, ikan dan 
hasil olahannya pada pasien 
asma BBKPM Surakarta 
dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 
Tabel 1 

          Distribusi Frekuensi Karakteristik Subjek Menurut Frekuensi 
Konsumsi kacang, ikan dan hasil olahannya 
Variabel  Kategori  N Persentase 

(%) 
Frekuensi konsumsi kacang 
 

Tidak pernah 
Jarang  
Kadang 
Sering 

3 
25 
12 
20 

5,0 
46,7 
20,0 
33,3 

Frekuensi konsumsi olahan 
kacang 

Tidak pernah 
Jarang 
Kadang 
Sering 

0 
1 
1 

58 

0 
1,7 
1,7 

96,7 
Frekuensi konsumsi ikan Tidak pernah 4 6,7 
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Jarang 
Kadang 
Sering 

21 
25 
10 

35,0 
41,7 
16,7 

Frekuensi konsumsi olahan 
ikan 

Tidak pernah 
Jarang  
Kadang 
Sering 

31 
18 
11 
0 

51,7 
30,0 
18,3 

0 
Jumlah   60 100 

 
Tabel 1 menunjukkan 

bahwa sebagian besar subjek 
penelitian memiliki frekuensi 
konsumsi kacang kategori 
jarang sebanyak 46,7%. 
Frekuensi konsumsi olahan 
kacang sebagian besar 
subjekpenelitian memiliki 
kategori sering sebanyak 
96,7%. Frekuensi konsumsi 
ikan sebagian besar 
subjekpenelitian memiliki 
kategori kadang sebanyak 
41,7%. Frekuensi konsumsi 
olahan ikan sebagian besar 
subjekpenelitian memiliki 

kategori tidak pernah 
sebanyak 51,7%. 

Hardinsyah (2004) 
menyebutkan kategori  jumlah 
konsumsi protein (kacang, 
ikan, olahannya) dibagi  
menjadi  3 yaitu  defisit jika 
jumlah konsumsi protein 
(kacang, ikan dan 
olahannya)<70-89% AKG, 
normal jika jumlah konsumsi 
protein (kacang, ikan dan 
olahannya) 90-119% AKG dan 
lebih jika jumlah konsumsi 
protein (kacang, ikan dan 
olahannya) >120% AKG.

 
Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Subjek Menurut Jumlah 
Konsumsi kacang, ikan dan hasil olahannya 

Indeks Konsumsi Makan 
Protein (kacang, ikan dan 

olahanya 

Kategori  N Persentase 
(%) 

Jumlah konsumsi kacang Defisit  
Normal 
Lebih  

60 
0 
0 

100,0 
0 
0 

Jumlah konsumsi olahan 
kacang 

Defisit 
Normal 
Lebih 

38 
18 
4 

63,3 
30,0 
6,7 

Jumlah konsumsi ikan Defisit 
Normal 
Lebih 

59 
1 
0 

98,3 
1,7 
0 

Jumlah konsumsi olahan ikan Defisit 
Normal 
Lebih 

60 
0 
0 

100,0 
0 
0 

Jumlah   60 100 
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Tabel 3  
Kandungan Protein Kacang, Ikan dan Hasil Olahannya 

Bahan Makanan Berat (gr) Kandungan Protein (gr) 
Jenis Kacang   
Kacang tanah 25 6,4 
Kacang hijau 25 1,9 
Kacang kedelai 25 9,1 
Kacang merah 25 5,8 
Kacang tolo 25 1,9 
Olahan Kacang   
Pilus kacang 25 6,0 
Tahu 50 4,1 
Tempe 50 9,5 
Bumbu pecel 25 5,2 
Ikan   
Ikan segar 50 9,1 
Olahan Ikan   
Ikan asin 25 16,6 
Ikan kaleng 100 13,04 
Bakso ikan 50 11,8 
Tahu bakso ikan 50 6,0 
Abon ikan 20 11,0 

 

Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan 
bahwa jenis protein yang 
sering dikonsumsi oleh 
subjek adalah  hasil olahan 
kacang seperti tempe, tahu 
dari bahan utama kedelai 
dan bumbu pecel dari 
bahan utama kacang tanah. 
Hasil analisis juga didukung 
pula dengan pernyataan 
subjek bahwa tempe, tahu, 
dan bumbu pecel harganya 
relatif lebih murah 
dibandingkan dengan ikan. 
 

