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Komunikai Interpersonal pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Istri Lebih Tua 

(Studi Kasus Fenomena Pernikahan I Nade dan Idris Di Kabupaten Sidrap 
 

Ririn Indraswari*1) 

Dosen STMIK Handayani, Makassar 
 

ABSTRAK 
Masyarakat patriarki posisi suami dijunjung tinggi oleh anggota keluarganya, diharapkan mampu memimpin 

termasuk penyelesaian konflik rumah tangga. Masyarakat meyakini usia suami  lebih tua dianggap ideal untuk 

pernikahan. Namun kenyataannya, terdapat pasangan usianya lebih tua daripada suami.Tujuan penelitian untuk 

mengetahui proses komunikasi suami istri yang beda usia dan manajemen konflik pasangan suami istri berusia lebih tua. 

Penelitian berlokasi di Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang. Informan dalam 

penelitian pasangan suami istri yang beda usia, dengan usia suami 20 tahun dan istri 65 tahun. Metode penelitian 

digunakan dalam penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan memberikan informasi dan penjelasan tentang masalah yang 

diteliti berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam terhadap informan. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dua cara, melalui data primer dan sekunder. Data primer diperoleh  hasil wawancara dan observasi, data sekunder 

diperoleh dari studi pustaka dan pengumpulan literatur berkaitan dengan penelitian. Keseluruhan data berhasil 

dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami istri 

menikah beda usia dengan usia istri lebih tua dan usia suami lebih muda cenderung mengawali hubungannya tidak 

berdasarkan cinta. Pada pasangan usianya terpaut jauh terlihat bahwa istri lebih membimbing dan sering terlebih dahulu 

untuk berbagi ide dan apa yang diinginkannya. Namun demikian, posisi suami lebih muda tetap dihargai dalam 

mengambil keputusan dan dihormati sebagai kepala keluarga.  

 

Kata kunci: pernikahan, wanita usia tua, komunikasi. 

 

PENDAHULUAN 

Pernikahan merupakan satu peristiwa bersejarah dalam rentan kehidupan setiap manusia, dimana 

sebuah pernikahan sudah sewajarnya diharapkan berlangsung sekali seumur hidup. Pernikahan merupakan 

ikatan lahir dan batin yang diperlukan untuk membina keluarga yang damai dan sejahtera antara pria dan 

wanita yang kemudian disebut suami dan istri. Pasangan suami istri merpakan hubungan yang terikat oleh 

pernikahan, dalam Undang-undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1/1974, pasal 1 ayat 1 dinyatakan 

bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  

Dalam memilih siapakah yang akan menjadi pendamping hidupnya, setiap orang tentu mempunyai 

pertimbangan khusus yang secara tidak langsung mempengaruhi perilaku dalam memilih pasangannya. 

Mengenai hal tersebut, usia menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh mereka yang akan 

menikah, tidak hanya pada usia berapa mereka dibolehkan untuk menikah, melainkan juga pada perbandingan 

usia antara pria dan wanita tersebut. Meski bukanlah satu-satunya faktor yang harus dipenuhi, namun usia 

suami yang lebih tua dipercaya akan membawa pernikahan kearah yang lebih baik, mengingat suami sudah 

sepantasnya menjadi pemimpin rumah tangga dan keluarga. Akan tetapi pada kenyataannya, pernikahan 

dimana pria lebih muda, dari istri dengan jeda 45 tahun. Fenomena ini menjadi tanda tanya pada masyarakat, 

dan menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan dan dikaji.  

Komunikasi pada pasangan suami istri merupakan salah satu bentuk dari komunikasi antar pribadi. 

Menurut De Vito (2004, hal 4) komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua yang 

memiliki hubungan yang berkembang; orang-orang itu bagaimana pun juga dalam keadaan “terhubung”. 

Komunikasi antar pribadi mampu membangun ataupun merusak sebuah hubungan. Hubungan terbangun bila 

komunikasi dilakukan dengan cara baik. Sedangkan rusaknya hubungan bisa dipicu oleh komunikasi yang 

buruk dan tidak efektif. Menurut Jent (2005, h.107) komunikasi yang baik akan terjadi apabila pasangan saling 

terbuka dan jujur, tidak pernah menghakimi pasangan dan mampu mempertanggung jawabkan emosi dan 

perasannya. 

Proses komunikasi menjadi peranan dalam hubungan antar suami istri. Dalam hubungan suami dan 

istri, komunikasi yang intens sangat mampu menimbulkan rasa cinta. Selain menimbulkan perasaan cinta, 
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komunikasi juga dapat menjadi faktor penghambat dalam hubungan, karena adanya perbedaan-perbedaan 

yang dimiliki oleh suami maupun istri. Biasanya konflik yang terjadi dalam hubungan suami dan istri adanya 

perasaan negatif, seperti tersakiti, marah, bingung, dan lain sebagainya. Beragam konflik yang terjadi dalam 

hubungan suami istri, diantaranya dalam hal keuangan, pengambilan keputusan, dan mendidik anak. 

Pengambilan keputusan untuk menyelesaikan konflik umumnya dilakukan oleh suami atau pasangan laki-laki. 

Suami sebagai pengambil keputusan juga diterapkan pada sistem patriarki yang dianut sebagian penduduk 

Indonesia, salah satunya dalam Suku Bugis.  

Pada budaya Bugis dalam stratifikasi sosial, posisi suami dianggap terhormat, terpuji, sebagai pribadi 

yang aktif menjadi penguasa rumah tangga, dan memiliki tanggung jawab yang lebih dibanding perempuan. 

