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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Dispepsia  

2.1.1. Definisi Dispepsia  

Kata dispepsia berasal dari bahasa Yunani yaitu yaitu dys (buruk) dan 

peptein (pencernaan) yang berarti “pencernaan yang jelek”. Menurut Konsensus 

kriteria Roma, dispepsia didefinisikan sebagai rasa sakit atau ketidaknyamanan 

yang berpusat pada perut bagian atas (Djojoningrat, 2009; Laksono, 2011). 

Definisi dispepsia yang lain sampai saat ini disepakati oleh para pakar dibidang 

gastroenterologi adalah kumpulan keluhan/gejala klinis (sindrom) rasa tidak 

nyaman atau nyeri yang dirasakan di daerah abdomen bagian atas yang disertai 

dengan keluhan lain yaitu perasaan panas di dada dan perut, regurgitas, kembung, 

perut terasa penuh, cepat kenyang, sendawa, anoreksia, mual, muntah dan banyak 

mengeluarkan gas asam dari mulut. Sindroma dispepsia ini biasanya diderita 

selama beberapa minggu atau bulan yang sifatnya hilang timbul atau terus-

menerus (Djojoningrat, 2009). 

 Dispepsia organik adalah dispepsia yang ditandai adanya kelainan struktur 

organ saluran pencernaan sebagai penyebabnya, baik berupa perlukaan maupun 

kanker. Dispepsia organik dikategorikan antara lain : Gastritis, Ulkus peptikum, 

Kanker lambung, Gastro-Esophangeal Reflux Disease (Mudjaddid, 2009). Pada 

dispepsia fungsional harus memenuhi semua kriteria meliputi keluhan yang 

dialami sekurang-kurangnya satu kali seminggu selama minimal 3 bulan terakhir, 

dengan awal mula gejala timbul sedikitnya 6 bulan sebelum diagnosis ditegakkan. 
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Dispepsia fungsional juga disebut dengan nonulcer dispepsia yang 

dimanifestasikan dengan nyeri epigastrium, perut terasa cepat penuh, kembung, 

dan tidak ada kelainan yang ditemukan saat dilakukan pemeriksaan endoskopi, 

tetapi gangguan sensorik dan motorik pada fungsi gastrointestinal dikaitkan 

dengan dispepsia fungsional yang mempunyai tingkat kecemasan dan depresi 

yang lebih daripada individu normal (Micut dkk, 2012;Lee dkk, 2013; Andre dkk, 

2013).  

2.1.2. Klasifikasi Dispepsia  

Berdasarkan ada tidaknya penyebab dan kelompok gejala maka dispepsia 

dibagi atas dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Dispepsia organik apabila 

penyebab dispepsia sudah jelas, misalnya adanya ulkus peptikum, karsinoma 

lambung, kholelithiasis, yang bisa ditemukan secara mudah. Dispepsia fungsional 

apabila penyebabnya tidak diketahui atau tidak didapati kelainan pada 

pemeriksaan gastroenterologi konvensional, atau tidak ditemukan adanya 

kerusakan organik dan penyakit-penyakit sistemik (Santonicola dkk, 2012). 

Dispepsia fungsional dibagi menjadi 2 kelompok, yakni postprandial 

distress syndrome dan epigastric pain syndrome. Postprandial distresssyndrome 

mewakili kelompok dengan “perasaan begah” setelah makan dan perasaan cepat 

kenyang, sedangkan epigastric pain syndrome merupakan rasa nyeri yang lebih 

konstan dirasakan dan tidak begitu terkait dengan makan seperti halnya 

postprandial distress syndrome (Abdullah & Gunawan, 2012). 
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2.1. 3. Epidemiologi  

Penelitian terhadap dispepsia fungsional di beberapa negara di Asia juga 

menunjukkan prevalensi yang cukup tinggi, yaitu Cina sebanyak 69% dari 782 

pasien dispepsia, di Hongkong 43% dari 1.353 pasien, di Korea 70% dari 476 

pasien, dan Malaysia 62% dari 210 pasien yang diperiksa (Goshal dkk, 2011). Di 

Indonesia, angka prevalensi dispepsia fungsional secara keseluruhan belum ada 

hingga saat ini. Penelitian di RS Cipto Mangunkusumo, terdapat 44% kasus 

dispepsia fungsional dari 52 pasien dispepsia yang menjalani pemeriksaan 

endoskopi.  Harahap pada penelitian di RS Martha Friska Medan tahun 2007 

mendapatkan dispepsia fungsional sebanyak 78,8% dari 203 pasien yang diperiksa 

Harahap, 2010).  

Dalam beberapa penelitian di Asia, dispepsia fungsional lebih sering 

dijumpai pada kelompok umur yang lebih muda, di Jepang prevalensinya 13% 

dan 8% untuk kelompok umur dibawah dan diatas 50 tahun, di Cina prevalensi 

terbanyak pada kisaran umur 41-50 tahun, dan di Mumbai, India terbanyak pada 

umur >40 tahun (Mahadeva, 2006). Di Indonesia, prevalensi terbanyak pada umur 

≤40 tahun yaitu 85%, penelitian lain mendapatkan prevalensi terbanyak pada 

kisaran umur 26-35 tahun sebanyak 50% (Harahap, 2010). Beberapa laporan 

menyebutkan presentase dispepsia karena kelainan organik sekitar 25%-33% dan 

67%-75% tanpa penyebab yang jelas (Brun & Kuo, 2010). 