4. Frekuensi Serangan 
Asma Pada Pasien Asma 
di BBKPM Surakarta 

Tabel 4 menunjukkan 
bahwa sebagian besar 
subjek penelitian 
mengalami serangan asma 
tiap minggunyadalam 
kategori Mild Persistent 
sebanyak 43,3%. Subjek 
penelitian mengalami 
serangan asma tiap 
minggunya dalam kategori 
Moderate Persistent 
sebanyak 35,0% dan subjek 
penelitian mengalami 
serangan asma tiap 
minggunya dalam kategori 
intermitten sebanyak 21,7% 
sedangkan subjek 
penelitian untuk kategori 
severe persistent sebanyak 
0%.
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Tabel 4  
Distribusi Frekuensi Karakteristik Subjek Menurut 

Frekuensi Jumlah Serangan Asma 

Kategori  N Persentase (%) 
Intermitten 

Mild Intermiten 
Moderate Persistent 

13 
26 
21 

21,7 
43,3 
35,0 

Jumlah  60 100 

                               

B. Hubungan Konsumsi Kacang, Ikan dan Hasil Olahannya dengan 
Frekuensi Serangan Asma

Konsumsi kacang, ikan 
dan hasil olahannya frekuensi 
dan jumlah yang sering 
dikonsumsi individu. Ada 
tidaknya hubungan antara 
konsumsi kacang, ikan dan hasil 
olahannya dengan frekuensi 
serangan asma ada penderita 
asma di BBKPM Surakarta 
sebagai berikut: 

1. Hubungan Frekuensi 
Konsumsi Kacang dengan 
Frekuensi Serangan Asma 

Hasil analisis antara 
frekuensi konsumsi kacang  
dengan frekuensi serangan 
asma dapat dilihat pada 
Tabel 6.

 
   Tabel 6 

Frekuensi Serangan Asma Subjek Menurut Frekuensi Konsumsi Kacang 

Frekuensi 
Konsumsi 

Kacang 

Frekuensi Serangan Asma Total  p 
Intermitten Mild 

Intermitten 
Moderate 
Persistent 

  

Tidak Pernah 
Jarang 
Kadang 
Sering 

33,3% 
28,0% 
8,3% 

20,0% 

66,7% 
32,0% 
50,0% 
50,0% 

0% 
40,0% 
41,7% 
30,0% 

100% 
100% 
100% 
100% 

 
0,558* 

            *: Uji corelation Pearson Product Moment 
 

Tabel 6 menunjukkan 
bahwa padafrekuensi 
serangan asma subjek 
kategori mild intermitten dan 
frekuensi konsumsi kacang 
kategori tidak pernah 
sebanyak (66,7%), frekuensi 
serangan asma subjek 
kategori moderate persistent 
dan frekuensi konsumsi 
kacang kategori kadang 
sebanyak (41,7%). 

Hasil pengujian 
hubungan frekuensi konsumsi 
kacang dengan frekuensi 

serangan asma menggunakan 
uji Pearson Product Moment 
dan diperoleh nilai p-value 
0,558. Ho diterima karena p-
value >0,05 dapat ditarik 
kesimpulan bahwa tidak ada 
hubungan antara frekuensi 
konsumsi kacang dengan 
frekuensi serangan asma di 
BBKPM Surakarta. 

 
2. Hubungan Frekuensi 

Konsumsi Olahan Kacang 
dengan Frekuensi 
Serangan Asma 
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Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 7.
  