Hal ini sangat berkaitan erat dengan pemilihan laki-laki yang lebih tua sebagai suami, karena laki-laki secara 

usia dianggap dewasa dan mampu melindungi istrinya. Pasangan yang suaminya lebih tua dibanding istri, 

masih mendominasi pada masyarakat kita. 

Menurut Lawton dan Callister (2010,h.9), era globalilasi membuat wanita bebas menghasilkan uang, 

mengejar pendidikan, dan mendapatkan status sosial sehingga mereka bebas memilih pria yang lebih muda 

karena mereka tak lagi tergantung secara finansial terhadap suaminya. Alasan dari pemilihan pria pun 

beragam, dari tentang seks, pesona, hingga ‘tekanan’ yaitu bahwa sedikitnya kesempatan untuk memilih 

pasangan dikarenakan usia yang semakin bertambah (Lawton dan Callister, 2010).  

Bila dikaitkan dengan sistem patriarki, sistem ini tentu akan memperngaruhi kehidupan rumah tangga 

pasangan dengan istri berusia lebih tua yang tentunya tidak lepas dengan konflik beserta manajemen 

konfliknya, yang berarti menuntut laki-laki yang berusia lebih muda sebagai pemberi keputusan. Oleh karena 

itu, penulis tertarik untuk meneliti pola komunikasi dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara suami dan 

istri, dimana usia istri lebih tua dibanding dengan usia suami.  

Penelitian ini mencoba menganalisa bagaimana proses komunikasi pada pasangan komunikasi pada 

pasangan suami istri dengan usia wanita lebih tua. Melalui teori-teori yang dibangun dalam kerangka 

penelitian. Adapun penelitian terkait  yang dilakukan oleh Dwi Astuti tahun 2008, dengan judul penelitian 

hubungan manajemen konflik dengan kepuasan perkawinan pada istri di Kecamatan Ngasem Kabupaten 

Bojonegoro. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan 

dipresentasikan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dimana ada suatu konteks khusus 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005, h.6).  

Penelitian jenis ini perlu dideskripsikan secara menyeluruh untuk memahami konteks penelitian dan 

data yang telah dianalisis. Pendekatan ini lebih menekankan penggunaan diri peneliti sebagai alat, dan 

kepekaan penulis dibutuhkan agar mampu mengungkap gejala sosial pada objek peneliti. Penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur untuk menggali informasi dengan pasangan dengan wanita 

usia lebih tua. Pasangan dengan usia istri lebih tua menjadi menjadi sumber data primer dan suami yang 

usianya lebih muda dengan jeda 45 tahun.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut De Vito (1997.h.9) dalam defenisi komunikasi antar pribadi berdasarkan pengembangan 

dilihat sebagai akhir dari komunikasi yang bersifat tak pribadi, menjadi komunikasi antar pribadi yang telah 

tercipta, dan ketika dilakukan secara intens akan menciptakan sebuah hubungan. Hal ini terlihat pada pasangan 

I Nade dan Idris yang terjadi di Kabupaten Sidrap, yang mempunyai jeda usia 45 tahun, mereka telah menjadi 

lebih dari sekedar teman kerja. Masa hubungan tidak berlangsung singkat, hal ini dikarenakan setelah pria 

tersebut melamar, pihak wanita tidak serta merta langsung menerima lamaran tersebut, dikarenakan status 

masa lalunya yang membuatnya menjadi janda, dan dengan pertimbangan usia pria lebih muda dibanding 

dengan dirinya. Meski demikian, pihak pria mampu meyakinkan pihak wanita dengan tetap menjalin 

pertemanan dan kerjasama dalam pekerjaan, dan tetap bertemu setiap hari. 

Melihat proses pernikahan tersebut, bila dibandingkan dengan dengan teori Lawton dan Callister 

(2010;h.9) ditemukan alasan mengapa pihak wanita tetap menerima lamaran pihak pria, yaitu menikahi laki-

laki yang lebih muda adalah wanita merasa lebih mudah untuk menghasilkan uang, dan mendapatkan status 
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sosial sehingga ini juga membuat mereka merasa merasa boleh memilih pria lebih muda karena tidak 

bergantung pada pria secara finansial, hal ini terjadi pada pasangan tersebut dimana pihak wanita tidak 

bergantung secara finansial kepada suaminya, dikarenakan pihak wanita tersebut sangat mapan dari segi harta, 

mempunyai lahan cengkeh yang luas yang dimana pihak pria juga bekerja sebagai pekerja di kebun cengkeh 

milik istrinya sebelum menikah. 

Beberapa masalah dalam kehidupan berumahtangga yang dapat menimbulkan konflik adalah masalah 

komunikasi, pembagian peran pengasuhan anak, keuangan, pengaruh dari keluarga asal, masalah seks, dan 

masalah dalam pengambilan keputusan (Olson dan Defrain, 2003,h. 467), pada pasangan yang menjadi subjek 

penelitian mereka juga mengalami konflik dan menerapkan manajemen konflik yang mereka hadapi baik itu 

produktif, maupun tidak produktif.   

Devito (1997,h. 250) menyatakan bahwa salah satu penyebab konflik adalah adanya orang ketiga. 

Peran orang ketiga ini biasanya mampu memberikan sebuah hubungan yang lebih baik kepada orang tersebut, 

dibandingkan pasangannya. Kasus orang ketiga pada pasangan tersebut, adalah hadirnya keluarga dari pihak 

wanita yang merasa pihak pria ingin mengambil alih harta warisan dari pihak wanita dengan cara menikahi 

wanita yang usianya terpaut jauh. Konflik ini cukup krusial karena memiliki kesempatan untuk merusak rumah 

tangga seseorang. Bagaimanapun pihak wanita secara terbuka mengungkapkan perasannya kepada 

pasangannya, yang merupakan salah satu kunci komunikasi yang baik karena dengan begitu pasangan dapat 

memahami apa yang diharapkan.  