Gejala dispepsia lebih sering pada perempuan 24,4% dibanding 16,6% 

pada laki-laki. Sedangkan prevalensi gejala dispepsia  berdasarkan umur 

ditemukan meningkat secara signifikan yaitu : 7,7% pada umur 15-17 
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tahun,17,6% pada umur 18-24 tahun, 18,3% pada umur 25-34 tahun, 19,7% pada 

umur 35-44 tahun, 22,8% pada umur 45-54 tahun, 23,7% pada umur 55-64 tahun, 

dan 24,4% pada umur di atas 65 tahun (Brun & Kuo, 2010). Hampir dua pertiga 

pasien dengan dispepsia pada akhirnya akan berakhir dengan diagnosis dispepsia 

fungsional pada evaluasinya (Saad & Chey, 2006). 

2.1.4. Patofisiologi Dispepsia Fungsional 

Mekanisme patofisiologi dispepsia fungsional dan ulkus peptikum merupakan 

gangguan multikausal dengan psikopatologi  atau psikodinamika yang rumit, dan 

sampai saat ini para ahli Gastrohepatologi masih belum mengetahui secara pasti 

penyebab keluhan tersebut.  Termasuk peranan unsur organo-biologik seperti 

sistem saraf otonom, sistem neuroendokrin, sistem neurotransmitter, dan sistem 

imun seseorang, dan peranan psiko-edukatif & sosio budaya masih diselidiki 

sampai sekarang. Sedangkan patofisiologi ulkus peptikum diperkirakan akibat 

ketidak seimbangan antara tekanan agresif (HCL dan pepsin) yang menyebabkan 

ulserasi dan tekanan defensif yang melindungi lambung ( barier mukosa lambung, 

barier mukus lambung, sekresi HCO3). Beberapa studi mengatakan timbulnya 

keluhan-keluhan dispepsia fungsional dipengaruhi oleh beberapa fakor 

diantaranya (Oudenhove dkk, 2008):   

• Penyakit fisik tertentu yang pernah diderita  

• Individu yang sangat /  terlalu merasakan penyakit orang lain  

• Tradisi keluarga mengarahkan emosi ke fisik badan tertentu  

• Jelmaan simbolik dari keadaan emosi tertentu menjadi gangguan fisik  

• Kebiasaan, anggapan dan kepercayaan masyarakat 



5 

 

 

 

Terdapat empat teori dasar yang bisa menjelaskan timbulnya keluhan dispepsia 

pada seseorang (Tack dkk, 2006): 

• Constitusional – Vulnerability (Weak link theory) 

Menyebutkan bahwa bagian badan atau organ yang mudah terkena akan 

menjadi tidak beres fungsinya sebagai akibat dari jawaban terhadap 

rangsangan yang menegangkan. Dari teori ini terlihat bahwa faktor fisik 

(organo-biologis) memegang peranan penting dalam kejadian 

Psikosomatik dispepsia 

Organ respons learning theory  

Menurut teori ini yang menentukan adanya kerusakan atau ketidak beresan 

fungsi organ tersebut adalah reaksi dari organ itu yang tertentu terhadap 

rangsangan emosional yang telah dipelajarinya. Teori ini menunjang 

adanya sebab psiko-edukatif dalam kejadian Psikosomatik. 

• Stimulus Situation theory & Emotional reaction-pattern theory  

Kedua teori ini mempunyai kesamaan yaitu bahwa rangsangan situasi 

emosional yang berlainan akan memberikan reaksi psikologis yang 

berlainan pula. Rangsangan itu sendiri bisa berasal dari lingkungan (sosio-

budaya) atau dari dalam dirinya sendiri. 

• Personality-profile theory  

menyebutkan bahwa watak, sikap, kebiasaan, kecenderungan bereaksi 

tertentu dan lain komponen dari kepribadian mempunyai peranan besar 

untuk mempengaruhi perkembangan jenis tertentu dari gangguan 
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Psikosomatik; sedang kepribadian itu sendiri dibentuk oleh komponen-

komponen organo-biologis, psiko-edukatif, dan sosio-budaya. 

Faktor organo-biologi dan faktor psikosial memiliki kaitan yang erat 

terhadap timbulnya keluhan dispepsia fungsional. Faktor psikis dan stresor akan 

mempengaruhi kerja sistem saraf, hormonal maupun fungsi otak lainnya (Kaplan 

dkk, 2010). 

 Ketika menghadapi suatu persoalan, sistem saraf pusat yang ada di  otak  

akan bereaksi dengan mengirimkan impuls ke thalamus, kemudian dilanjutkan ke 

amigdala dan hipokampus sebagai pusat emosi dan memori, sebagaian lagi impuls 

dikirim ke korteks cerebri  yang diteruskan ke sistem neuroendokrin (HPA Axis) 

lewat hypothalamus. Bila stresor yang dihadapi berulang kali atau kronis akan 

mengaktifkan HPA Axis dan  memacu pengeluaran hormon yang ada di otak. 