 Tabel 7 

Frekuensi Serangan Asma Subjek Menurut Frekuensi Konsumsi Hasil 
Olahan Kacang 

Frekuensi 
Konsumsi 

Olahan Kacang 

Frekuensi Serangan Asma Total  p 
Intermitten Mild 

Intermitten 
Moderate 
Persistent 

  

Tidak Pernah 
Jarang 
Kadang 
Sering 

0% 
0% 

100,0% 
20,7% 

0% 
0% 
0% 

44,8% 

0% 
100,0% 

0% 
34,5% 

100% 
100% 
100% 
100% 

 
0,321* 

 *: Uji corelation Pearson Product Moment 

Tabel 7 bahwa pada 
frekuensi serangan asma 
subjek kategori intermitten dan 
frekuensi konsumsi olahan 
kacang kategori kadang 
sebanyak (100,0%), frekuensi 
serangan asma subjek 
kategori moderate persistent 
dan frekuensi konsumsi olahan 
kacang kategori jarang 
sebanyak  (100,0%). 

Hasil uji hubungan 
frekuensi konsumsi olahan 
kacang dengan frekuensi 
serangan asma menggunakan 
uji Pearson Product Moment 
diperoleh nilai p-value  0,321, 
maka Ho diterima yang berarti 
tidak ada hubungan antara 
frekuensi konsumsi olahan 
kacang dengan frekuensi 
serangan asma di BBKPM 
Surakarta. 

Protein nabati tidak 
dapat memenuhi protein ideal 

karena biasanya satu atau dua 
asam amino esensialnya tidak 
mencukupi (Lider, 2006). Akib 
dkk (2010) menyebutkan 
hampir setiap jenis makanan 
memiliki potensi untuk 
menimbulkan reaksi alergi. 
Alergen dalam makanan 
terutama berupa protein yang 
terdapat di dalamnya. Kacang 
kedelai sering menimbulkan 
reaksi alergi, kacang kedelai 
banyak digunakan sebagai 
sumber protein yang murah. 
Telah diidentifikasi.  Tidak 
semua protein dalam makanan 
tersebut mampu menginduksi 
produksi IgE. 

3. Hubungan Frekuensi 
Konsumsi Ikan dengan 
Frekuensi Serangan Asma 

Hasil analisis dapat 
dilihat pada Tabel 8.

 
Tabel 8 

Frekuensi Serangan Asma Subjek Menurut Frekuensi Konsumsi Ikan 

Frekuensi 
Konsumsi 

Ikan 

Frekuensi Serangan Asma Total  P 
Intermitten Mild 

Intermitten 
Moderate 
Persistent 

  

Tidak Pernah 
Jarang 
Kadang 

25,0% 
28,6% 
20,0% 

0% 
42,9% 
44,0% 

75,0% 
28,6% 
36,0% 

100% 
100% 
100% 

 
0,637* 
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Sering 10,0% 60,0% 30,0% 100% 
 *: Uji corelation Pearson Product Moment 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pada 
frekuensi serangan asma 
subjek kategori moderate 
persistent dan frekuensi 
konsumsi ikan kategori tidak 
pernah sebanyak (75,0%), 
frekuensi serangan asma 
subjek kategori mild intermitten 
dan frekuensi konsumsi ikan 
kategori sering sebanyak 
(60,0%). 

Hasil uji hubungan 
frekuensi konsumsi ikan 
dengan frekuensi serangan 

asma menggunakan uji 
Pearson Product Moment 
diperoleh nilai p-value  0,637, 
maka Ho diterima yang berarti 
tidak ada hubungan antara 
frekuensi konsumsi ikan 
dengan frekuensi serangan 
asma di BBKPM Surakarta. 

4. Hubungan Frekuensi 
Konsumsi Hasil Olahan 
Ikan dengan Frekuensi 
Serangan asma 

Hasil analisis dapat 
dilihat pada Tabel 9. 

