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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada akhir abad ke-20, US Department of Health and Human 

Services / DHHS (dalam Sundberg, 2007)  mempublikasikan sebuah reviu 

penting lebih dari 3.000 artikel penelitian mutakhir yang diberi judul Mental 

Health-A Report of The Surgeon General. Laporan itu menemukan bahwa 

setiap tahun lebih dari 20% dari populasi orang dewasa yang berumur 18 

sampai 54 tahun akan mengalami bentuk gangguan psikologis atau gangguan 

mental tertentu. Kondisi tersebut memberikan konsekuensi bahwa 

pemahaman tentang psikoterapi orang dewasa akan terbukti berguna bagi 

kebanyakan atau bahkan semua klinisi. 

Sundberg (2007) juga mengemukakan bahwa masa dewasa adalah 

masa untuk produktivitas, prestasi, dan pencapaian semua fase kehidupan 

yang penuh dengan pekerjaan, waktu luang, dan kegiatan keluarga. 

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti 

terhadap salah seorang dokter di kota Solo menunjukkan bahwa individu 

yang tergolong kelompok umur produktif dan masih aktif melakukan 

kegiatan sehari-hari lebih rentan terkena gangguan lambung atau gastritis, 

seperti pada individu yang terlalu sibuk mencari nafkah, atau pada mahasiswa 

yang memiliki sejumlah aktivitas yang sangat padat, dan sebagainya. 

 



2 
 

Data Depkes RI (2009) menunjukkan bahwa gastritis yang tergolong 

penyakit sistem cerna termasuk ke dalam urutan ke-5 dari 10 penyakit utama 

penyebab kematian menurut golongan sebab sakit di rumah sakit di negara 

Indonesia pada tahun 2007. Seperti pada tabel 1 berikut ini: 

TABEL I.1 

POLA 10 PENYAKIT UTAMA PENYEBAB KEMATIAN MENURUT GOLONGAN SAKIT 

DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2007 

NO Golongan Sebab Sakit Jumlah Pasien 

Meninggal 

CFR (%) 

1 Penyakit Sistem Sirkulasi Darah 21,830 11.02 

2 Penyakit Infeksi dan Parasit Tertentu 14,323 2.52 

3 Kondisi Tertentu yang Bermula pada Masa Perinatal 9,822 11.89 

4 Penyakit Sistem Napas 7,214 3.65 

5 Penyakit Sistem Cerna 6,590 2.93 

6 Cedera, Keracunan dan Akibat Sebab Luar Tertentu 

Lainnya 
5,945 2.94 

7 Penyakit Endokrin, Nutrisi & Metabolik 5,277 6.73 

8 Neoplasma 4,585 4.82 

9 Penyakit Sistem Kemih Kelamin 4,557 3.75 

10 Gejala, Tanda & Penemuan Laboratorium, Klinik 

Abnormal, YTK 
3,967 2.60 

Sumber : Ditjen Bina Yanmedik, Depkes RI, 2009 

 

Gastritis juga menempati posisi ke-4 dari 10 penyakit terbanyak pada 

pasien rawat jalan di Rumah Sakit pada tahun 2007, kemudian mengalami 

peningkatan pada tahun 2008 naik menjadi posisi ke-3. Tabel I.2 berikut 
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menunjukkan  pola 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan di Rumah 

Sakit pada tahun 2008 : 

TABEL I.2 

POLA 10 PENYAKIT TERBANYAK PADA PASIEN RAWAT JALAN 

DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2008 

NO Golongan Sebab Sakit Jumlah 

Kunjungan 

Admission 

Rate 

1 Penyakit Sistem Napas  469,067 1.86 

2 Faktor yang Mempengaruhi Keadaan Kesehatan & 

yang Berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan 
463,664 1.91 

3 Penyakit Sistem Cerna 360,247 1.68 

4 Penyakit Infeksi & Parasit Tertentu 344,635 1.95 

5 Penyakit Sistem Sirkulasi Darah 324,656 2.84 

6 Gejala, Tanda & Penemuan Laboratorium, Klinik 

Abnormal YTK 
211,419 1.46 

7 Penyakit Mata dan Adneksa 181,210 1.76 

8 Penyakit Endokrin, Nutrisi & Metabolik 180,926 3.99 

9 Penyakit Sistem Muskuloskeletal dan Jaring Ikat 175,132 2.98 

10 Cedera, Keracunan dan Akibat Sebab Luar Tertentu 

Lainnya 
168,123 1.41 

Sumber : Ditjen Bina Yanmedik, Depkes RI, 2009. 