Hormon ini pada gilirannya akan mempengaruhi kerja kelenjar hormon lainnya 

yang ada di tubuh, misalnya seperti kelenjar adrenal yang terdapat pada ginjal. 

Bagian dalam kelenjar adrenal memproduksi hormon adrenalin yang 

menyebabkan reaksi emosi takut dan hormon noradrenalin yang menyebabkan 

emosi marah.  Rangkaian seperti inilah maka kita bisa merasakan emosi marah 

atau takut dan berbagai macam emosi lainnya dalam jangka waktu yang agak 

lama. Apalagi karena hormon-hormon tersebut diserap oleh tubuh dengan 

perlahan-lahan (Kaplan dkk, 2010).  

Hormon-hormon ini pada gilirannya akan mempengaruhi reaksi saraf 

otonom dalam jangka waktu yang agak lama yang dapat menyebabkan 

peningkatan sekresi asam lambung, gangguan motilitas lambung dan gangguan 
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sensori visceral lambung. Inilah sebabnya mengapa orang yang mengalami stres 

atau emosi yang tinggi dalam jangka waktu yang lama akhirnya mudah menjadi 

sakit. ini disebabkan fungsi organ tubuh yang tidak seimbang lagi (mengalami 

ketegangan dalam jangka waktu yang lama) sehingga mengganggu metabolisme 

maupun sistem imun tubuh, yang pada akhirnya keluhan dispepsia sering 

dirasakan oleh pasien (Drug & Stanciu, 2007). 

Pada teori psikoanalisis klasik yang dikemukakan oleh S. Freud, bahwa 

struktur kepribadian seseorang terbentuk oleh tiga komponen yaitu: id, ego dan 

superego. Id adalah struktur paling mendasar dari kepribadian, berada dibawah 

alam sadar atau unconscious. Ego berkembang dari id, struktur kepribadian yang 

mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atas perilaku manusia. Superego, 

berkembang dari ego saat manusia mengerti nilai baik buruk dan moral. Superego 

merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntutan 

moral.Apabila terjadi pelanggaran nilai, superego menghukum ego dengan 

menimbulkan rasa salah. Ego selalu menghadapi ketegangan antara tuntutan id 

dan superego. Apabila tuntutan ini tidak berhasil diatasi dengan baik, maka ego 

terancam dan muncullah kecemasan (anxiety) (Kaplan dkk, 2010).  

 Dalam rangka menyelamatkan diri dari ancaman, ego melakukan reaksi 

defensif atau pertahanan diri. Hal ini dikenal sebagai defense mecahnism yang 

jenisnya bisa bermacam-macam, salah satunya: konversi,  represi yang bila 

berlangsung lama, akan muncul keluhan-keluhan somatik salah satunya adalah 

mengenai organ lambung yang dikenal dengan istilah dispepsia. Apabila terjadi 

konflik-konflik pada awal-awal kehidupan yaitu usia 0 sampai 6 tahun, atau 
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berada pada fase oral, anal, dan phalik, maka konflik-konflik tersebut yang 

merupakan energi negatif akan tersimpan di alam bawah sadar atau unconscious. 

(Kaplan dkk, 2010) 

Pada saat usia dewasa, apabila mengalami suatu stresor, maka energi 

negatif yang tersimpan pada fase awal-awal kehidupan akan keluar kealam sadar 

atau conscious dalam bentuk gangguan-gangguan neurotik seperti cemas dan 

depresi, apabila keluhan ini berlangsung lama akan dikonversi ke dalam bentuk 

keluhan-keluhan somatik salah satunya pada organ gastrointestinal berupa 

sindrom dispepsia (Olafsdottir dkk, 2010;Yarandi & Christe, 2013;Kaplan 

dkk,2010). 

2.1.5. Manifestasi Klinis Dispepsia Fungsional 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas gejala pada pasien 

dengan dispepsia fungsional seperti lingkungan sosial (psikososial stresor), gaya 

hidup, kemampuan kognitif, strategi coping dan yang berhubungan dengan 

gangguan psikologi. Gejala yang timbul secara garis besar berbeda dari satu 

pasien dengan pasien lainnya, tergantung dari status emosional masing-masing 

individu (Aldwin dkk, 2010; Micut dkk, 2012). 

Di sisi lain, harus ditekankan bahwa pola ini tidak terpisah satu sama lain; 

sebanyak 34% dari pasien menunjukkan gejala yang cocok dengan kedua pola 

yang saling bertumpang tindih yaitu: postprandial distress syndrome dan 

epigastrik pain syndrome secara independen berhubungan dengan faktor 

psikopatologis termasuk stres psikologis, somatisasi, fobia, dan depresi dimana 

pasien dengan pola yang saling bertumpang tindih berada pada keadaan yang 
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lebih berat dari gangguan ini. Bila keluhan ini berlangsung lama, bisa sebagai 

prediktor timbulnya ulkus peptikum. Faktor-faktor tersebut dapat mengganggu 

interpretasi dari penelitian patogenesis dan penatalaksanaan dispepsia (Schmidt-

Martin & Quigley, 2011). 

