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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kecemasan merupakan suatu perasaan subjektif mengenai 

ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari 

ketidakmampuan mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman. 

Perasaan yang tidak menentu tersebut pada umumnya tidak menyenangkan 

yang nantinya akan menimbulkan atau disertai perubahan fisiologis dan 

psikologis (Kholil Lur Rochman, 2010). 

Kecemasan adalah reaksi individu baik itu emosional maupun 

fisiologis akan adanya ancaman ketidaksenangan yang dialami. Selain itu 

pengertian lain dari Kecemasan adalah suatu sinyal yang menyadarkan, 

memperingatkan adanya bahaya yang mengancam dan memungkinkan 

seseorang mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman (Kaplan, 2010).  

Kecemasan berbeda dengan ketakutan. Dimana cemas merupakan 

kekhawatiran yang tidak jelas objeknya, tetapi takut adalah kekhawatiran 

yang memiliki objek yang jelas (Maramis, 2009). Kesimpulan yang dapat 

ditarik dari kecemasan adalah respon terhadap suatu ancaman yang 

sumbernya tidak diketahui, internal, samar-samar, atau konfliktual (Kaplan, 

2010).  

Salah satu manifestasi klinis dari kecemasan adalah dispepsia. 

Dispepsia fungsional adalah suatu kondisi yang sangat umum dengan 

prevalensi tinggi di seluruh dunia yang dapat mempengaruhi kualitas hidup 
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pasien. Patofisiologi dispepsia telah diselidiki selama dua dekade terakhir 

(Brun & Kuo, 2010).  

Dispepsia mempengaruhi sampai 40% orang dewasa setiap tahun 

dan sering didiagnosis sebagai dispepsia nonulcer fungsional. Gejala 

berupa kepenuhan setelah makan, cepat kenyang, atau nyeri epigastrium 

atau terbakar tanpa adanya penyebab struktural. Gejala gejala ini dapat 

berdampingan dengan gejala gangguan pencernaan fungsional, seperti 

gastroesophangeal reflex dan irritable bowel syndrome, serta kecemasan 

dan depresi (Loyd dan McClellan, 2011). 

Pada dispepsia terkait H. pylori terdapat perbedaan signifikan 

prevalensi infeksi antar kelompok etnis (P <0,001). Pada sebuah studi di 

Indonesia, prevalensi tertinggi infeksi H. pylori pada etnis Papua (42,9%), 

diikuti Batak(40,0%), Bugis (36,7%), Cina (13,0%), Dayak (7,5%), dan 

Jawa (2,4%). Menariknya, kelompok-kelompok etnis tersebut memiliki 

perbedaan dalam hal penghasilan, sumber air, jenis jamban, pengobatan, 

kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol. Papua mayoritas sosio-

ekonomi rendah, perokok tinggi, dan pengguna alkohol, tetapi sumber air 

rendah mineral. Masih perlu penelitian lebih lanjut atas hubungan variabel 

demografis dan sanitasi dengan pola prevalensi infeksi H. pylori di 

Indonesia, khususnya di area prevalensi tinggi. (Syam AF,et al 2015) 

Dari latar belakang di atas, peneliti berkeinginan untuk meneliti tentang 

“Kecemasan sebagai pencetus sindrom Dispepsia” 
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1.2 Manfaat penelitian 

1.2.1 Manfaat Akademis 

Menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan kedokteran bahwa 

kecemasan dapat memicu terjadinya peningkatan asam lambung 

sehingga dapat menyebabkan dispepsia. 

1.2.2 Manfaat Klinis 

Menambah wawasan dokter atau terapis supaya dalam mengobati 

pasien dispepsia tidak hanya fisiologisnya saja tetapi memperbaiki 

atau menangani kecemasan yang di alami. 

1.2.3 Manfaat bagi Masyarakat 

Menambah wawasan bagi masyarakat bahwa kecemasan dapat 

menimbulkan beberapa gejala dispepsia seperti mual, muntah, 

perut begah dan sebagainya. 