Penyakit gastritis seringkali memberikan dampak buruk bagi 

penderitanya karena menimbulkan rasa asam di mulut, nyeri pada ulu hati,  

mual, muntah, anoreksia, diare, rasa tak nyaman pada abdomen, hingga badan 

menjadi panas (Baughman, 2000; Misnadiarly, 2009). Kondisi tersebut tentu 

saja mengganggu aktivitas dan kinerja sehari-hari. Dan jika tidak segera 
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tertangani maka penderita gastritis akan mengalami risiko fatal yakni dapat 

menyebabkan kematian (Lachman dalam Subekti, 2007). 

Berdasarkan data urutan 10 besar penyakit tersebut di atas maka hal 

ini menunjukkan bahwa permasalahan gastritis sebagai bagian dari penyakit 

sistem cerna memiliki tingkat keseriusan yang cukup tinggi dalam dunia 

kesehatan masyarakat Indonesia. 

Menanggapi permasalahan fisik yang sering dikeluhkan oleh kaum 

dewasa tersebut, Gendo (2006) berpendapat bahwa stres emosional adalah 

kasus yang paling sering dijumpai dalam praktik medis sehari-hari. Ada 

banyak bukti bahwa tekanan hidup dapat menyebabkan berbagai penyakit 

serius. Tekanan hidup diperkirakan dapat melemahkan kondisi imunitas 

tubuh, dimana salah satunya adalah gastritis. Gendo (2006) menjelaskan 

bahwa mereka yang mengalami stres berlarut-larut, dimana saraf vagal-nya 

terangsang secara terus menerus, menyebabkan produksi asam lambung akan 

terus meningkat. Produksi asam lambung yang berlebihan inilah awal 

penyebab munculnya penyakit gastritis. Senada dengan pendapat tersebut,  

Nadesul (2009) mengatakan bahwa stres emosional berperan penting sebagai 

etiologi dalam penyakit gastritis. Tekanan emosi yang berlebihan dapat 

menyebabkan terganggunya kesimbangan sistem saraf psikovegetatif, 

sehingga perawatan psikologis menjadi hal yang sangat penting. Meskipun 

pada umumnya, pasien tidak menyadari bahwa dirinya berada dalam situasi 

tertekan dan konflik.  
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Permasalahan psikologis yang menimbulkan dampak penyakit fisik 

oleh para klinisi disebut dengan gangguan psikosomatis.Pada awal tahun 

1800-an, bidang medis mulai mempertimbangkan berbagai faktor sosial dan 

psikologis yang mempengaruhi penyakit. Istilah psikosomatik mulai 

digunakan untuk menyatakan hubungan antara pikiran (psyche) dan tubuh 

(soma) dalam keadaan sehat dan sakit (Videbeck, 2008).  

Berdasarkan PPDGJ III (1993) psikosomatis dapat mengenai setiap 

sistem atau bagian tubuh yang mana pun, tetapi yang paling lazim adalah 

yang mengenai keluhan gastrointestinal, gejala klinis dapat berupa perasaan 

pada perut, kembung, muntah, mual dan sebagainya. Perjalanan gangguan ini 

bersifat menahun, berfluktuasi, dan sering kali disertai dengan 

ketidakserasian dari perilaku sosial, interpersonal dan keluarga yang 

berkepanjangan. Gangguan ini lebih sering terjadi pada wanita daripada pria, 

dan biasanya mulai pada usia dewasa muda.  

Penjelasan sebelumnya telah dikatakan oleh Gendo (2006) dan 

Nadesul (2009) bahwa stres emosional berperan penting sebagai etiologi 

dalam penyakit gastritis. Menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO), 

diperkirakan sekitar 450 juta penduduk dunia mengalami gangguan kesehatan 

akibat stres. Bahkan, Organisasi Buruh Dunia (ILO) menyebutkan stres 

sebagai salah satu problem serius yang mengancam penduduk dunia saat ini. 