2.1.6. Diagnosis Dispepsia Fungsional 

Pasien dengan dispepsia fungsional, biasanya tidak hanya mengungkapkan 

keluhan berdasarkan gejala somatiknya tetapi juga keluhan status emosional. Bila 

pasien tidak mengungkapkan masalah psikologisnya, bisa didapatkan dari riwayat 

penyakit yang mungkin menjadi masalah psikologis (Aldwin dkk, 2010; Micut 

dkk, 2012). Roma III menjelaskan dua pola dispepsia yang berbeda tergantung 

pada apakah gejala tersebut terutama berkaitan dengan asupan makanan dan/atau 

berkaitan dengan ketidakmampuan untuk menyelesaikan makan (postprandial 

distress syndrome) atau kurang berkaitan dengan asupan makanan dan lebih 

didominasi oleh rasa sakit (epigastric pain syndrome) (Abdullah & Gunawan, 

2012). Keluhan utama yang menjadi kunci untuk mendiagnosis dispepsia adalah 

adanya nyeri dan atau rasa tidak nyaman pada perut bagian atas, dan untuk 

membedakan diagnosis dispepsia fungsional atau dispepsia organik bisa melalui 

pemeriksaan endoskopi. Kriteria diagnostik dispepsia fungsional Roma III pada 

tahun 2010 seperti dituliskan pada (Tabel 2.1) 
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Tabel 2.1 Kriteria Roma III pada tahun 2010, dalam American Journal of 

Gastroenterology 

Dispepsia fungsional 

Kriteria diagnostik terpenuhi bila 2 poin di bawah ini seluruhnya terpenuhi: 

1. Salah satu atau lebih dari gejala-gejala di bawah ini: 

a. Rasa penuh setelah makan yang mengganggu 

b. Perasaan cepat kenyang 

c. Nyeri ulu hati 

d. Rasa terbakar di daerah ulu hati/epigastrium 

2. Tidak ditemukan bukti adanya kelainan struktural yang menyebabkan 

timbulnya gejala (termasuk yang terdeteksi saat endoskopi saluran cerna 

bagian atas [SCBA]) 

Kriteria terpenuhi bila gejala-gejala di atas terjadi sedikitnya dalam 3 bulan 

terakhir, dengan awal mula gejala timbul sedikitnya 6 bulan sebelum diagnosis. 

Postprandial distress syndrome 

Kriteria diagnostik terpenuhi bila 2 poin di bawah ini seluruhnya terpenuhi: 

1. Rasa penuh setelah makan yang mengganggu, terjadi setelah makan 

dengan porsi biasa, sedikitnya terjadi beberapa kali seminggu 

2. Perasaan cepat kenyang yang membuat tidak mampu menghabiskan porsi 

makan biasa, sedikitnya terjadi beberapa kali seminggu 

Kriteria terpenuhi bila gejala-gejala di atas terjadi sedikitnya dalam 3 bulan 

terakhir, dengan awal mula gejala timbul sedikitnya 6 bulan sebelum diagnosis. 

Kriteria penunjang 

1. Adanya rasa kembung di daerah perut bagian atas atau mual setelah makan 

atau bersendawa yang berlebihan 

2. Dapat timbul bersamaan dengan sindrom nyeri epigastrium. 

Epigastric pain syndrome 

Kriteria diagnostik terpenuhi bila 5 poin di bawah ini seluruhnya terpenuhi: 

1. Nyeri atau rasa terbakar yang terlokalisasi di daerah epigastrium dengan 

tingkat keparahan moderat/sedang, paling sedikit terjadi sekali dalam 

seminggu 

2.  Nyeri timbul berulang 

3. Tidak menjalar atau terlokalisasi di daerah perut atau dada selain daerah 

perut bagian atas/epigastrium 

4. Tidak berkurang dengan BAB atau buang angin 

5. Gejala-gejala yang ada tidak memenuhi kriteria diagnosis kelainan 

kandung empedu dan sfingter Oddi 

Kriteria terpenuhi bila gejala-gejala di atas terjadi sedikitnya dalam 3 bulan 

terakhir, dengan awal mula gejala timbul sedikitnya 6 bulan sebelum diagnosis. 



11 

 

 

 

Kriteria penunjang 

1. Nyeri epigastrium dapat berupa rasa terbakar, namun tanpa menjalar ke 

daerah retrosternal 

2. Nyeri umumnya ditimbulkan atau berkurang dengan makan, namun 

mungkin timbul saat puasa 

3. Dapat timbul bersamaan dengan sindrom distres setelah makan. 

 

 

(Dikutif dari Abdullah & Gunawan, 2012) 

 

 

2.1.8. Penatalaksanaan Dispepsia Fungsional 

a. Farmakoterapi 

penanganan gangguan dispepsia fungsional atau dispepsia organik  dapat 

diberikan secara farmakologi berdasarkan disiplin Ilmu Penyakit Dalam dan Ilmu 

Psikiatri. Beberapa terapi farmakologi yang bisa diberikan pada pasien dispepsia 

fungsional : antasida, Histamine H2 receptor antagonists (H2RA), Proton pump 

inhibitors (PPI), Cytoprotective or mucoprotective agents, Prokinetic agents, 

obat-obat anti H. Pylori, dan obat-obat psikotropik antara lain: antipsikotik, 

antidepressant, antianxiety, mood stablizer. Walaupun pada pemeriksaan 

endoskopi tidak ditemukan adanya suatu kelainan struktural, tetapi pemberian 

farmakologi masih termasuk didalam penanganan gangguan dispepsia fungsional. 

