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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembedahan adalah suatu tindakan medis yang penting dalam 

pelayanan kesehatan, tindakan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan 

nyawa, mencegah kecacatan dan komplikasi. Akan tetapi, pembedahan juga 

dapat menimbulkan suatu komplikasi yang dapat membahayakan nyawa 

pasien. Beberapa penelitian menunjukkan komplikasi yang terjadi setelah 

pembedahan. Data menunjukkan komplikasi utama pembedahan adalah 

kecacatan dan rawat inap yang berkepanjangan 3-16% pasien bedah terjadi di 

negara-negara berkembang. Angka kematian secara global dari berbagai 

operasi sekitar 0,2-10%. Ada sekitar 50% dari komplikasi dan kematian dapat 

dicegah di negara berkembang jika sesuai dengan standar dasar dari 

perawatan (WHO, 2009).  

Adanya komplikasi yang berbahaya dan menakutkan menjadikan 

pembedahan merupakan ancaman potensial maupun aktual pada integeritas 

seseorang yang dapat memunculkan kecemasan saat akan menjalaninya. Oleh 

karena itu, perasaan pasien akan menjadi tidak nyaman, khawatir atau 

perasaan takut (Apriansyah, 2015). Kecemasan sendiri merupakan emosi 

yang tidak menyenangkan, yang ditandai dengan kekhawatiran, keprihatinan, 

rasa takut yang kadang kita alami dalam tingkat yang berbeda-beda. Cemas 

sangat berkaitan dengan perasaan yang sangat tidak enak, khawatir, cemas, 
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gelisah, tidak pasti dan tidak berdaya yang disertai satu atau lebih gejala 

badaniah (Stuart & Sundeen, 2007). 

Hasil penelitian Widyastuti (2015) menunjukkan bahwa tingkat 

kecemasan pada pasien pre operasi yang paling besar persentasenya adalah 

kecemasan sedang, yaitu 65,62%. Tingginya angka penderita yang 

mengalami kecemasan sedang, berat, ringan dapat dikaitkan dengan faktor-

faktor resiko yang dapat menimbulkan kecemasan. Hal ini disebabkan karena 

pasien merasa takut karena akan dilakukan operasi, takut jika sakitnya tidak 

sembuh, takut terhadap peralatan operasi, selain itu juga karena takut akan 

kematian. Hasil penelitian Bolla (2008) menunjukkan bahwa dari 30 orang 

pasien pra bedah ditemukan 1 orang (3.3%) mengalami cemas ringan, 2 orang 

(6.7%) cemas sedang, 19 orang (63.3%) cemas berat dan 8 orang (26.7%) 

panik. Pada penelitian ini masih ditemukan gejala tingkat cemas maldaptif 

walaupun pembedahan ini direncanakan. 

Kecemasan pasien pre operasi dipengaruhi oleh faktor interna dan 

eksterna. Faktor eksternal yaitu ancaman integritas diri, meliputi 

ketidakmampuan fisiologis (penyakit, trauma fisik, pembedahan yang akan 

dilakukan). Ancaman sistem diri antara lain : ancaman terhadap intentitas 

diri, harga diri, dan hubungan interpersonal (dukungan keluarga), kehilangan 

serta perubahan status atau peran. Faktor internal terdiri dari tipe kepribadian, 

pendidikan dan status sosial ekonomi (Stuart & Sundeen, 2007). 

Pasien yang akan menjalani operasi memerlukan adanya dukungan 

dari orang terdekat atau keluarganya. Dukungan keluarga dapat memberikan 
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suatu kenyamanan dan ketenangan bagi pasien itu sendiri sehingga 

kecemasan pasien juga akan menurun. Lutfiyaningtyas (2016) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi dukungan keluarga yang 

diberikan kepada pasien maka semakin rendah tingkat kecemasannya. 

Diperlukan adanya intervensi yang melibatkan keluarga dalam proses 

perawatan sebagai upaya mengurangi kecemasan. 

Selain faktor dukungan keluarga, faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kecemasan pasien operasi adalah status sosial ekonomi 

pasien. Status sosial ekonomi merupakan suatu kemampuan pasien untuk 

membiaya operasi pasien. Hasil penelitian Winda (2014) menunjukkan 

bahwa status sosial ekonomi berperan dalam menentukan tingkat kecemasan 

fraktur tulang panjang pra operasi. Hal ini karena responden dalam penelitian 

sebagian besar masih ada yang tidak menggunakan asuransi kesehatan, dan 

kebutuhan pasien selama masa perawatan meningkat sehingga pasien banyak 

memikirkan biaya yang harus dikeluarkan. 