Meskipun terlalu banyak konflik dan penerapan terhadap manajemen konflik untuk mengatasinya, 

pasangan tersebut mampu mempertahankan pernikahannya hingga saat ini, yang masih berjalan hingga 3 

bulan, dengan pernikahan yang digelar pada tanggal 24 Oktober 2018. Hasil proses wawancara menunjukkan 

bahwa meski pihak wanita merupakan pencarian solusi, tetapi rumah tangga mereka tetap dikendalikan oleh 

kepala keluarga yaitu, Idris. Hal tersebut didukung oleh pembenaran istrinya bahwa posisi suami memang 

dihormati tanpa memandang usia. 

   

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dibuat, maka kesimpulan yang diperoleh adalah: 

1. Wanita yang memilih suami berusia lebih muda cenderung tidak mengawali hubungannya dengan 

tidak berdasarkan cinta, namun untuk mendapatkan status sebagai seorang istri dan ingin mempunyai 

teman hidup di sisa usianya.  

2. Alasan wanita dalam memilih pria yang usianya muda adalah bukan karena masalah finansial, akan 

tetapi mencari figur seorang suami. Kemudian, pasangan yang usianya terpaut jauh, terlihat bahwa 

istri lebih membimbing dan sering terlebih dahulu untuk berbagi ide dan memulai apa yang 

diinginkannya.  

3. Meskipun istri terlihat lebih membimbing suaminya, posisi suami yang berusia lebih muda, tetap 

dihargai dalam berpendapat dan mengambil keputusan atas penyelesaian konflik yang terjadi.  

4. Pada pasangan  dengan usia istri lebih tua daripada suami , istri masih menghormati posisi suami 

sebagai kepala rumah tangga. 
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ABSTRAK 
Tulisan ini adalah gabungan multidisiplin ilmu yaitu ilmu pangan, ilmu pendidikan kewirausahaan. Suatu usaha 

menggiatkan nasi merah yang sehat dalam usaha kewirausahaan dengan nama dagang Nasi merah kotak-kotak (Nameko) 

yang sehat, bergizi dan tanpa penyedap rasa buatan pabrik. Dalam mata kuliah entrepreneurship mahasiswa 

mengembangkan formulasi yang tepat yang mengikuti langkah-langkah prosedur pembuatan nameko, biaya pembuatan, 

dan uji organoleptik hingga menentukan desain kotak sebagai pengemas produk. Melalui penelitian eksperimen di kelas 

tersebut didapatkan produk nameko yang sehat, dan memanfaatkan produk pangan yang rendah glukosa yang dapat 

menyebabkan diabetes. Nameko memiliki nilai ekonomis yang dapat menjadi makanan alternatif yang sehat bagi 

kesehatan. 

 
Kata kunci : nasi merah, pangan lokal, nameko, kewirausahaan, uji organoleptik. 

PENDAHULUAN 

Pemanfaatan beras sebagai bahan makanan pokok sudah menjadi tren bagi masyarakat Indonesia pada 

umumnya. Kebiasaan masyarakat Indonesia akan beras putih terus meningkat, sementara selain ada beras 

putih adapula beras merah, dan lainnya. Produksi beras secara keseluruhan pada tahun 2016 untuk Sulawesi 

Selatan mencapai 5.727.081 ton dan meningkat secara kuantitas di tahun 2017 yaitu 6.055.404 ton. Namun 

menurun secara produktivitas (Ku/Ha) dari 51,96 pada tahun 2016 menjadi 50,93 pada tahun 2017. Hal ini 

berarti luas lahan semakin bertambah namun produksi beras tidak meningkat secara signifikan (2017). 

Beras putih (Oryza sativa) yang diolah menjadi nasi putih masih menjadi tren saat ini dibandingkan 

dengan nasi merah dari beras merah (Oryza nirvana). Beras menjadi kebutuhan dunia sebagai pangan lokal 

yang dikonsumsi oleh penduduk dunia sebagai kalori utama termasuk penduduk Indonesia. Bila 

membandingkan beras putih dengan beras merah dari aspek gizi dan manfaatnya bagi kesehatan maka beras 

merah lebih unggul.  

Dari segi kesehatan beras merah mengandung gen yang memproduksi antosianin, antosianin yang 

dihasilkan merupakan sumber warna merah yang terdapat pada kondisi fisik beras. Senyawa yang terdapat 

pada lapisan warna merah beras bermanfaat sebagai antioksidan, anti kanker, anti glikemik tinggi. Kulit ari 

beras merah ini kaya akan minyak alami, lemak essensial, dan serat (Adriani, 2018;Santika, 2010). Namun 

masyarakat mulai sadar akan pentingnya kesehatan, sehingga masyarakat mulai mengkonsumsi makanan yang 

bermanfaat untuk kesehatan seperti makanan berserat. Contoh bahan pangan yang mengandung serat adalah 

beras merah dan bekatul (Marcellina, 2012). 