Penanganan ini lebih dikenal dengan nama Somatoterapi (Holtmann & Talley, 

2006; Ingle & Abraham,2012; Musana dkk,2006). 

b. Psikoterapi 

Psikoterapi merupakan proses interpersonal yang dirancang untuk 

membawa perubahan pada perasaan, kognisi, sikap, dan perilaku yang telah 

terbukti menyulitkan pasien sehingga mencari bantuan seorang profesional 
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terlatih. Jenis intervensi yang dapat digambarkan sebagai psikoterapi termasuk 

cognitive behavioral therapy (CBT), psikoterapi psikodinamik, dan terapi 

kelompok (Santrock, 2005). Penatalaksanaan yang sudah dilakukan seperti; 

psikologikal support, antidepressants, anxiolytics, antacids, antisecretory, 

prokinetics, sucralfate dan perubahan gaya hidup. Psikologikal terapi lebih 

banyak didasarkan pada perubahan strategi coping (Soo dkk, 2004; Kandulsky 

dkk, 2011; Micut dkk, 2012). 

2.2. Strategi Coping 

2.2.1. DefinisiCoping 

 Coping merupakan suatu proses kognitif dan tingkah laku bertujuan untuk 

mengurangi perasaan tertekan yang muncul ketika menghadapi situasi stres 

(Rubbyana, 2012). Mutoharoh,(2010) mendefinisikan coping sebagai upaya untuk 

mengatur, memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang bersifat menantang, 

mengancam, membahayakan, merugikan, atau menguntungkan seseorang. 

Strategi coping diartikan sebagai proses atau cara untuk mengelola dan 

mengolah tekanan psikis (baik secara eksternal maupun internal) yang terdiri atas 

usaha baik tindakan nyata maupun tindakan dalam bentuk intrapsikis (peredaman 

emosi, pengolahan input dalam kognitif) (Hasan & Rufaidah, 2013). Strategi 

coping juga didefinisikan sebagai suatu proses tertentu yang disertai dengan suatu 

usaha dalam rangka merubah domain kognitif dan atau perilaku secara konstan 

untuk mengatur dan mengendalikan tuntutan dan tekanan eksternal maupun 

internal yang diprediksi akan dapat membebani dan melampaui kemampuan dan 

ketahanan individu bersangkutan (Rubbyana, 2012). Strategi coping melibatkan 
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kemampuan-kemampuan khas manusia seperti pikiran, perasaan, pemrosesan 

informasi, proses belajar, mengingat dan sebagainya. Strategi coping tujuannya 

adalah untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan atau tekanan baik dari dalam 

maupun dari luar (Hasan & Rufaidah, 2013). 

Coping berasal dari kata cope yang bermakna harafiah pengatasan atau 

penanggulangan. Istilah coping merupakan istilah jamak dalam psikologi maka 

penggunaan istilah tersebut dipertahankan dan langsung diserap ke dalam bahasa 

Indonesia untuk membantu memahami bahwa coping tidak sesederhana makna 

harafiahnya (Rubbyana, 2012). Strategi coping bukan tindakan yang diambil 

individu dalam satu waktu namun lebih tepatnya adalah suatu set dari respon yang 

terjadi tiap waktu dimana lingkungan dan individu saling mempengaruhi (Taylor, 

2012).  

 Strategi coping didefinisikan sebagai suatu proses tertentu yang disertai 

usaha dalam merubah domain kognitif dan atau prilaku secara konstan untuk 

mengendalikan tuntutan dan tekanan eksternal maupun internal yang diprediksi 

akan dapat membebani dan melampaui kemampuan ketahanan individu yang 

bersangkutan. Coping sangat multidimensi dan fleksibel pada individu terutama 

ketika berhadapan pada situasi dan keadaan yang menyebabkan mereka 

mengambil tindakan untuk mengatasi dan memodifikasi strategi yang sesuai 

(Aldwin dkk, 2010). 

2.2.2. Jenis Strategi Coping 

 Taylor, (2012) membagi strategi coping ke dalam dua kategori: 
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a. Direct action (strategi coping yang berfokus pada masalah problem 

focused coping) yaitu segala tindakan yang diusahakan individu untuk 

mengatasi atau menanggulangi stres yang langsung diarahkan pada 

penyebab stres atau stresor. 

b. Palliation (strategi coping yang berfokus pada emosi emotional focused 

coping), perilaku kategori ini merupakan suatu usaha yang diarahkan 

untuk mengatasi, mengurangi, atau menghilangkan ketegangan emosional 

yang timbul dari situasi stres, atau bertahan terhadap tekanan emosi negatif 

yang dirasakan akibat masalah yang dihadapi.  

Jenis strategi coping yang berfokus pada masalah mencakup tindakan secara 

langsung untuk mengatasi masalah atau mencari informasi yang relevan dengan 

solusi yaitu: 

- Konfrontasi, jenis ini memiliki ciri dengan usaha untuk mengubah situasi 

atau keadaan (Mutoharoh, 2010). Jenis ini juga disebut strategi active 

coping karena ada penekanan pada tindakan aktif individu untuk mencoba 

mengatasi masalah maupun untuk mengurangi dampak dari masalah 

tersebut (Taylor, 2012).  

