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ABSTRAK

Latar Belakang :

Data yang didapatkan pada saat aplikasi di Rumah sakit Sukapura

pada bulan Desember 2012 – Januari 2013 didapatkan pasien dengan dispepsia
sebanyak 64 orang yang sebagian besar pasien adalah karyawan Perusahaan, pasien
dispepsia di klinik Perum Peruri pada bulan Oktober 2012 – Juli 2013 didapatkan
pasien dengan dispepsia sebanyak 108 orang, dengan umur 25 - 45 tahun. Stres pada
karyawan terjadi karena kebanyakan pekerjaan dengan waktu sangat sempit
ditambah lagi dengan tuntutan harus serba cepat dan tepat sehingga dapat
menimbulkan keluhan berupa gangguan lambung yaitu dispepsia.
Tujuan :

Mengidentifikasi hubungan stres dengan kejadian dispepsia pada karyawan

Perum Peruri di Karawang Barat.
Metode : Desain dalam penelitian ini adalah analitik case control dengan jumlah
sampel 90 karyawan Perum Peruri, terdiri dari 45 orang karyawan untuk kelompok
kasus (mengalami dispepsia) di klinik Perum Peruri dan 45 orang karyawan untuk
kelompok kontrol (tidak mengalami dispepsia) di perumahan Perum Peruri. Analisa
data menggunakan regresi logistik ganda.

Hasil : Ada hubungan antara stres dengan kejadian dispepsia pada karyawan Perum
Peruri di Karawang Barat, didapatkan Odds Ratio (OR) dari variabel stres adalah
31.570.

Kesimpulan : Karyawan yang mengalami stres akan mengalami sakit dispepsia
sebesar 32 kali lebih tinggi dibandingkan karyawan yang tidak mengalami stres
setelah dikontrol oleh variabel jenis kelamin.

Saran : Diharapkan perawat diklinik Peruri melakukan latihan tehnik relaksasi pada
semua karyawan selain bagian cetak umum untuk mengurangi ketegangan yang
dialami karyawan sehingga angka kejadian stres pada karyawan dapat diminimalkan
yang akan menurunkan kejadian dispepsia pada karyawan Perum Peruri.
Kata Kunci : Stres, Kejadian Dispepsia
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cara melempar koin jatuhnya koin

kenyang, nyeri ulu hati/epigastrik,
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DISPEPSIA
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Variabel Confounding

1.
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3.
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Sosial Ekonomi
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Zβ : power [ditetapkan]
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karyawan

separuh
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1. Hubungan antara stres dengan
kejadian dispepsia

Jadi, jumlah sampel yang diperlukan
untuk kelompok kasus dan kelompok

Persentase karyawan yang sakit
dispepsia jauh lebih besar 69.8%
terjadi stres berat dibandingkan

kontrol adalah 90 orang.

dengan

persentase

dari

stres

ringan, nilai p = 0.000 (p < 0.05)
yang artinya ada hubungan yang

HASIL

bermakna

antara

Rata-rata umur karyawan adalah 38.22

kejadian

dispepsia.

tahun (95% CI: 37.19 – 39.25), dengan

keeratan hubungan antara dua

standar deviasi 4.924 tahun. Umur

variabel didapatkan nilai OR =

termuda 27 tahun dan umur tertua 45

25.47 (95% CI: 3.07 – 211.51)

tahun. Dari hasil estimasi interval

artinya
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95%

dispepsia berpeluang 26 kali untuk

rata-rata

umur

mengalami

diantara

37.19

dibandingkan dengan karyawan

39.25

tahun.

yang tidak sakit dispepsia.