Segi gizi beras merah tumbuk mengandung 216,45 kalori, 88% kecukupan harian (daily value – DV) 

mineral pangan, 27% DV selenium, 21% DV magnesium, 18,8 % DV asam amino triftofan, 3,5 gram serat 

(beras putih mengandung kurang dari 1 gram), dan proteinnya 2,5% lebih tinggi dari beras putih. Selain itu 

juga mengandung asam lemak alfa-linolenat, zat besi, vitamin B kompleks, dan vitamin A (Adriani, 2018; 

Muchtadi, 1992). Sumber mineral dalam beras merah lebih tinggi dari beras putih (Govarethinam, 2014). Di 

Indonesia padi yang berasnya berwarna merah (padi beras merah) kurang mendapat perhatian dibandingkan 

dengan padi yang berasnya berwarna putih (padi beras putih) padahal beras merah mengandung gizi tinggi 

(Widiyanti dan Cahyadin, 2015). Nasi merah mengandung kadar serat yang tinggi dibandingkan dengan nasi 

putih. Nasi merah mengandung vitamin dan mineral tingkat tinggi, khususnya vitamin B1, dan magnesium. 

Serat makanan beras merah  dapat menjelaskan peningkatan fungsi endotel (Kondo et al. 2017). Dengan 

demikian asupat serat tinggi pada beras merah dan kandungan vitamin, serta mineralnya dapat menjadi asupan 

gizi bagi tubuh manusia. 

Beras merah adalah pangan lokal yang harus digiatkan karena memiliki gizi, dan manfaat bagi 

kesehatan tubuh. Nasi merah bermanfaat bagi penderita diabetes, dan juga untuk mencegah meningkatnya 

kadar gula darah glukosa  yang dapat menyebabkan diabetes. Rensiansi, dan Iwaningsih (2016) 
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mengungkapkan bahwa “Penyandang diabetes masih dapat mengonsumsi beberapa jenis nasi yang memiliki 

kisaran Indeks Glikemik (IG) rendah hingga sedang, seperti nasi dari beras varietas IR-36 dan nasi merah.” 

Beras merah termasuk kategori makanan dengan indeks glikemik sedang. Semakin rendah IG makanan, 

semakin rendah pula kemampuannya meningkatkan kadar glukosa darah (Dn et al. 2018). Hasil penelitian 

Kondo et al. (2017) menyimpulkan bahwa intervensi dengan diet kaya serat dengan beras merah secara efektif 

meningkatkan fungsi endotel, tanpa perubahan kadar HbA1c melalui pengurangan kandungan glukosa. Beras 

berkontribusi untuk energi utama diet untuk tubuh. Beras merah pra-kecambah memiliki protein dua kali lebih 

banyak daripada nasi putih, yaitu 14,6 g/100 g (beras merah) dibandingkan 7,3 g/100 g (nasi putih). 

Sebaliknya, kandungan lemaknya sangat tinggi, yaitu 24,8 g/100 g untuk beras merah pra-kecambah dan 1,5 

g/100 g untuk nasi putih (Helmiyati, Hapsari, dan Setyaningrum, 2014). Selain itu, beras merah dikenal untuk 

meningkatkan intoleransi glukosa dan mencegah timbulnya diabetes (Vora, Madhrani, and Sarman, 2015). 

Resistensi insulin dan kolesterol total serta kadar kolesterol LDL berkurang setelah konsumsi nasi merah. 

Konsumsi nasi merah bermanfaat karena penurunan sebagian respons glikemik, dan dapat melindungi fungsi 

endotel postprandial pada subjek dengan sindrom metabolik (Shimabukuro et al., 2014). Hal ini berarti bahwa 

beras merah memiliki kemampuan untuk mencegah peningkatan kandungan glukosa dalam darah glikemik, 

dan menurunkan karena memiliki serat yang tinggi. 

Namun yang menjadi permasalahan lain adalah minat masyarakat yang masih rendah untuk menikmati 

olahan beras merah dalam bentuk nasi merah. Lebih banyak penggunaan nasi putih, dan kebiasaan penduduk 

Indonesia untuk mengomsumsi nasih putih dibandingkan nasi merah meskipun mereka telah mengetahui 

manfaatnya bagi kesehatan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ide nasi merah menjadi prioritas dalam 

makanan kuliner yang diminati maka penulis bekerja sama dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Jaffray 

Makassar yang mengikuti kuliah entrepreneurship (kewirausahaan) membuat tugas proyek dalam membuat 

makanan yang bergizi dengan kandungan serat yang tinggi berbahan nasi merah dengan lauk pauk yang 

ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah menggiatkan pangan lokal beras merah untuk membuat produk nasi 

merah kotak-kotak (Nameko) yang sehat, dan memiliki nilai jual ekonomis sebagai suatu kewirausahaan 

mahasiswa di kampus. Urgensi penelitian ini adalah memanfaatkan pangan lokal beras merah yang belum 

optimal digiatkan menjadi bahan pangan prioritas dengan menjadikan nasi merah sebagai pengganti nasi putih 

dalam industri kuliner di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan. 

Beberapa penelitian yang serupa dengan pemanfaatan beras merah yaitu: beras merah dijadikan 

tepung beras merah yang disubtitusikan dalam tepung terigu dalam pembuatan mi (Adriani, 2018). Penelitian 

pembuatan roti tawar berbasis beras merah dan bekatul (Marcellina, 2012). Namun dalam riset ini penulis 

akan memanfaatkan beras merah (Oryza nirvana) menjadi nasi merah yang diolah dan menjadikan nasi merah 

sebagai pangan lokal yang sehat dalam industri kuliner saat ini.  

 

METODE PENELITIAN 

Bahan-bahan yang digunakan adalah beras merah yang akan diolah menjadi nasi merah. Bahan pangan 

yang lain seperti tempe, kacang merah, jagung, sayur, ayam kampung, kelapa, dan bumbu-bumbu lainnya 

tanpa penyedap rasa. Dalam riset ini melibatkanpanelis sekaligus mahasiswa yang terlibat dalam proyek 

pembuatan Nameko yang terbagi atas dua kelompok. Responden adalah mahasiswa yang mengambil mata 

kuliah entrepreneurship.  