Hasil penelitian Yusmaidi (2016) menunjukkan bahwa responden 

dengan penghasilan < Rp 1.400.000 dan mengalami kecemasan ringan 

sebanyak 15 orang (33,3%) dan responden dengan penghasilan < Rp 

1.400.000 dan mengalami kecemasan berat sebanyak 30 orang (66,7%). 

Kemudian responden dengan penghasilan ≥ Rp 1.400.000 dan mengalami 

kecemasan ringan sebanyak 54 orang (98,2%) dan responden dengan 

penghasilan ≥ Rp 1.400.000 dan mengalami kecemasan berat sebanyak 1 

orang (1,8%). 
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Pada umumnya seseorang yang sedang sakit kronis merasa cemas saat 

disuruh untuk berobat. Hal ini karena masalah pembiayaan, dimana seseorang 

yang  hanya memiliki pendapatan rendah pasti tidak mampu untuk melakukan 

pembiayaan pengobatan sehingga menjadi beban hidup pasien. Namun 

halnya, pada pasien yang hanya memiliki pendapatan rendah dan mengikuti 

jaminan kesehatan mereka tidak akan merasa pusing dan cemas untuk 

masalah pembiayaan saat mereka sakit. Hasil penelitian Septyani (2015) 

menunjukkan bahwa tidak terdaftar sebagai peserta program BPJS kesehatan, 

mahalnya biaya pengobatan menjadi beban pikiran bagi lansia, sehingga 

memicu timbulnya kekhawatiran jika sewaktu-waktu sakit. Kondisi tersebut 

merupakan faktor internal pencetus kecemasan pada lansia. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh 

peneliti menunjukkan bahwa kegiatan pembedaan menurut golongan dan 

spesialisasi selama tiga bulan terkahir (Mei-Juli 2017), menunjukkan bahwa 

ada 4454 pasien. Peringkat pertama yaitu bedah fraktur sebanyak 194 pasien, 

kedua bedah sectio caesar sebanyak 152 pasien dan ketiga kuret sebanyak 65 

pasien. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap 10 pasien pre operasi. 

Dari 10 pasien diperoleh bahwa ada 7 pasien yang menyatakan takut akan 

tindakan operasi sehingga semalaman mereka susah untuk tidur sedangkan 3 

pasien yang mempasrahkan semuanya pada tenaga medis dan tidak terlalu 

dipikirkan. Selain itu, peneliti juga melakukan penyebaran kuesioner terhadap 

6 pasien pre operasi diperoleh hasil bahwa dari enam pasien mengalami 
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gangguan tidur seperti susah memulai tidur, mimpi buruk, merasa gelisah, 

tidak tenang dan takut ditinggal sendiri. 

Pada umumnya pasien yang akan menjalani operasi merasa cemas 

karena pasien takut dari tindakan dan efek samping operasi. Kecemasan yang 

dialami pasien apabila tidak ditangani maka pasien akan menambah masalah 

keperawatan pada pasien itu sendiri. Adanya masalah keperawataan akan 

menghambat penyembuhan. Menurut Kozier (2011) kecemasan yang dialami 

seseorang sering kali mengganggu tidur. Seseorang yang pikirannya dipenuhi 

dengan masalah pribadi dan merasa sulit untuk rileks saat akan memulai 

tidur. Hal tersebut karena, kecemasan dapat meningkatkan kadar norepinefrin 

dalam darah melalui sistim saraf simpatis, perubahan kimia ini menyebabkan 

kurangnya waktu tidur tahap IV Non-Rapid Eye Movement (NREM) dan tidur 

Rapid Eye Movement (REM) serta lebih banyak perubahan dalam tahap tidur 

lain dan lebih sering terbangun.  

Hal tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Tingkat Kecemasan 

Pasien Pre Operasi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga”. 

B. Rumusan Masalah 

Tindakan pembedahan merupakan suatu tindakan medis yang bertujuan 

untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan dan komplikasi pasien.  