 
Tabel 9 

Frekuensi Serangan Asma Subjek Menurut Frekuensi Konsumsi Hasil 
Olahan Ikan 

Frekuensi 
Konsumsi 

Olahan Ikan 

Frekuensi Serangan Asma Total  p 
Intermitten Mild 

Intermitten 
Moderate 
Persistent 

  

Tidak Pernah 
Jarang 
Kadang 
Sering 

25,8% 
16,7% 
18,2% 

0% 

51,6% 
16,7% 
63,6% 

0% 

22,6% 
66,7% 
18,2% 

0% 

100% 
100% 
100% 
100% 

 
0,561* 

 *: Uji corelation Pearson Product Moment 

Tabel 9 menunjukkan 
bahwa pada frekuensi 
serangan asma subjek 
kategori moderate persistent 
dan frekuensi konsumsi olahan 
ikan kategori jarang sebanyak 
(66,7%), frekuensi serangan 
asma subjek kategori mild 
intermitten dan frekuensi 
konsumsi olahan ikan kategori 
kadang sebanyak (63,6%). 

Hasil uji hubungan 
frekuensi konsumsi olahan 
ikan dengan frekuensi 
serangan asma menggunakan 
uji Pearson Product Moment 
diperoleh nilai p-value 0,561, 
maka Ho diterima yang berarti 
tidak ada hubungan antara 

frekuensi konsumsi olahan 
ikan dengan frekuensi 
serangan asma di BBKPM 
Surakarta. 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi serangan asma 
tidak hanya dari faktor 
makanan yang dikonsumsi 
menurut Purnomo (2008) jenis 
kelamin, kepemilikan binatang 
piaraan, perubahan cuaca, 
riwayat penyakit keluarga, 
asap rokok juga berpengaruh 
terhadap kejadian asma. 

 
5. Hubungan Jumlah 

Konsumsi Kacang dengan 
Frekuensi Serangan Asma 
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Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 10.
 

Tabel 10 
Frekuensi Serangan Asma Subjek Menurut Jumlah Konsumsi Kacang 

Jumlah 
Konsumsi 

Kacang 

Frekuensi Serangan Asma Total  P 
Intermitten Mild 

Intermitten 
Moderate 
Persistent 

  

Defisit 
Nomal 
Lebih 

21,7% 
0% 
0% 

43,3% 
0% 
0% 

35,0% 
0% 
0% 

100% 
100% 
100% 

 
0,633* 

* Uji corelation Pearson Product Moment 

Tabel 10 menunjukkan 
berdasarkan Tabel 16 
menunjukkan bahwa pada 
frekuensi serangan asma subjek 
kategori mild intermitten dan 
jumlah konsumsi kacang subjek 
kategori defisit sebanyak 
(43,3%), frekuensi serangan 
asma subjek kategori moderate 
persistent dan jumlah konsumsi 
kacang subjek kategori defisit 
sebanyak (35,0%). 

Hubungan jumlah 
konsumsi kacang dengan 
frekuensi serangan asma diuji 

menggunakan Pearson Product 
Moment diperoleh nilai p-value  
0,633. Ho diterima dapat ditarik 
kesimpulan bahwa tidak ada 
hubungan antara jumlah 
konsumsi kacang dengan 
frekuensi serangan asma di 
BBKPM Surakarta. 

6. Hubungan Jumlah 
Konsumsi Hasil Olahan 
Kacang dengan Frekuensi 
Serangan Asma 

Hasil analisis dapat 
dilihat pada Tabel 11. 

 
Tabel 11 

Frekuensi Serangan Asma Subjek Menurut Jumlah Konsumsi Hasil 
OlahanKacang 

Jumlah 
Konsumsi 

Olahan Kacang 

Frekuensi Serangan Asma Total  p 
Intermitten Mild 

Intermitten 
Moderate 
Persistent 

  

Defisit 
Nomal 
Lebih 

28,9% 
11,1% 

0% 

52,6% 
33,3% 

0% 

18,4% 
55,6% 

100,0% 

100% 
100% 
100% 

 
0,002* 

* Uji corelation Pearson Product Moment 

Tabel 11 
menunjukkan bahwa pada 
frekuensi serangan asma 
subjek kategori moderate 
persistent dan jumlah 
konsumsi olahan kacang 
sebanyak (100,0%), 
frekuensi serangan asma 
subjek kategori mild 
intermitten dan jumlah 

konsumsi olahan kacang 
kategori defisit sebanyak 
(52,6%). 