Stres ringan bisa merangsang dan memberikan rasa lebih bergairah dalam 

kehidupan yang biasanya membosankan dan rutin. Tetapi stres yang terlalu 
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banyak dan berkelanjutan, bila tidak ditanggulangi, akan berbahaya bagi 

kesehatan (Khoirul, 2010). Di Ibu Kota Negara Indonesia sendiri sedikitnya 

14 persen warga Jakarta mengalami stres. Prosentase ini termasuk tinggi 

karena rata-rata prevalensi stres di Indonesia berkisar antara 11,6 persen 

(Liputan6.com, 2011). Maka dari itu perlu upaya pula untuk menurunkan 

tingkat stres yang berlebihan. 

Di Indonesia berbagai penanganan gangguan stres untuk berbagai 

kalangan usia dan komunitas telah dibuktikan melalui penelitian-penelitian 

diantaranya yakni keefektifan PuRelax (pregnancy auto-induced relaxation) 

untuk menurunkan tingkat stres kehamilan pada ibu hamil oleh Sari (2010), 

efektivitas pelatihan berpikir positif untuk menurunkan tingkat stres pada 

mahasiswa (Kholidah, 2009),kelompok dukungan orangtua untuk 

menurunkan tingkat stres orang tua pasien kanker anak (Swastiningsih, 

2009),pelatihan emotional freedom technique (EFT) untuk menurunkan 

tingkat stres pada penderita diabetes melitus tipe 2 (Syahfitriani,2009), 

pelatihan strategi coping adaptif untuk menurunkan tingkat stres ibu yang 

memiliki anak dengan gejala ADHD (Nasution, 2009), pengaruh pelatihan 

kecerdasan emosi terhadap stres kerja karyawan (Fadzlul, 2009), pengaruh 

pelatihan komunikasi kepada supervisor terhadap penurunan stres kerja 

karyawan (Natalia, 2009). 

Selain itu gangguan stres pada individu juga dapat ditangani melalui 

peran kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual 
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terhadap stres pada remaja (Sumantri, 2009), pelatihan manajemen stres 

untuk meningkatkan manajemen diri diabetes pada penderita diabetes melitus 

tipe 2 (Ayusmi, 2008), pelatihan manajemen stres untuk meningkatkan 

resiliensi remaja penyintas gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam 

(Nisa, 2008), serta pelatihan ketrampilan pengasuhan terhadap peningkatan 

interaksi orangtua-anak dan penurunan stres pada orang tua remaja 

penyalahguna napza (Rahmawati, 2008). Selanjutnya penelitian yang juga 

berperan terhadap efektivitas penaganan gangguan stress yaitu peranan 

dukungan sosial terhadap tingkat stres siswa kelas unggulan (Ibnu, 2008), 

menulis pengalaman emosional untuk mengelola stres pada penyalahguna 

Napza (Kaloeti, 2007), metode relaksasi untuk menurunkan stres dan keluhan 

tukak lambung pada penderita tukak lambung kronis (Subekti, 2007), 

sertastrategi Coping Stres penderita Diabetes Mellitus dengan Self 

Monitoring sebagai variabel mediasi (Jamaluddin, 2007). 

Beberapa penelitian yang lain juga turut memberikan kontribusi 

terhadap penanganan gangguan stress diantaranya yakni efektivitas diskusi 

kelompok dan pelatihan efikasi diri untuk mengurangi stres pada mahasiswa 

yang sedang skripsi (Rohmah, 2006), efektivitas pelatihan Dzikir untuk 

menurunkan stres dan afek negatif pada mahasiswa (Supradewi, 2006), peran 

pengungkapan diri dan kepercayaan interpersonal terhadap stres kerja 

(Rahayu, 2006), serta pendidikan kesehatan dengan metode ceramah dan 

diskusi kesadaran diri untuk peningkatan pengetahuan, sikap dan pengelolaan 

stres pasien diabetes mellitus di RS Dr. Sardjito Yogyakarta (Donsu, 2005). 
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Stres yang dialami oleh penderita gastritis psikosomatis tentunya 

memiliki sedikit perbedaan dengan stres yang dialami oleh orang-orang pada 

umumnya. Stres yang dialami oleh penderita gastritis psikosomatis memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap gangguan lambung. Pada saat penderita 

berada pada situasi yang stressfull maka ia akan seringkali mengalami 

keluhan pada lambungnya. Hal ini berarti bahwa stres yang dialami penderita 

gastritis psikosomatis akan menyebabkan dan atau memperparah gejala-gejala 

penyakit gastritis. 