Pada dasarnya tindakan pembedahan menyebabkan perasaan cemas dan rasa 

takut. Hal tersebut dikarenakan tindakan pembedahan menimbulkan beberapa 

komplikasi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 
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rumusan masalah yaitu “Faktor apa saja yang berhubungan dengan tingkat 

kecemasan pasien pre operasi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan tingkat 

kecemasan pasien pre operasi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan antara umur dengan tingkat kecemasan 

pasien pre operasi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 

b. Untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat 

kecemasan pasien pre operasi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan 

tingkat kecemasan pasien pre operasi di RSUD dr. R. Goeteng 

Taroenadibrata Purbalingga. 

d. Untuk mengetahui hubungan antara status sosial ekonomi dengan 

tingkat kecemasan pasien pre operasi di RSUD dr. R. Goeteng 

Taroenadibrata Purbalingga. 
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e. Untuk mengetahui hubungan antara jaminan kesehatan dengan tingkat 

kecemasan pasien pre operasi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 

f. Untuk mengetahui hubungan antara jenis operasi dengan tingkat 

kecemasan pasien pre operasi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pasien 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pasien tentang 

hubungan antara umur, jenis kelamin, dukungan keluarga, status sosial 

ekonomi dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi di RSUD dr. R. 

Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

2. Bagi RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 

Hasil penelitian dapat memberikan informasi tambahan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengatasi kecemasan pada pasien yang akan 

dilakukan operasi. 

3. Bagi Ilmu Keperawatan 

Hasil penelitian dapat memberikan informasi bagi ilmu keperawatan 

dalam mengembangkan ilmu keperawatan khususnya pada pasien yang 

mengalami kecemasan pre operasi. 
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4. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat memberikan literatur tambahan bagi peneliti 

yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan 

penelitian ini. 

E. Penelitian Terkait 

1. Sari (2016) 

Penelitian dengan judul “Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi  

Bedah Ortopedi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga 

tahun 2015”. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kecemasan pada 

pasien pre operasi bedah ortopedi di RSUD dr. R. Goeteng 

Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2015. Metode penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deksriptif dan 

pendekatan cros sectional. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

mengunakan teknik accidental sampling sebanyak 34 responden. Analisis 

dalam penelitian ini hanya dengan analisis univariat menggunakan 

presentasi dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa umur responden sebagian besar berumur 31-41 tahun sebanyak 14 

responden (41,2%). Jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebanyak 22 

responden (64,7%). Pendidikan responden sebagian besar berpendidikan 

SMA sebanyak 15 responden (44,1%). Hasil analisis menunjukan bahwa 

sebagian besar responden sebelum operasi ortopedi memiliki tingkat 

kecemasan ringan sebanyak 17 responden (50,0%). 
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2. Widyastuti (2015) 

Judul penelitian “Gambaran Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Fraktur 

Femur di RS Ortopedi prof. Dr. R soeharso Surakarta.  Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat kecemasan pada pasien pre 

operasi fraktur Femur di RS. Prof. DR. R. Soeharso Surakarta. Penelitian 

ini menggunakan metode survey deskriptif dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien pre operasi fraktur 

femur di RS.Prof. DR. R. Soeharso. Instrumen yang digunakan adalah 

kuesioner tertutup AAS (Analog Anciety Scal). Hasil penelitian antara 

lain umur responden antara 40-49 tahun adalah tertinggi sebanyak 13 

responden (41 %), jenis kalamin responden yang paling banayak adalah 

perempuan yaitu 19 (59 %), jenis pekerjan paling banyak adalah swata 

yaitu 12 responden (38%), pengalaman operasi responden yang belum 

pernah operasi adalah 28 responden (88 %). 

3. Warsini (2015) 

Judul penelitian “Komunikasi Terapeutik Perawat Berhubungan dengan 

Tingkat Kecemasan Pasien Pre-Operasi di Ruang Instalasi Bedah Sentral 

RSUD Saras Husada Purworejo”. Tujuan penelitian untuk mengetahui 

hubungan komunikasi terapeutik dengan tingkat kecemasan pada pasien 

pre-operasi di ruang Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Saras Husada 

Purworejo. Jenis peneltian ini adalah observasional dengan pendekatan 

cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien pre-operasi di 

ruang IBS RSUD Saras Husada Purworejo. Teknik pengambilan sampel 
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yaitu accidental sampling. Jumlah sampel dalam peneltian ini adalah 81 

orang. Analisis data menggunakan kendall tau. Hasil penelitian 

didapatkan bahwa komunikasi terapeutik perawat tergolong cukup baik 

yaitu sebesar 37,0%. Tingkat kecemasan pasien pre-operasi sebagian 

besar mengalami kecemasan sedang yaitu sebesar 44,4%. Hasil uji 

statistik dengan menggunakan Kendal tau diperoleh nilai p=0,000 

(p<0,05). 
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