Prosedur penelitiannya adalah pembuatan nasi merah kotak-kotak (Nameko) dengan lauk pauk yang 

dibuat oleh kelompok yang sebelumnya telah dipresentasikan melalui tulisan proposal kewirausahaan 

termasuk di dalamnya menjelaskan mengapa memilih nama produk Nameko dan lauk pauknya. Selanjutnya 

produk Nameko diuji secara organoleptik yaitu uji Pemilihan/Penerimaan (preference test/acceptance test). 

Selanjutnya hasil uji organoleptik didiskusikan dalam Focus Group Discussion (Kinalski et al. 2017) bersama 

dosen kewirausahaan yang memiliki kepakaran teknologi pangan. 

Adapun uji Pemilihan/Penerimaan (preference test/acceptance test) menyangkut penilaian seseorang 

akan suatu sifat atau kualitas suatu bahan yang menyebabkan orang menyenangi. Pada uji ini panelis 

mengemukakan tanggapan pribadi yaitu kesan yang berhubungan dengan kesukaan atau tanggapan senang 

atau tidaknya terhadap sifat sensoris atau kualitas yang dinilai (Anonim, 2006). Tujuan uji penerimaan ini 

untuk mengetahui apakah suatu komoditi atau sifat sensorik tertentu dapat diterima oleh masyarakat. Uji ini 

tidak dapat untuk meramalkan penerimaan dalam pemasaran. Hasil uji yang menyakinkan tidak menjamin 

komoditi tersebut dengan sendirinya mudah dipasarkan (Anonim, 2006). 
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Uji Penerimaan meliputi uji kesukaan atau uji hedonik dan uji mutu hedonik (Aberoumand, 2015). 

Pada uji hedonik panelis mengemukakan tanggapan pribadi suka atau tidak suka, disamping itu juga 

mengemukakan tingkat kesukaannya. Tingkat kesukaan disebut juga skala hedonik. Skala hedonik 

ditransformasi ke dalam skala numerik dengan angka menaik menurut tingkat kesukaan. Sedangkan pada uji 

mutu hedonik panelis menyatakan kesan pribadi tentang baik atau buruk (kesan mutu hedonik). Kesan mutu 

hedonik lebih spesifik dari kesan suka atau tidak suka, dan dapat bersifat lebih umum (Anonim, 2006). 

Selanjutnya setelah melakukan uji organoleptik maka panelis bergabung dalam Focus Group Dicussion (FGD) 

sebagai evaluasi terhadap kedua produk Nameko. Sedangkan untuk desain kotak produk Nameko bekerja 

sama rekan desain kotak berpengalaman. Selanjutnya dihasilkan produk akhir. 

 
Gambar 1. Prosedur Pembuatan Nameko hingga Produk Akhir 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Organoleptik 

Metode yang dipakai untuk uji organoleptik dalam penelitian ini adalah uji hedonik. Panelis diminta 

untuk memberikan kesan suka atau tidak suka terhadap suatu karakteristik mutu yangdisajikan dan kemudian 

dilanjutkan dengan tingkat kesukaannya. Tingkat kesukaan skala hedonik berkisar antara amat sangat suka 

sampai amat sangat tidak suka. Pada bagian ini nasi merah yang diolah oleh dua kelompok untuk diuji tekstur, 

dan rasa nasi merah dengan perlakuan yang berbeda yaitu nasi merah dengan perlakuan dimasak dengan air 

tertentu, dan perlakuan dengan penambahan agar-agar dan air tertentu. Duabelas panelis memberikan 

penilaian uji hedonik yang dijabarkan pada tabel 1 dan 2. 

 
Tabel 1. Penilaian Tekstur Nasi Merah 

No Parameter Nameko Original Nameko Fit 

1 Keras - 1 

2 Agak Keras 10 10 

3 Agak lunak 2 1 

4 Lunak - - 

 

Penilaian tekstur nasi merah dalam produk nameko original menujukkan bahwa panelis yang memilih 

kesukaannya bahwa nasi merah yang agak keras adalah 10 panelis (83,33%), dan 2 (16,67%) yang memilih 

bahwa nasi merah lunak. Sementara untuk nasi merah Nameko Fit, penelis juga memilih kesukaannya bahwa 

nasi merah yan digunakan dalam Nameko fit adalah agak keras (83,33%), dan 1 panelis lebih menyukai 

nameko fit karena teksturnya keras (8,33). Adapun panelis menilai bahwa nasi merah agak lunak (8,33%). 

Tekstur agak keras dipilih panelis karena tekstur nasi merah agak keras, dan terhambur. Sekalipun berbeda 

dengan tekstur nasi putih yang agak lunak, namu tekstur agak keras adalah menjadi ciri khas nasi merah. 

 
Tabel 2. Penilaian Rasa Nasi Merah 

No Parameter Nameko Original Nameko Fit 

1 Rasanya sama dengan nasi putih - - 

2 Rasa hambar 12 11 

3 Rasa manis - - 

4 Rasa agak manis - 1 

  

Penilaian rasa nasi merah terhadap rasa menunjukkan panelis memilih bahwa nasi merah pada nameko 

original adalah 100% rasa hambar. Sementara pada nameko fit terdapat 91,67% menyatakan hambar dan yang 

menyatakan rasa agak manis  1 panelis (8,33%). Rasa nasi putih adalah manis berbeda dengan nasi merah 

yang cenderung hambar. Rasa hambar pada nasi merah menunjukkan bahwa lebih rendah glukosa daripada 

Pembuatan

Nameko

Uji 
Organoleptik 

& FGD
Evaluasi

Kemasan 
Nameko

Produk Akhir
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nasi putih. Beras merah ini tidak dicampurkan dengan beras putih karena produk kuliner ini menggunakan 

100% beras merah. 