- Perencanaan masalah, menggambarkan pertimbangan, usaha-usaha yang 

difokuskan pada masalah untuk mencari jalan keluar (Mutoharoh, 2010). 

Jenis ini melibatkan usaha memikirkan, menyusun rencana strategi 

tindakan dan langkah yang akan diambil, serta kemungkinan berhasilnya 

usaha tersebut (Taylor, 2012). 
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- Mencari dukungan sosial berupa bantuan, merupakan usaha mencari 

dukungan sosial berupa nasehat, informasi, atau bantuan yang diharapkan 

agar membantu individu memecahkan masalah dan mengatasi stresor yang 

dihadapi (Taylor, 2012). Jenis ini memiliki ciri khas yaitu usaha untuk 

memperoleh informasi dari orang lain (Mutoharoh, 2010).  

- Penekanan kegiatan lain (suppression of competiting activities), mencakup 

usaha membatasi ruang gerak atau aktivitas lain yang tidak berhubungan 

dengan masalah. Hal ini dilakukan agar perhatian individu sepenuhnya 

tercurah untuk mengatasi stres (Taylor, 2012). 

- Penundaan perilaku mengatasi stres (restraint coping), adalah usaha 

mengatasi masalah dengan tidak melakukan tindakan apapun sampai ada 

kesempatan yang tepat untuk bertindak (Taylor, 2012).  

Strategi coping  yang berfokus pada emosi merujuk pada berbagai upaya 

untuk mengurangi berbagai reaksi emosional negatif terhadap stres yaitu: 

- Penerimaan, menggambarkan penerimaan akan keadaan (Mutoharoh, 

2010). Penerimaan diharapkan terjadi dalam keadaan dimana stresor 

merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan bukan hal yang mudah 

diubah (Taylor, 2012).  

- Menjaga jarak, menggambarkan usaha-usaha untuk melepaskan atau 

memisahkan diri dari keadaan yang penuh stres (Mutoharoh, 2010). 

- Kontrol diri, menggambarkan usaha-usaha untuk mengatur perasaan atau 

diri sendiri (Mutoharoh,2010). Strategi Coping ini lebih mengarahkan 

usahanya untuk mengendalikan emosi-emosi yang tidak menyenangkan 
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daripada menghadapi sumber stres itu sendiri secara langsung (Taylor, 

2012). 

- Penghindaran, menggambarkan akan harapan atau usaha untuk lari atau 

menghindari dari situasi (Mutoharoh, 2010). Strategi coping ini kadang-

kadang muncul sebagai suatu respon terhadap stresor dan terjadi pada 

penilaian awal. Penghindaran akan berguna pada tahap awal menghadapi 

stres namun akan menyulitkan strategi coping pada tahap selanjutnya 

(Taylor, 2012).  

- Kembali ke agama, individu mencari pegangan pada agama saat ia 

mengalami stres (Taylor, 2012).  

- Penilaian positif, usaha-usaha untuk menemukan arti positif dalam 

pengalaman yang terjadi (Mutoharoh, 2010). Individu secara emosional 

dapat lebih tenang dan berpikir jernih sehingga dapat meneruskan atau 

memulai kembali tindakan strategi coping yang terarah pada masalah 

secara aktif (Taylor, 2012).  

Penggunaan dalam menentukan strategi coping yang paling banyak atau 

sering digunakan sangat tergantung pada kepribadian seseorang dan tingkat stres 

dari suatu kondisi atau masalah yang dialaminya (Rahmayanti, 2010). Strategi 

coping berorientasi pada masalah lebih sering dilakukan pada masalah yang 

dianggap dapat diubah sedangkan pada masalah yang tidak dapat diubah lebih 

menggunakan strategi coping berorientasi emosi (Mutoharoh, 2010). 

Penelitian pada remaja yang orangtuanya bercerai atau keluarga tidak 

harmonis menggunakan strategi coping berorientasi emosional (Rahmayanti, 



17 

 

 

 

2010). Penelitian yang dilakukan di Sumatera Utara menemukan bahwa strategi 

coping yang dilakukan keluarga pasien gangguan jiwa yang sudah mendapat 

penanganan yang adekuat lebih mengutamakan coping berorientasi masalah 

(Islamie, 2011). Strategi coping juga terkait dengan adanya stigma, pada 

kehidupan atau kelompok sosial dengan stigma negatif maka strategi coping yang 

sering dilakukan adalah menghindari stresor yang dialami. Strategi coping yang 

juga dilakukan adalah penyangkalan dan berusaha untuk mengurangi diskriminasi 

yang dialaminya (Berjot & Gillet, 2011). 