Hubungan jumlah 
konsumsi olahan kacang 
dengan frekuensi serangan 
asma diuji menggunakan 
Pearson Product Moment 
diperoleh nilai p-value  
0,002. Ho ditolak dapat 
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ditarik kesimpulan bahwa 
ada hubungan antara 
jumlah konsumsi hasil 
olahan kacang dengan 
frekuensi serangan asma di 
BBKPM Surakarta. 

Pada penelitian ini 
menunjukkan bahwa ada 
hubungan antara jumlah 
konsumsi olahan kacang 
dengan frekuensi serangan 
asma. Hal ini selaras dengan 
pernyataan Akib (2010) 
kacang kedelai sering 
menimbulkan reaksi alergi, 
kacang kedelai banyak 
digunakan sebagai sumber 
protein yang murah. 
Holzhauser et al (2008) 
menyebutkan kacang kedelai 
mengandung glycinin yang 
dapat mengakibatkan alergi 

seperti asma. Tingkat 
keparahan pada konsumsi 
kedelai ringan: sesak 
tenggorokan, mual, nyeri 
gastrointestial, sedang: rinitis, 
diare, muntah, berat: 
penurunan tekanan darah. 
Ogawa et al (2000) juga 
menyebutkan dalam 
penelitiannya 
mengidentifikasi tiga alergen 
utama pada kedelai seperti 
Gly m Bd 60k, Gly m Bd 30k 
dan Gly m Bd 28k. Glycinin 
dikenal sebagai penyimpan 
protein utama. 

 
7. Hubungan Jumlah 

Konsumsi Ikan dengan 
Frekuensi Serangan Asma 

Hasil analisis dapat 
dilihat pada Tabel 12. 

 
Tabel 12 

Frekuensi Serangan Asma Subjek Menurut Jumlah Konsumsi Ikan 

              
Jumlah 

Konsumsi 
Ikan 

Frekuensi Serangan Asma Total  p 
Intermitten Mild 

Intermitten 
Moderate 
Persistent 

  

Defisit 
Nomal 
Lebih 

22,0% 
0% 
0% 

44,1% 
0% 
0% 

33,9% 
100,0% 

0% 

100% 
100% 
100% 

 
0,675* 

* Uji corelation Pearson Product Moment 

Tabel 12 menunjukan 
bahwa pada frekuensi 
serangan asma subjek 
kategori moderate persistent 
dan jumlah konsumsi ikan 
kategori normal (100,0%), 
frekuensi serangan asma 
subjek kategori mild 
intermitten dan jumlah 
konsumsi ikankategori defisit 
lebih besar (44,1%). 

Hubungan jumlah 
konsumsi ikan dengan 
frekuensi serangan asma 
diuji menggunakan Pearson 

Product Moment diperoleh 
nilai p-value  0,675.  Ho 
diterima dapat ditarik 
kesimpulan bahwa tidak ada 
hubungan antara jumlah 
konsumsi ikan dengan 
frekuensi serangan asma di 
BBKPM Surakarta. 

