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PRAKATA KETUA PANITIA 

 

 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, 

kepada kita semua yang berupa kesehatan  dan kesempatan untuk saling bertemu, bertukar 

ilmu,dan berdiskusi sehingga Prosiding 3rd University Research Colloquium Sekolah 

Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Kudus 2016 ini dapat diselesaikan 

dengan baik. Kegiatan The 3rd Univesity Research Colloquium (URECOL) STIKES 

Muhammadiyah Kudus 2016 dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) STIKES Muhammadiyah Kudus pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 

2016 bertempat di Aula STIKES Muhammadiyah Kudus. Tema Kegiatan ini adalah 

“Deseminasi Luaran Riset Dan Pengabdian Untuk Indonesia Berkemajuan”. 

Kegiatan University Research Colloquium (URECOL) ini merupakan yang 

ketigakalinya dan InsyaAllah akan diselenggarakan tiap semester oleh LPPM yang 

tergabung dalam konsorsium LPPM PTM/PTA wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk 

memberikan kesempatan bagi dosen/peneliti dari berbagai Perguruan Tinggi atau 

Lembaga/Badan Penelitian untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Kegiatan 

URECOL ini diikuti oleh kalangan dosen, peneliti, praktisi dan pemerhati. Hasil penelitian 

ini didokumentasikan dalam bentuk prosiding.  Prosiding ini berisi kumpulan abstrak dan 

artikel dari makalah – makalah yang telah dipresentasikan dan didiskusikan pada acara 

URECOL. Kegiatan seminar URECOL dibagi menjadi 5 bidang keilmuan yaitu bidang 

MIPA dan Kesehatan, Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama, Bidang Teknik dan 

Rekayasa, Bidang Sosial, Ekonomi dan Psikologi serta Student Paper Presentation. 

Prosiding ini dibuat dengan tujuan memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas 

dan stakeholder terkait penelitian dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat dan 

pembangunan nasional. University Research Colloqium merupakan forum yang dibangun 

bukan hanya sekedar forum desiminasi, forum ini juga akan memberikan kemungkinan 

diskusi yang efektif, ekstensif dan eksploratif agar diperoleh follow up atas research 

outcomes yang lebih bermanfaat. Selain kemungkinan publikasi pada jurnal ilmiah sampai 

komersialisasinya. 

Penyusunan prosiding URECOL 3rd dengan ISSN 2407-9189 ini tentu saja tidak 

luput dari kekurangan, untuk itu segala saran dan kritik yang membangun kami harapkan 

demi perbaikan prosiding pada terbitan tahun yang akan datang. Semoga prosiding ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca. 

 

        Kudus, 13 Februari 2016  

        Ketua Panitia 

 

 

        Noor Cholifah, S.SiT., M.Kes 
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SAMBUTAN  KETUA 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH KUDUS 

 

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh. 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan 

karuniaNya, sehingga kegiatan University Research Colloquium (URECOL) yang ketiga ini 

dapat diselenggarakan. Kegiatan URECOL merupakan forum diseminasi hasil penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para akademisi baik oleh dosen 

maupun mahasiswa. Penyelenggaraan The 3rd URECOL ini bertema “Diseminasi luaran riset 

dan pengabdian untuk Indonesia berkemajuan”. Dengan tema ini, colloquium diharapkan 

dapat membantu mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, adil, makmur dan berdaulat 

sejajar dengan bangsa lain yang telah mencapai keunggulan. Indonesia memiliki potensi 

besar untuk meraih kemajuan karena kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan 

budayanya. Merupakan tantangan kita bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa terutama 

meningkatkan kualitas generasi bangsa melalui penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan. 

Kami selaku Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(LPPM) Stikes Muhammadiyah Kudus menyambut baik pelaksanaan The 3rd URECOL ini 

dan berharap agar kegiatan ini dapat meningkatkan budaya penelitian dan pengabdian civitas 

akademika terutama para dosen sebagai upaya pemenuhan kebutuhan tertinggi manusia 

yaitu aktualisasi diri.  Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta, penulis yang 

ikut mempublikasikan dan mempresentasikan tulisannya dalam acara ini,  serta para 

reviewer yang membantu meningkatkan kualitas tulisan dalam The 3rd URECOL ini. Kami 

ucapkan juga terimakasih yang sebesar-besarnya kepada konsorsium LPPM 

Muhammadiyah –Aisyiyah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta atas segala dukungannya,  serta 

kepada seluruh panitia yang tidak kenal lelah sehingga The 3rd URECOL ini dapat 

terselenggara dengan sukses. Ucapan terimakasih tak lupa juga kami sampaikan kepada 

semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan ini. 

Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan 

semakin meningkat kualitasnya dimasa-masa yang akan datang. Semoga kegiatan ini dapat 

memberikan sumbangan dalam mewujudkan Indonesia berkemajuan serta mendapat berkah 

dan ridho Allah SWT. Aamiin ya Alloh ya Rabbal'alamin 

Kudus, 13 Februari 2016  

Ketua LPPM 

STIKES Muhammadiyah Kudus 

 

 

Sri Karyati, M.Kep., Sp. Kep. Mat  
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SAMBUTAN KETUA 

STIKES MUHAMMADIYAH KUDUS 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat 

Allah Subhanahu WaTa’alla,  dengan Rahmat, Hidayah serta Ridho-Nya kita dapat 

mengemban amanah yang diberikan kepada kita khususnya bidang pendidikan dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Perkembangan ilmu, teknologi dan seni yang pesat dalam bidang kesehatan, sains, 

teknologi, sosial, ekonomi, tuntutan dan kebutuhan masyarakat terus meningkat baik mutu 

maupun pelayanan sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang tanggap dalam 

membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dalam penguasaan ilmu sains dan 

teknologi. Ilmu itu tidak akan berkembang ketika tidak didialogkan diantara kita bersama 

melalui forum – forum diskusi yang representative. Ilmu itu juga tidak akan memberikan 

dampak pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat manakala tidak ada komitmen 

kesungguhan untuk diabdikan dalam kehidupan masyarakat.  

Penelitian di lingkungan perguruan tinggi mempunyai peran strategis dalam upaya 

pembangunan bangsa sehingga diharapkan memiliki manfaat yang luas kepada masyarakat. 

Tiap tahun terdapat ratusan bahkan ribuan penelitian dan PPM yang telah dilakukan. Namun 

demikian tidak sedikit penelitian tersebut masih berupa laporan hasil kegiatan yang 

tersimpan rapi di perpustakaan. Permasalahannya, sejauh mana hasil penelitian tersebut 

berdampak kepada masyarakat luas. Oleh karena itu forum tahunan yang terwadahi dalam 

University Research Colloqium memiliki makna yang sangat strategis yaitu sebagai wadah 

mendesiminasikan hasil – hasil penelitian sesuai dengan background keilmuan masing – 

masing sehingga sangat bermanfaat bagi pengembangan dunia keilmuan. Selain itu sebagai 

ajang untuk saling berkompetisi dalam kebaikan, yaitu semangat meneliti dan mengabdi. 

Diskusi – diskusi yang terbangun akan memberikan inspirasi pada sesama untuk 

memunculkan gagasan – gagasan baru bagi aktifitas penelitian dan pengabdiannya. 

Betapa masyarakat kita saat ini, sangat merindukan sentuhan – sentuhan akademisi, 

yang ketika menyelesaikan persoalan didasarkan atas obyektifitas, data, dan fakta dengan 

memegang teguh penegakan kebenaran semata. Lebih jauh para akademisi inipun lebih 

mendahulukan ketulusan dan keikhlasan, ketimbang kepentingan – kepentingan tertentu.  

“Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan 3 pilar penting dalam upaya memajukan 

peradaban bangsa. Kehadiran perguruan tinggi bukan hanya sebagai menara gading tapi 

harus menjadi menara air yang bisa memberikan kesejukan dan pencerahan bagi masyarakat 

sekitar, bangsa dan Negara”. Di sinilah letak pentingnya hasil – hasil penelitian tidak cukup 
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hanya menjadi tumpukan dokumen yang hanya memenuhi pustaka dan hanya diperlukan 

sesama akademisi, melainkan harus memberikan dampak yang positif, yang mendidik dan 

memberdayakan kehidupan masyarakat. Dengan demikian berbagai penelitian yang ada 

akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

 

Selamat ber”Colloqium” semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Amin... 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

      Kudus, 13 Februari 2016 

      Ketua STIKES Muhammadiyah Kudus 

 

 

 

 

      Rusnoto, SKM., M.Kes (Epid) 
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