Strategi coping berfokus pada emosi lebih mengarah kepada strategi 

coping yang lebih buruk dibandingkan strategi coping berfokus masalah karena 

penyelesaian masalah dengan strategi coping berfokus emosi biasanya bertahan 

sementara waktu saja karena sifatnya hanya menghindari bukan menyelesaikan 

masalah (Taylor, 2012). Strategi coping yang baik akan menghasilkan adaptasi 

yang menetap yang merupakan kebiasaan baru dan perbaikan dari situasi yang 

lama, sedangkan strategi coping yang buruk berakhir dengan maladaptif yaitu 

perilaku yang menyimpang dari keinginan normatif dan dapat merugikan diri 

sendiri maupun orang lain atau lingkungan (Hasan & Rufaidah, 2013).  

Strategi coping berfokus emosi terutama marah yang termasuk ke strategi 

coping yang buruk berhubungan secara signifikan dengan tingginya angka 

agresivitas pada populasi (Taylor, 2012). Individu berusaha segera mengurangi 

dampak stresor dengan menyangkal adanya stresor atau menarik diri dari 

situasipada strategi coping yang berfokus pada emosi. Penyangkalan dapat 

membahayakan diri terutama bila penyangkalan tersebut membuat orang 
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menghindar dari atau tidak mematuhi aturan yang berlaku. Individu yang 

memiliki pengaruh negatif lebih cenderung akan menghindar dan menjadi 

peminum berat, depresi, atau bahkan melakukan bunuh diri (Mutoharoh, 2010). 

 Carver dkk (1989) dalam Madonna, 2014 mengemukakan suatu 

penelitiannya bahwa terdapat empat jenis strategi coping sebagai berikut: 

a. Active coping yaitu upaya yang bersifat aktif untuk mengatasi sumber stres 

dengan melakukan perencanaan dan tindakan langsung. 

b. Acceptance coping yaitu upaya yang bersifat pasif dalam menghadapi 

sumber stres seperti dapat menerima kenyataan dan memandang suatu hal 

dari sisi positif. 

c. Emotional focused coping yaitu upaya untuk mengatasi tekanan psikologis 

dengan mengeluarkan emosi dan mencari dukungan secara emosional. 

d. Avoidance coping yaitu menghindari sumber stres dengan menghentikan 

upaya sumber stres, tidak menerima kenyataan dan melarikan diri dari 

masalah (Mutoharoh, 2010 ). 

Madonna, (2014) mengembangkan alat ukur COPE (coping orientation to 

the problem experienced) untuk menilai penggunaan jenis strategi coping individu 

sesuai pengelompokan empat jenis strategi coping tersebut. Strategi religious 

coping dilakukan oleh orang Indonesia ketika menghadapi stresor tertentu. 

Strategi religious coping merupakan usaha untuk mengatasi masalah dengan cara 

melakukan tindakan ritual keagamaan misalnya sembahyang, berdoa, atau pergi 

ke rumah ibadah. Strategi Religious coping didasari oleh adanya bahwa Tuhan 

akan membantu individu untuk mengatasi stresor (Dahlan, 2005).  
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Pemilihan strategi coping dipengaruhi oleh penilaian kognitif terhadap 

stresor atau penilaian primer. Individu menetapkan strategi coping yang dirasakan 

efektif untuk mengatasi situasi yang dirasakan mengancam melalui identifikasi 

terhadap sumber daya yang dimilikinya. Keberhasilan dari strategi coping yang 

digunakan akan menentukan derajat stres yang dirasakan. Penggunaan jenis 

strategi coping dinyatakan efektif bila dapat mengatasi sumber stres (Madonna, 

2014). 

2.2.3. Faktor – faktor yang mempengaruhi penggunaan strategi coping 

a. Harapan akan self-efficacy, harapan akan self-efficacy berkenaan dengan 

harapan terhadap kemampuan diri dalam mengatasi tantangan yang kita hadapi, 

harapan terhadap kemampuan diri untuk menampilkan tingkah laku terampil, dan 

harapan terhadap kemampuan diri untuk dapat menghasilkan perubahan hidup 

(Mutoharoh, 2010).  

b. Dukungan sosial, individu dengan dukungan sosial yang tinggi akan 

mengalami stres yang rendah ketika mengalami stres, dan mereka akan mengatasi 

stres atau melakukan strategi coping yang lebih baik (Taylor, 2012). 

c. Optimisme, pikiran yang optimis dapat menghadapi suatu masalah lebih 

efektif dibandingkan pikiran yang pesimis berdasarkan cara individu melihat suatu 

ancaman. Individu dengan pikiran optimis akan melihat masalah sebagai sesuatu 

hal yang harus dihadapi sehingga mereka memilih menyelesaikan masalah yang 

ada (Mutoharoh, 2010). 

d. Pendidikan, tingkat pendidikan individu memberikan kesempatan yang 

lebih banyak terhadap diterimanya pengetahuan baru (Mutoharoh, 2010). 
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e. Jenis kelamin, terdapat perbedaan strategi coping antara laki-laki dan 

perempuan. Anak laki-laki sering menunjukkan perilaku-perilaku yang kita 

anggap sulit yaitu gembira berlebihan dan kadang-kadang melakukan kegiatan 

fisik yang agresif, menentang, menolak otoritas. Perempuan diberi penghargaan 

atas sensitivitas, kelembutan, dan perasaan kasih (Mutoharoh, 2010).  