Penilaian produk nameko original dan nameko fit dilaksanakan melalui diskusi dengan metode FGD 

(Focus Group Discussion). Pada bagian ini dibahas penilaian panelis secara keseluruhan terhadap kedua 

produk nameko. Pada gambar 2 di bawah tersedia menu Nameko original tanpa penyedap rasa (MSG) yaitu 

nasi merah, ayam goreng tepung, tempe bacem, dan sayur jagung. Penilaian panelis didasarkan pada 

keseluruhan lauk pauk dan nasi merah. Rasa tempe bacem, sayur jagung, dan ayam tepung dapat membantu 

panelis untuk menghabiskan nasi merah yang terkesan sulit dihabiskan, disamping butiran-butiran nasi merah 

yang kasar saat panelis mengunyahnya. Penggunaan bumbu alami tanpa MSG tidak mengurasi rasa lauk pauk 

untuk digabungkan dengan nasi merah. Kuah sayur jagung dapat membantu panelis untuk mengunyah nasi 

merah saat dalam mulut panelis. Evaluasi nameko original terletak ayam tepung yang tidak terlalu garing. 

 

 
Gambar 2. Nameko Original 

 

Produk nameko fit pada gambar 3 di bawah memiliki target konsumen yang ditujukan kepada 

masyarakat yang suka berolahraga dan menyukai makanan yang sehat. Nasi merah, sayur jagung, kacang 

merah, dan sup dada ayam dengan rempah memberikan rasa yang tidak biasa. Panelis memahami bahwa 

nameko fit ini seperti kuliner yang benar-benar ditujukan pada masyarakat yang ingin makanan sehat, dan 

juga penderita diabetes. Evaluasi pada menu ini adalah kematangan pada kacang merah yang perlu dilakukan 

perendaman sebelumnya supaya teksturnya lunak. Nasi merahnya yang padat dan ada penambahan agar-agar 

untuk memadatkan menambah rasa nasi merah yang sedikit berbeda dengan nasi merah nameko original. 

 

 
Gambar 3. Nemeko Fit 

 

Biaya pembuatan nameko original lebih murah daripada nameko fit karena bahan-bahannya dan 

bumbunya. Dalam pembuatan dalam jumlah banyak termasuk misalnya 10 dos maka biaya per dos yaitu Rp 

12.800,-. Biaya pembuatan nameko fit sekitar Rp 13.600,-. Produk nameko ini dapat dijual pada kisaran Rp 

15.000-20.000,-. Biaya kemasan dos (Rp 700,-/eksamplar) untuk pembuatan cetakan dua ribu dos. Desain 

disesuaikan dengan konsep nasi merah kotak-kotak dengan slogan “Ingat Nasi Kotak Ingat Nameko” karya 

Rizky Prakarsa Satria (alumni STF Jaffray Makassar tahun 2018). 

 
Gambar 4. Desain Kotak Nameko (Nasi Merah Kotak-kotak) 
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 Kewirausahaan mahasiswa yang dilakukan dalam proyek tugas kewirausahaan dengan ide makanan 

sehat dari pangan lokal yang menggiatkan beras merah yang dijadikan beras merah untuk bahan utama 

makanan sehat bergizi dapat membantu masyarakat untuk memilih alternatif kuliner di masyarakat. Pemasaran 

nameko saat ini dapat dilakukan melalui aplikasi Go Food dan sejenisnya sehingga tidak membutuhkan 

warung atau sejenisnya. Produk ini pun dapat disebarluaskan kepada masyarakat yang ingin menggiatkan 

pangan lokal nasi merah dengan menu yang berbeda misalnya dengan menjadikan nasi merah goreng dengan 

penyedap rasa alami dari bumbu nusantara. 

 

      

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang didapatkan melalui proyek kuliner nameko ini adalah: 

1. Produk nameko dengan bahan utama nasi merah dan lauk pauk tertentu dapat diterima dengan baik 

melalui uji organoleptik. 

2. Nilai gizi nasi merah secara klinis lebih baik daripada nasi putih dan berdampak terhadap kesehatan 

dan cocok bagi penderita diabetes. 

3. Biaya produksi dan harga jual terjangkau dan pemasaran yang semakin mudah melalui aplikasi 

penjualan makanan. 

4. Kewirausaan nameko dapat dilakukan oleh siapa saja, dan dapat mengembangkan bahan pangan lokal 

nasi merah ini menjadi fokus bahan pangan sehat bagi kebutuhan jasmani masyarakat. 