8. Hubungan Jumlah 
Konsumsi Hasil Olahan 
Ikan dengan Frekuensi 
Serangan Asma 

Hasil analisis dapat 
dilihat pada Tabel 13.
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Tabel 13 

Frekuensi Serangan Asma Subjek Menurut Jumlah Konsumsi Hasil 

Olahan Ikan 

              
Jumlah 

Konsumsi 
Olahan Ikan 

Frekuensi Serangan Asma Total  p 
Intermitten Mild 

Intermitten 
Moderate 
Persistent 

  

Defisit 
Nomal 
Lebih 

21,7% 
0% 
0% 

43,3% 
0% 
0% 

35,0% 
0% 
0% 

100% 
100% 
100% 

 
0,375* 

* Uji corelation Pearson Product Moment 

Tabel 13 
menunjukkan bahwa pada 
frekuensi serangan asma 
subjek kategori mild 
intermitten dan jumlah 
konsumsi olahan ikan 
kategori defisitsebanyak 
(43,3%), frekuensi serangan 
asma subjek kategori 
moderate persistent dan 
jumlah konsumsi olahan 
ikankategori defisit sebanyak 
(35,0%). 

Hubungan jumlah 
konsumsi olahan ikan 
dengan frekuensi serangan 
asma diuji menggunakan 
Pearson Product Moment 
diperoleh nilai p-value  0,375. 
Ho diterima dapat ditarik 
kesimpulan bahwa tidak ada 
hubungan antara jumlah 
konsumsi hasil olahan ikan 
dengan frekuensi serangan 
asma di BBKPM Surakarta. 

Tidak ada hubungan 
antara jumlah konsumsi 
olahan ikan dengan frekuensi 
serangan asma di BBKPM 
Surakarta. Penelitian ini 
sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Purnomo 
(2008) menyebutkan tidak 
ada pengaruh antara 
makanan dengan kejadian 
asma. Alergi makanan sering 
kali tidak terdiagnosa sebagai 

salah satu pencetus asma 
penelitian Kurnia (2006) 
membuktikan alergi makanan 
sebagai pencetus asma.  

 
C. Keterbatasan Penelitian 

Pengambilan data 
frekuensi serangan asma 
menggunakan form frekuensi 
asma tanpa adanya pengukuran 
secara klinis. 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 
 
1. Rata-rata frekuensi konsumsi 

kacang subjek masuk dalam 
kategori jarang sebesar 46,7%, 
frekuensi konsumsi olahan 
kacang dalam kategori sering 
sebesar 96,7%, frekuensi 
konsumsi ikan dalam kategori 
kadang sebesar 41,7%, 
frekuensi konsumsi olahan 
ikan dalam kategori tidak 
pernah sebesar 51,7%. 

2. Rata-rata jumlah konsumsi 
kacang dalam kategori defisit 
sebesar 100,0%, 

3. Jumlah konsumsi olahan 
kacang dalam kategori defisit 
sebesar 63,3%, jumlah 
konsumsi ikan dalam kategori 
defisit sebesar 98,3%, dan 
jumlah konsumsi olahan ikan 
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dalam kategori defisit sebesar 
100,0%. 

4. Frekuensi serangan asma 
terdiri dari empat kategori dan 
rata-rata frekuensi serangan 
asma subjek yaitu mild 
intermitten sebesar 43,3%.  

5. Tidak ada hubungan antara 
frekuensi konsumsi kacang, 
ikan, hasil olahannya dan 
frekuensi serangan asma. 

6. Tidak ada hubungan antara 
jumlah konsumsi kacang, ikan, 
olahan ikan dan frekuensi 
serangan asma 

7. Ada hubungan antara jumlah 
konsumsi olahan kacang 
(bahan dasar kedelai) dan 
frekuensi serangan asma. 

8. Jumlah konsumsi makanan 
lebih mempengaruhi frekuensi 
serangan daripada frekuensi 
konsumsi. 
 

B. Saran 
 
1. Bagi BBKPM 

Diharapkan pihak BBKPM 
dapat mengambil informasi 
dalam penelitian ini untuk 
edukasi kepada pasien asma. 

 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Perlu adanya penelitian 
lebih lanjut dengan 
memperhatikan faktor-faktor 
lain seperti data sosial 
ekonomi keluarga, riwayat 
penyakit keluarga, jenis ikan 
dan menambah macam jenis 
kacang juga hasil olahannya. 
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