Beberapa pendapat yang memperkuat pernyataan tersebut adalah 

penjelasan dari Tambayong (2000), bahwa telah lama diketahui adanya 

hubungan kondisi psikologis dengan ulkus pepticum. Kondisi psikologis yang 

bergejolak atau mengalami tekanan akan berakibat iskemia mukosa lambung 

dan sekresi asam lambung. Begitu juga dengan pendapat Nadesul (2009) 

yang menyatakan bahwa pada saat emosi bergejolak tidak stabil, asam 

lambung bertambah. Asam lambung yang berlebih akan melukai selaput 

lendir lambungnya sendiri sehingga lambung meradang. Peradangan lambung 

ini yang disebut penyakit gastritis. 

Berbicara tentang gastritis psikosomatis, penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Subekti (2007) menunjukkan bahwa pasien yang diberikan 

terapi relaksasi secara individual terbukti efektif menurunkan stres dan 

keluhan tukak lambung. Selain itu efek relaksasi dapat membuat pasien tukak 
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lambung merasa tidak mudah lelah, mengurangi sesak nafas, serta 

menimbulkan rasa tenang dan nyaman.  

Hasil penelitian Subekti (2007) di atas membuktikan bahwa 

intervensi psikologis mampu menjadi salah satu alternatif guna mengatasi 

keluhan gastritis yang disebabkan oleh stres. Gunawan (2009) berpendapat 

bahwa berdasarkan penelitian ditemukan suatu fakta menarik, yaitu sekitar 

75% dari semua penyakit fisik yang diderita banyak orang sebenarnya 

bersumber dari masalah mental dan emosi. Namun, sayangnya, kebanyakan 

pengobatan atau terapi sulit menjangkau sumber masalah ini, yaitu pikiran, 

atau lebih tepatnya, pikiran bawah sadar.  

Seperti yang dikatakan oleh Speisman et al dan Lazarus et al (dalam 

Nivel, 2002), serangkaian studi yang dilakukan oleh Lazarus dan rekan-

rekannya menghasilkan kesimpulan bahwa persepsi terhadap kejadian atau 

penilaian kognitif merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

munculnya stres yang datang dari berbagai sumber.  

Pada penelitian ini, intervensi psikologis yang digunakan sebagai 

penanganan stress pada penderita gastritis psikosomatis adalah hipnoterapi. 

Menurut Gunawan (2009) hipnoterapi merupakan salah satu terapi yang 

efektif dalam menjangkau pikiran bawah sadar dan melakukan re-edukasi. 
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Hipnoterapi sendiri dikenal sebagai salah satu cabang ilmu psikologi 

yang mempelajari manfaat sugesti untuk mengatasi masalah pikiran, 

perasaan, dan perilaku. Hipnoterapi dikatakan sebagai suatu teknik terapi 

pikiran dengan cara memberi sugesti atau perintah kepada pikiran bawah 

sadar (Setiawan, 2009).  

Studi-studi tentang hipnoterapi sebagai salah satu bentuk intervensi 

dalam dunia kesehatan sudah banyak dilakukan dan hasilnya cukup 

signifikan. Di beberapa negara maju telah dilakukan uji coba penggunaan 

hipnoterapi untuk mengatasi stress dan gangguan sistem pencernaan 

(gastrointestinal). Jurnal penelitian terdahulu pernah mengungkapkan bahwa 

Psikolog klinis Bernie Schallehn (1988) memperkenalkan sebuah program 

hipnosis. Klien dibimbing melalui latihan relaksasi, kemudian diajak 

membayangkan untuk melepaskan balon ke langit pada saat musim gugur. 