disimpulkan

diyakini
karyawan
sampai
Persentase

bahwa

bahwa

adalah
dengan
lebih

dari

persentase

48

responden

sebagian

dengan
Analisis

yang

stres

sakit

berat

separuh

responden berjenis kelamin laki-laki
sebanyak

karyawan

stres

(53.3%),

besar

2. Hubungan antara jenis kelamin
dengan kejadian dispepsia.

sosial

Persentase responden yang sakit

ekonomi responden tinggi sebanyak

dispepsia jauh lebih besar 83.3%

berjenis

kelamin

perempuan

cenderung mengalami gangguan pada

dibandingkan dengan persentase

sistem gastrointestinal, semakin tua

yang berjenis kelamin laki-laki,

umur dispepsia semakin meningkat

nilai p = 0.000 (p < 0.05) yang

(Rani, 2011). Faktor sosial ekonomi

artinya

yang rendah secara langsung maupun

ada

hubungan
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bermakna antara jenis kelamin

tidak

dengan

keluhan

kejadian

dispepsia.

langsung

berdampak

dispepsia

(Rani,

pada
2010).

Analisis keeratan hubungan antara

Menurut Riccardi dan Rotter (2004)

dua variabel didapatkan nilai OR =

bahwa,

19.00 (95% CI: 6.52 – 55.36)

berkontribusi

artinya

sakit

peroses terjadinya penyakit. Faktor

dispepsia berpeluang 19 kali lebih

lingkungan yang berkaitan erat dengan

besar berjenis kelamin perempuan

infeksi

dibandingkan dengan karyawan

sebagai penyebab terjadinya dispepsia.

karyawan

yang

yang tidak sakit dispepsia.
No

Variabel

unsur

lingkungan
untuk

bakteri

Selanjutnya

akan

menajamkan

H.pylori

dilakukan

berperan

analisis

P Value

multivariat kelima variabel yaitu stres,
jenis kelamin, umur, sosial ekonomi

1.

Stres

0.000

2.

Jenis Kelamin

0.000

dan

lingkungan

dengan

kejadian

dispepsia. Dalam pemodelan ini semua
3.

Umur

0.498

variabel kandidat diujicobakan secara

4.

Sosial Ekonomi

0.667

bersama-sama dengan menggunakan

5.

Lingkungan

0.498

uji regresi logistik ganda.
Uji interaksi dilakukan karena diduga
secara substansi antara stres dengan
Hasil pemilihan kandidat ada dua

umur, lingkungan dan sosial ekonomi

variabel yang menghasilkan p value <

mempunyai

0.25 yaitu variabel stres dan jenis

pemodelan terakhir adalah pemodelan

kelamin, namun variabel umur, sosial

tanpa adanya interaksi.

ekonomi,

No

Variabel

p value

OR

dimasukkan dalam model multivariat

1.

Stres

0.005

31.170

dikarenakan semakin bertambahnya

2.

Jenis kelamin

0.000

19.862

umur

dan

semakin

lingkungan

kompleks

tetap

masalah

kehidupan yang dialami, sehingga

interaksi.

Hasil

pekerjaan juga menjadi

PEMBAHASAN
Jenis

kelamin

karyawan

dalam

penelitian ini sebagian besar adalah
berjenis kelamin laki-laki sebanyak 48
(53.3%)

responden

yang

sakit

dispepsia pada kelompok kasus dan
kontrol.

Hal

ini

terkait

dengan

responden yang dijumpai di Perum
Peruri lebih banyak karyawan laki-laki
dibanding

dengan

dengan

yang

berjenis kelamin perempuan. Hal ini
sejalan dengan pendapat Rani (2011)
bahwa dispepsia dipengaruhi oleh
jenis kelamin.

yang tidak stres sebanyak 116.7% dan
sebagian besar karyawan mengalami
stres sangat berat sebanyak 52.2%. Hal
ini sesuai pendapat Rani (2011) bahwa
dispepsia

fungsional

gangguan

lambung

merupakan
pada

sistem

pencernaan yang dipengaruhi oleh
stres. Stres dipicu oleh berbagai
penyebab

yaitu

stres

kepribadian, stres psikososial, stres
bioekologi

dan

stres

pekerjaan

(Wijoyo, 2011). Menurut pendapat
Arina

(2006)

psikososial

bahwa

stresor

paling

banyak

yang

dialami penderita dispepsia adalah
faktor

lingkungan,

suami/istri

terjadinya stres. Hal ini sesuai dengan
pendapat Kahn, dkk (1964) bahwa
stres kerja timbul karena individu
mengalami

ketidakjelasan

dalam

peran. Hal yang serupa dari penelitian
Lee & Kleiner (2005) menyatakan
bahwa stres sebagian akibat dari
pekerjaan, di tahun 2001 sebanyak
40%

pekerja

Amerika

Serikat

merasakan stres dalam pekerjaannya.
Dilihat

dari

kejadian

dispepsia

karyawan yang menderita dispepsia
sebanyak

50.0%.