2.2.4. Instrumen coping orientation to the problem experienced (COPE) dan 

Religious coping scale 

Coping orientation to the problem experienced (COPE) adalah instrumen 

untuk mengukur jenis strategi coping yang digunakan dalam menghadapi stresor. 

COPE dikembangkan oleh Carver dkk (1989) berdasarkan dari teori Lazarus dan 

Folkman (1984) mengenai strategi coping (Madonna, 2014). Validitas instrument 

COPE telah dibuktikan cukup baik oleh Carver dkk (1989).COPE terdiri dari 14 

subskala yang mengukur 4 strategi coping, yaitu: 

a. Active coping yang terdiri dari active coping, planning, suppression of 

competing activity dan seeking social support for instrumental 

reasons. 

b. Emotion-focused coping yang terdiri dari focus and venting of 

emotions, seeking social support for emotional reasons, dan turning to 

religion. 

c. Avoidance coping yang terdiri dari denial, behavioral disengagement, 

dan alcohol-drug disengagement.  

d. Acceptance coping yang terdiri dari acceptance, restraint, positive 

reinterpretation and growth dan mental disengagement. 
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Instrumen COPE telah diadaptasi dan digunakan dalam penelitian strategi 

coping dan stres di Indonesia. Pada subskala religious belief dan religious 

behavior berasal dari religious coping scale yang divalidasi oleh Dahlan (2005). 

Jumlah item dalam instrument COPE adalah 49 item dan ditambahkan dengan 12 

item dari alat ukur religious coping scale sehingga total menjadi 61 item untuk 

mengukur strategi coping. Alat ukur religious coping scale telah digunakan untuk 

penelitian pada subjek masyarakat Indonesia dan menunjukkan hasil reliabilitas 

dan validitas baik (Madonna, 2014).      

2.3.Strategi Coping dengan Dispepsia Fungsional 

Stres mental yang terjadi pada seseorang akan meningkatkan gejala 

postprandial dari dispepsia karena berhubungan dengan hiperaktivitas simpatis 

dan peningkatan kadar corticotrophin releasing hormone. 

Stres dan adanya paparan stres akan mempengaruhi pengeluaran GABA di 

Amigdala. Pengeluaran GABA mengalami penurunan di daerah amigdala. 

Amigdala merupakan bagian yang mengatur tentang respon takut sehingga jika 

GABA yang berfungsi untuk inhibitor jumlahnya berkurang maka akan 

menyebabkan terjadinya respon takut dan cemas pada pasien atau menghindar.  

Amigdala berhubungan dengan daerah medial prefrontal korteks dalam mengatur 

perilaku individu. Perubahan yang terjadi pada amigdala juga akan berpengaruh 

pada sistem jalur amigdala medial prefrontal korteks. Daerah medial prefrontal 

korteks berhubungan dengan nucleus raphe yaitu organ yang mengatur produksi 5 

HT. Stres yang lama (peningkatan CRH) atau perubahan amigdala yang sangat 

besar akan menyebabkan produksi 5HT meningkat dan mengaktifkan reseptor 
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5HT1A (reseptor ini berlawanan kerjanya dengan reseptor 5HT lainnya dan 

pemakaian antidepresan memblok kerja reseptor tersebut). Aktivasi reseptor 

tersebut menyebabkan terjadinya perilaku depresi atau pasrah pada pasien. 

Dispepsia fungsional dapat menjadi suatu stresor bagi seseorang jika berlangsung 

lama karena gejala yang dialami tidak mengalami perbaikan. Respon seseorang 

dalam menghadapi suatu stresor yang nampak baik itu menghindari masalah dan  

merubah masalah tersebut (aktif) atau menerima masalah tersebut dan pasrah 

(pasif) yang disebut dengan strategi coping (Andolina dkk, 2013).  

Sebuah studi observasional sudah dilakukan sejak tahun 1940 menemukan 

pasien dengan gastric fistula akan menyebabkan peningkatan fungsi motorik 

gaster ketika sedang merasa ketakutan. Ada hubungan yang signifikan antara 

kecemasan dan fungsi gastrointestinal baik sensorik maupun motorik. Pada 

sebuah studi dimana subjek dispepsia fungsional dibagi menjadi normal sensitif 

dan hipersensitiv group, level kecemasan dengan STAI questionnaire telah 

terbukti lebih tinggi pada hipersensitivitas gaster (Micut dkk,2012). 

Dalam penelitian Madonna, (2014) mengatakan bahwa keadaan stres yang 

dialami seseorang akan menimbulkan efek yang kurang menguntungkan baik 

secara fisiologis maupun psikologis. Individu tidak akan membiarkan efek negatif 

ini terus terjadi, ia akan melakukan suatu tindakan untuk mengatasinya. Tindakan 

yang diambil individu dinamakan strategi coping.  

Sebuah penelitian kualitatif menyebutkan seluruh sampel dengan dispepsia 

fungsional cenderung memilih emotional-focused coping. Emotional focused 

coping yang dipilih biasanya escapism dan seeking meaning dengan urutan 
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escapism diurutan pertama dan seeking meaning diurutan kedua. Ketidakefektifan 

emotional-focused coping yang dipilih penderita dispepsia fungsional sedikit 

banyak dipengaruhi oleh strategi coping destruktif yang mereka kembangkan 

(Ambarwati, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


