
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluhan dispepsia merupakan keadaan klinik yang sering dijumpai dalam 

praktek sehari-hari. Pengertian dispepsia menurut Roma III adalah 

terdapatnya satu atau lebih keluhan dispepsia seperti rasa penuh setelah 

makan, cepat kenyang, nyeri ulu hati/epigastrik, rasa terbakar di epigastrium 

yang terjadi selama tiga bulan dalam enam bulan terakhir sebelum ditegakkan 

diagnosis, dan tidak ada bukti penyakit struktural atau organik (endoskopi 

saluran cerna bagian atas) (Djojoningrat, 2009)
 a
. 

Sebuah survei epidemiologi di negara-negara barat menunjukkan bahwa 

19–41% populasi mempunyai gejala dispepsia fungsional, tapi hanya 10–

20% yang akan mencari pertolongan medis (Tian et al., 2009). Tahun 2004, 

dispepsia menempati urutan ke-15 dari daftar 50 penyakit dengan pasien 

rawat inap terbanyak di Indonesia dengan proporsi 1,3% dan menempati 

urutan ke-35 dari daftar 50 penyebab penyakit yang menyebabkan kematian 

(Kusuma et al., 2011). Dispepsia berada pada urutan ke-10 dengan proporsi 

1,5% untuk kategori 10 jenis penyakit terbesar pada pasien rawat jalan di 

seluruh rumah sakit di Indonesia (Depkes RI, 2008). 

Penelitian Harsal tahun 1991 di RSCM (Rumah Sakit Cipto 

Mangunkusumo) melaporkan bahwa angka kejadian ansietas 80,7%, depresi 

57,7%, dan ansietas-depresi 51,9% pada 52 pasien dispepsia non ulkus. 

Penelitian Richter tahun 1991 mendapatkan angka kejadian ansietas 

60%.Penelitian tersebut menunjukkan bahwa angka kejadian ansietas pada 

pasien dispepsia non ulkus cukup tinggi (Mudjaddid, 2007)
 a
. 

Dispepsia merupakan keluhan nyeri perut bagian atas (abdominal 

discomfort), pedih, mual, kadang-kadang disertai dengan muntah, rasa panas 

di dada dan perut, lekas kenyang, anoreksia, kembung, regurgitasi, banyak 

mengeluarkan gas masam dari mulut (ruktus). Keluhan tersebut disebabkan 



 
 

 

oleh adanya kelainan di saluran makan. Umumnya keluhan yang timbul 

diasosiasikan akibat kelainan dari saluran makan bagian atas. Kumpulan 

gejala tersebut disebut sindroma dispepsia (Hadi, 2002). 

Banyak penelitian yang menghubungkan kejadian dispepsia dengan 

gangguan kejiwaan seperti penelitian yang dilakukan Uleng et al.(2008), 

pada bagian Gastroenterohepatologi RS.Wahidin Sudirohusodo yang 

menunjukkan bahwa pada pasien dispepsia ada hubungannya dengan ansietas 

dimana dispepsia fungsional lebih tinggi tingkat ansietasnya dibandingkan 

pasien dispepsia organik (Uleng et al., 2011). 

Kecemasan adalah campuran perasaan yang sangat tidak enak, khawatir, 

cemas, gelisah, yang disertai satu atau lebih keluhan badaniah. Kecemasan 

timbul karena adanya suatu bahaya yang mengancam diri seseorang (Kusuma 

et al, 2011). Sejalan dengan kemajuan iptek, industrialisasi dan kemungkinan 

ekonomi diperkirakan bahwa tidak kurang dari 2-5% penduduk menderita 

ansietas (Mudjaddid, 2007)
 b
. 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP 1 Banyudono 

yang akan menghadapi Ujian Nasional. Ujian nasional seringkali memicu 

kecemasan pada para siswa-siswi yang akan menghadapinya (Dida, 2008). 

Situasi menjelang UN, biasanya siswa dihadapkan dengan berbagai tekanan 

dan beban pikiran yang begitu besar. Tekanan-tekanan (stres psikologik) 

dalam diri siswa dapat berupa kecemasan yang mempengaruhi sistem 

pencernaan. Gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh kecemasan 

salah satunya adalah dispepsia. 

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan kecemasan dan 

dispepsia telah dilakukan oleh Nur Huda Satria Kusuma dkk., dengan judul 

“Korelasi Skor Dispepsia dan Skor Kecemasan” pada tahun 2011. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya korelasi yang bermakna 

antara skor dispepsia yang menggunakan skor NDI (The Napean Dispepsia 

Index) dan skor kecemasan yang menggunakan skor T-MAS (Taylor 

Manifest Anxiety Scale). Arah korelasi bernilai positif yang berarti hubungan 



 
 

 

kedua variabel searah, yang artinya semakin besar skor dispepsia maka 

semakin besar pula skor kecemasan (Kusuma et al., 2011). 

Hal tersebut diatas mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian 

tentang “Hubungan Antara Tingkat Kecemasan dengan Tingkat Dispepsia 

pada Siswa Kelas IX yang Akan Menghadapi UjianNasional”.    

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah yang telah diuraikan  di 

atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

Adakah hubungan antara tingkat kecemasan dengan tingkat dispepsia 

menjelang Ujian Nasional pada siswa kelas IX di SMP Banyudono? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

a. Untuk mengetahui tingkat kecemasan menjelang Ujian Nasional pada 

siswa kelas IX di SMP 1 Banyudono. 

b. Untuk mengetahui tingkat dispepsia pada siswa kelas IX di SMP 1 

Banyudono. 

2. Tujuan khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat 

kecemasan dengan tingkat dispepsia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

penelitian lebih lanjut tentang hubungan tingkat kecemasan dengan 

tingkat dispepsia pada siswa yang akan menghadapi UN. 

2. Manfaat praktis 

Dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat 

tentang hubungan tingkat kecemasan dengan tingkat dispepsia. 

 