5. Melalui proyek ini sesama petani dapat mendorong untuk menanam padi jenis beras merah di lahan 

mereka. 
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ABSTRAK 
Budaya pemakaian stagen ataupun kain pengikat atau dikenal dengan istilah “bengkung” (Bekkeng dalam bahasa 

Bugis) setelah melahirkan menurut sebagian masyarakat di Bulukumba dapat membantu meningkatkan produksi Air 

Susu Ibu (ASI). Hal ini telah dipercaya oleh masyarakat Bulukumba sejak lama hingga turun temurun dijadikan kebiasaan 

setempat sebagai perawatan pasca melahirkan. Dengan demikian ingin diketahui apakah budaya pemakaian bekung 

setelah melahirkan dapat meningkatkan produksi ASI atau tidak, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji 

interprestasi masyarakat setempat tentang tujuan pemakaian bekung, dan untuk mengetahui hubungan antara pemakaian 

bekung dan peningkatan ASI. Metode penelitian  dengan metode analitik cross sectional. Metode sampling yang 

digunakan adalah accidental sampling.  Selain budaya bekung yang dijadikan objek penelitian ini, variabel lain seperti 

faktor makanan, psikis, dan isapan bayi menjadi alat ukur untuk mengetahui perubahan peningkatan ASI. Dengan teknik 

pengambilan data yaitu melalui interview dan lembar tes yang dibagikan pada ibu nifas. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bengkung yang digunakan dapat meningkatkan hormon dalam tubuh ibu nifas, sehingga  tidak secara 

langsung juga merangsang produksi ASI selama masa nifas 

 

Kata kunci : Budaya Bengkung, ASI, Hormon, ibu nifas, Bulukumba. 

 

PENDAHULUAN 

Kebudayaan merupakan suatu kebiasaan, yang dilakukan secara turun temurun dan dapat memberikan 

stimulasi ke masyarakat dalam memelihara dan menjaga kesehatan (Tjong, 2012). Salah satunya adalah 

kebiasaan menggunakan bengkung, yang dalam bahasa Bugisnya dikenal sebagai bekkeng. Walau budaya 

bekkeng ini masih menjadi pro dan kontra bagi praktisi kesehatan, sebagian masyarakat di Indonesia masih 

mempercayai sebagai salah satu cara dalam perawatan ibu setelah melahirkan. Menurut Benjamin (2013) 

bahwa banyak manfaat dari penggunaan bengkung, diantaranya adalah memaksimalkan involusi uterus, 

memulihkan tonus abdomen, mengurangi nyeri punggung dan menyangga punggung ibu nifas, sehingga lebih 

cepat membantu pembentukan postur tubuh. Dengan penggunaan bengkung, tekanan pada perut dapat 

membantu sebagai penyangga perut pada daerah lumbopelvic dengan adanya pemberian tekanan pada otot 

transverses abdominis (Benjamin dkk., 2013).  

Di beberapa daerah di Bulukumba, masih mempercayai jika penggunaan bekkeng juga dapat 

memperlancar Air Susu Ibu (ASI). Dari data pendahuluan yang diperoleh terhadap beberapa daerah 

Bulukumba yang menggunakan bekkeng sebagai cara memperlancar produksi ASI, yaitu desa Bontonyeleng. 

Desa Bontonyeleng ini berada di kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba. Walau beberapa kondisi 

gangguan ketidaknyamanan yang dialami ibu nifas saat menggunakan bekkeng, seperti keadaan sesak nafas 

dan bengkak pada kaki jika penggunaannya terlalu erat dan lama, rasa gatal atau bahkan alergi pada kulit perut 

jika bekkeng yang digunakan jarang diganti. Akan tetapi, masyarakat di desa Bontonyeleng masih tetap ingin 

menggunakan bekkeng karena kepercayaan terhadap produksi ASI dan perbaikan kondisi perut seperti 

sediakala saat belum hamil.  

Permasalahan yang terjadi di masyarakat Bontonyeleng dimana budaya bekkeng dihubungkan dengan 

peningkatan produksi ASI menarik peneliti untuk mengkaji apakah kebiasaan menggunakan bekkeng pada 

ibu nifas dapat menyebabkan ASI dapat lancar? 

 

METODE PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah secara umum untuk mengetahui budaya bekkeng pada masyarakat 

Bontonyeleng, sedangkan tujuan khusus yang akan dicapai adalah mengkaji pengetahuan ibu nifas tentang 

budaya bekkeng dikaitkan dengan produksi ASI. Sasaran penelitian ini adalah ibu nifas yang aktif 

                                                     
*1 Korespondensi penulis: Mudyawati Kamaruddin, Telp.089652747379, Email : mudyak706@gmail.com 
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menggunakan bekkeng sebagai perawatan pasca melahirkan di Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba. 

Penelitian ini diawali dengan mengadakan survei untuk mendata jumlah ibu nifas yang menggunakan 

bekkeng dan mewawancarai beberapa soalan tentang budaya bekkeng. Berdasarkan pendataan awal tersebut, 

maka sampel penelitian ini adalah sampel jenuh, yaitu sampelnya adalah semua ibu nifas yang menggunakan 

bekkeng di desa Bontonyeleng.Hal ini disebabkan populasi pengguna bekkeng kurang dari 100 orang di lokasi 

penelitian. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang berisi pertanyaan tentang pengetahuan 

ibu nifas tentang budaya bekkeng, hubungan budaya bekkeng dan peningkatan ASI. Selain itu, kuesioner 

dilengkapi dengan data tentang karakteristik responden seperti umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, paritas 

dan pemenuhan asupan nutrisi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang diperoleh dari kegiatan ini adalah: 

1. Data ibu nifas berdasarkan umur. 
Tabel 1. Tingkat Umur Ibu Nifas 

Umur responden Frekuensi(F) Persentase (%) 

20-24 tahun 

25-29 tahun 

30-34 tahun 

35-39 tahun 

13 

9 

4 

4 

43,34% 

30% 

13,33% 

13,33% 

Jumlah 30 100% 

Berdasarkan tabel  di atas diketahui bahwa sebagian besar ibu nifas berusia antara 20 – 24 tahun 

(43,34%).  