Balon tersebut masing-masing mewakili emosi negative klien. Schallehn 

(1988) menegaskan bahwa imagery adegan damai di hutan, sungai, dan langit 

akan memberikan efek yang menenangkan kepada klien, khususnya terhadap 

pengurangan stres. Pembuktian efek hipnosis terhadap pengurangan tingkat 

stres tersebut menjadi bukti atas efektivitas hipnoterapi terhadap stres.  

Penelitian hipnoterapi terkait gangguan sistem cerna atau 

gastrointestinal juga pernah terbukti keefektifannya melalui beberapa studi, 

diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Galovski dan Blanchard 

(1998), Smith (2005), serta Wilson et al (2006) yang melaporkan bahwa 
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pasien yang memiliki gejala-gejala sakit perut, perubahan kebiasaan buang air 

besar, dandistensi abdomen / perut kembung mengalami penurunan keluhan 

setelah mendapatkan pengobatan alternatif berupa hipnoterapi. 

Hipnoterapi juga terbukti efektif menjadi intervensi untuk 

permasalahan-permasalahan psikologis. Beberapa penelitian melaporkan 

bahwa hipnoterapipada kasus-kasus yang terkait dengan gastrointestinal atau 

gangguan system pencernaan dapat membuat kecemasan, depresi, kualitas 

hidup serta perbaikan gejala psikologis membaik setelah pengobatan (Smith, 

2006).  

Selain beberapa penelitian hipnoterapi yang telah disampaikan di 

atas, hasil penelitian Novrizal (2010) menemukan bahwa pasien Liken 

Simpleks Kronik dengan keluhan gatal yang disebabkan oleh cemas terbukti 

efektif diatasi dengan menggunakan hipnoterapi. Efek hipnoterapi mampu 

mempengaruhi penurunan tekanan emosional dan keluhan penyakit fisik pada 

manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hipnoterapi mampu memutus rantai 

proses psikosomatis pada manusia. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti melihat bahwa penelitian tentang 

pengaruh hipnoterapi terhadap penurunan tingkat stres terutama pada dewasa 

awal yang menderita penyakit gastritis psikosomatis di Indonesia masih 

sangat sedikit dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis 

bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Hipnoterapi 

Terhadap Penurunan Tingkat Stres pada Penderita Gastritis Psikosomatis”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut yakni : Apakah hipnoterapi mempengaruhi 

penurunan tingkat stres penderita gastritis psikosomatis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

hipnoterapi terhadap penurunan tingkat stress pada penderita gastritis 

psikosomatis. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Secara praktis, hipnoterapi ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

salah satu alternatif intervensi psikologis untuk penurunan tingkat stres pada 

penderita gastritis psikosomatis.  

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah kekayaan 

khasanah ilmupara kilinisi, khususnya psikolog klinis dan dokter. Kontribusi 

ilmu pada penelitian ini terkait pemberian intervensi psikologis terhadap 

penderita gastritis psikosomatis yang sebelumnya hanya mendapatkan 

penanganan berupa intervensi medis saja. 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang penggunaan hipnoterapi sudah pernah dilakukan 

baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa peneliti antara lain : 

Graeme.D.Smith (2006) dengan judul “Effect of Nurse-Led Gut-Directed 

Hypnotherapy Upon Health-Related Quality Of Life In Patients With Irritable 

Bowel Syndrome”; S. Wilson., et,al (2006) dengan judul “Systematic Review: 

The Effectiveness Of Hypnotherapy In The Management of Irritable Bowel 

Syndrome” ; Tara.E. Galovski., & Edward.B.Blanchard (1998) dengan judul 

“The Treatment of Irritable Bowel Syndrome with Hypnotherapy” ; Romy 

Novrizal (2010) dengan judul “Keefektifan Hipnoterapi Terhadap Penurunan 

Derajat Kecemasan dan Gatal Pasien Liken Simpleks Kronik Di Poliklinik 

Penyakit Kulit Dan Kelamin RSDM Surakarta”. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

perbedaan variable tergantung dan subyek penelitiannya. Pada umumnya 

peneliti lain lebih menekankan pada penurunan tingkat kecemasan dan 

gangguan organ tubuh yang berupa infeksi usus besar dan keluhan gatal. 

Sementara peneliti menggunakan hipnoterapi untuk penurunan tingkat stres 

yang dialami oleh penderita gastritis psikosomatis. 

 

 

 