Hal

ini

sesuai

pendapat Rani & Albert (2011) bahwa
Hasil penelitian presentase karyawan

macam

penyebab

dan

permasalahan

lain-lain.

Stres

dispepsia merupakan suatu kumpulan
gejala atau sindrom nyeri ulu hati,
mual, kembung, muntah, dan rasa
penuh

atau

cepat

kenyang,

dan

sendawa, merupakan masalah yang
sering

ditemukan

sehari-hari.

Dari

dalam

peraktek

penelitian

yang

dilakukan oleh Cheng (2000) bahwa
gaya persepsi dan sikap koping yang
konfrontatif

dapat

memperberat

gejala-gejala dispepsia dan psikologis
pada individu dengan dispepsia.
1. Hubungan antara stres dengan
kejadian dispepsia.
Pada

penelitian

ini

persentase

karyawan yang sakit dispepsia
jauh lebih besar (69.8%) terjadi
stres berat dibandingkan dengan
persentase dari stres ringan. Hal ini

sejalan dengan yang dikemukakan

yang kemudian akan merangsang

oleh Mudjaddid (2006) bahwa

sistem saraf simpatis selanjutnya

gangguan

yang

merangsang sistem organ yaitu

keluhan-keluhan

lambung. Hubungan antara jenis

psikis dan somatik yang dapat

kelamin dengan kejadian dispepsia

merupakan

fungsional. Pada hasil penelitian

atau

ditandai

oleh

penyakit

kelainan

fungsional

suatu organ dengan atau tanpa

ini

gejala objektif yang berkaitan erat

responden yang sakit dispepsia

dengan

peristiwa

jauh lebih besar 83.3% berjenis

Hal

ini

kelamin perempuan dibandingkan

penelitian

dengan persentase yang berjenis

bahwa

kelamin laki-laki. Hal ini sesuai

stresor

psikososial

atau

tertentu.

sesjalan

dengan

Ambarwati

(2005)

mayoritas

penderita

dispepsia

menggambarkan

dengan

pendapat

persentase

Rani

(2011)

fungsional memiliki riwayat stres

mengemukakan bahwa dispepsia

dan dengan fluktuasi emosi yang

dipengaruhi oleh jenis kelamin.

tajam dikarenakan kecemasan atau
depresi,

dimana

kepribadian

berperan dibalik keadaan ini.

Hasil penelitian ini didukung oleh
pendapat

Ditjen

Bina

Upaya

Kesehatan Kepmenkes RI, bahwa
Hasil analisis multivariat terlihat

penyakit dispepsia lebih banyak

bahwa stres memiliki nilai OR

dialami

yang

dibandingkan

besar

yaitu

30.063

ini

pada

perempuan

pada

laki-laki

membuktikan bahwa stres sangat

(Kepmenkes RI, 2012). Hal yang

mempengaruhi kejadian dispepsia

sama sesuai dengan penelitian

setelah

jenis

yang dilakukan oleh Uleng (2011)

kelamin dan umur. Hal ini sesuai

bahwa dispepsia organik lebih

dengan pendapat Tarigan (2003)

banyak pada laki-laki sedangkan

bahwa penderita dengan dispepsia

dsipepsia fungsional lebih banyak

fungsional

pada wanita.

dikontrol

oleh

menjadi

perhatian

untuk adanya gangguan somatik,
psikis,

lingkungan

kultural

dan

peneliti

secara

dapat

bio,

agama.

sosioMenurut

fisiologis

merangsang

stres

hipotalamus
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