2. Data ibu nifas berdasarkan pendidikan 

 
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Ibu Nifas 

Tingkat pendidikan Frekuensi(F) Persentase(%) 

Tidak Sekolah 

SD 

SMP 

SMA 

Perguruan tinggi 

3 

10 

8 

8 

1 

10% 

33,33% 

26,67% 

26,67% 

3,33% 

Jumlah 30 100% 

Berdasarkan tabel  di atas diketahui bahwa sebagian besar ibu nifas mempunyai tingkat pendidikan  

Sekolah Dasar (33,33%). 

 

3. Data ibu nifas berdasarkan pengetahuan tentang bengkung 

 
Tabel 3. Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas 

Tingkat pengetahuan Frekuensi (F) Persentase (%) 

Baik 

Cukup 

Kurang 

- 

- 

30 

- 

- 

100% 

Jumlah 30 100% 

Berdasarkan tabel 4 di atas tingkat pengetahuan ibu nifas tentang bengkung sebagai produksi ASI  

masih sangat kurang (100%). Bengkung yang diterjemahkan dalam bahasa Bugis menjadi bekkeng, 

merupakan kain pembebat yang dililitkan di perut ibu setelah melahirkan berupa kain tenun yng mempunyai 

lebar 20 cm dan mempunyai panjang 5 meter dengan warna standar seperti putih, hitam, hijau atau kuning. 

Cara pemakaian bekkeng adalah dililitkan di pinggang atau perut berkali-kali hingga kain habis. Biasanya 

wanita setelah melahirkan akan menggunakan kain ini karena diyakini bisa membantu dalam pembentukan 

perut dan pinggan menjadi langsing kembali (Ernawati dan Hudiyanti, 2013). 
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Beberapa manfaat bekkeng yaitu dapat memaksimalkan involusi uterus, memulihkan tonus abdomen, 

mengurangi nyeri dan menyangga punggung ibu nifas sehingga membantu pembentukan postur tubuh menjadi 

lebih cepat terbentuk (Amalia, 2014). Tubuh terutama bagian perut, bisa mendapatkan tekanan pada perut 

sehingga membantu menyangga perut dan daerah lumbopelvic dengan memberikan sedikit tekanan di otot 

tranversus abdominis (Benjamin dan peins, 2013) sehingga dapat membantu otot abdomen bekerja lebih 

sempurna. Penggunaan bekkeng yang disertai dengan latihan fisik yang teratur akan mengurangi insiden nyeri 

punggung bagian bawah pada ibu nifas (Motolla, 2012).  

Di masyarakat Bulukumba, keberadaan bekkeng sudah menyatu dengan kehidupan budaya 

masyarakat sebagai perawatan pada perut pasca persalinan. Akan tetapi, sebagian masyarakat Bulukumba 

terutama yang tinggal di desa Bontonyeleng percaya budaya menggunakan bekkeng dapat membantu dalam 

memproduksi ASI selain memperbaiki bentuk tubuh setelah melahirkan. Walau secara teori bekkeng tidak 

mempunyai hubungan dengan produksi ASI, hal ini dilihat dari hasil pengetahuan ibu nifas sebagai responden 

dalam penelitian ini tentang fungsi bekkeng terhadap produksi ASI, akan tetapi penggunaan bekkeng  

kemungkinan memberikan tekanan yang terus menerus pada daerah sekitar perut yang dapat mengaktifkan 

beberapa hormon. Diketahui produksi ASI sangat dipengaruhi oleh hormonal seperti prolaktin dan oksitosin. 

Selain itu, produksi ASI sangat ditentukan oleh salah satunya adalah prinsip supply and demand, artinya 

semakin sering payudara diisap dan dikosongkan maka semakin banyak ASI yang akan diproduksi. Sedangkan 

kendala yang biasa ditemukan pada masyarakat adalah kurangnya produksi ASI disebabkan kurang 

maksimalnya bayi mengisap ASI dikarenakan puting susu terbenam, dan puting susu datar (Kusumaningrum, 

2016 dan Soetjiningsih, 2013). 

Apabila dihubungkan dengan fungsi perawatan ibu nifas pasca persalinan dengan menggunakan 

bekkeng terhadap produksi ASI, kemungkinan penekanan yang terjadi pada otot tranversus abdominis terus 

menerus saat menggunakan bekkeng, akan memberikan dan membantu puting ibu nifas yang sebelumnya 

terbenam atau kondisi puting susu yang datar akan menjadi normal, sehingga bayi akan mudah menghisapnya 

dan produksi ASI terangsang. Kemungkinan lain, dengan pemakaian bekkeng pada ibu nifas yang memberikan 

penekanan pada daerah perut secara rutin dan dibantu dengan olah raga fisik secara teratur, akan mengaktifkan 

hormon-hormon yang bertugas dalam produksi ASI.  

   

KESIMPULAN 

1. Berdasarkan survei terhadap pemakaian bekkeng di Desa Bontonyeleng, hampir semua ibu nifas 

memiliki pengetahuan yang kurang terhadap funsgi bekkeng dalam membantu produksi ASI. 

Penggunaan bekkeng hanyalah digunakan sebagai budaya turun temurun di desa Bontonyeleng tanpa 

memahami dan mengetahui fungsi bekkeng sebenarnya. 

2. Saran yang diperlukan untuk meningkatkan dan memfungsikan penggunaan bekkeng sebagai budaya 

di Masyarakat, sebaiknya dilakukan penyuluhan yang disertai dengan praktik menggunakan bekkeng 

yang baik dan benar. 
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informasi tentang ibu nifas yang menggunakan bekkeng, para ibu nifas dan keluarganya, serta semua pihak 

yang telah membantu kegiatan penelitian ini hingga penulisan laporan selesai.  

  


