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ABSTRAK 
 
Fajaruddin, 2018. Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian 

Kecemasan pada Populasi dengan Risiko Penyakit Jantung Koroner di 
Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Tugas 
Akhir, Program Studi Magister Keperawatan, Fakultas Kedokteran 
Universitas Brawijaya. Pembimbing: (1) Dr. Titin Andri Wihastuti, SKp., 
M.Kes (2) Ns. Tina Handayani Nasution, S.Kep., M.Kep 

 

Penyakit jantung koroner menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia pada 
semua usia sebesar 12,9%. Data riset kesehatan dasar (Rikesdas) tahun 2013, 
prevalensi PJK sebesar 1,5% dan jumlahnya terus meningkat seiring dengan 
bertambahnya usia dimana kelompok tertinggi pada usia 65-74 tahun. Kecemasan 
merupakan salah satu faktor psikologis sebagai faktor independen prediktor PJK dan 
terbukti kuat berperan meningkatkan perkembangan risiko PJK dua kali lipat. Pengaruh 
langsung kecemasan terhadap risiko PJK adalah meningkatnya neuroendocrine dan 
aktivasi platelet, hiperventilasi, memicu episode aritmia ventrikel, meningkatkan kerja 
sistem saraf simpatik yang berlebihan sehingga mengakibatkan reaksi fisik dan 
berpengaruh terhadap kesehatan jantung. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi 
hubungan kelompok usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, riwayat penyakit keluarga, 
pengetahuan, status sosial ekonomi, tipe kepribadian dan mekanisme koping dengan 
kejadian kecemasan pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama 
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Penelitian ini menggunakan desain 
observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Jumlah responden 
sebanyak 111 orang yang memiliki faktor risiko PJK yang dipilih secara purposive 
sampling. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kota Lama Kecamatan 
Kedungkandang Kota Malang pada bulan April sampai Mei 2018. Uji korelasi 
menunjukkan hubungan yang signifikan antara kelompok usia (p=0.005), jenis kelamin 
(p=0.008), tingkat pendidikan (p=0.003), riwayat penyakit keluarga (p=0.019), 
pengetahuan (p=0.001), status sosial ekonomi (p=0.009), tipe kepribadian (p=0.000) 
dan mekanisme koping (p=0.000) dengan kejadian kecemasan pada populasi dengan 
risiko PJK. Uji regresi logistik menunjukkan bahwa mekanisme koping adalah faktor 
yang paling berhubungan dengan kejadian kecemasan pada populasi dengan risiko 
PJK dengan nilai OR sebesar 5.343, dibandingkan dengan faktor lainnya. Masyarakat 
diharapkan meningkatkan status kesehatan melalui upaya pencegahan primer 
terhadap masalah kecemasan dan faktor risiko PJK dengan perilaku hidup sehat dan 
melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin seperti tekanan darah dan berat 
badan. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui health education, deteksi dini, 
skrining dan penanganan faktor risiko pada masyarakat sehat. 
 
Kata Kunci: Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Riwayat Penyakit Keluarga, 

Pengetahuan, Status Sosial Ekonomi, Tipe Kepribadian, Mekanisme 
Koping, Kecemasan, Populasi Dengan Risiko PJK 
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ABSTRACT 

Fajaruddin, 2018. Analysis of Related Factors with Anxiety Occurrence in 
Population with The Risk of Coronary Heart Disease in Kota Lama, A 
Sub-Region Kedungkandang, Malang. Final Project. Master Program of 

Nursing, Faculty of Medicine Universitas Brawijaya. Advisor: (1) Dr. Titin Andri 
Wihastuti, SKp., M.Kes (2) Ns. Tina Handayani Nasution, S.Kep., M.Kep 

 
 

Coronary heart disease is the leading cause of death in Indonesia at all ages of 12.9%. 

Basic health research data (Rikesdas) in 2013, CHD prevalence of 1.5% and the 

number continues to increase with age where the highest group at age 65-74 years. 

Anxiety is one of the psychological factors as an independent factor of predictors 

coronary heart disease (CHD) and proven to play a strong role in increasing the risk of 

CHD doubling. Anxiety increases neuroendocrine and platelet activation, 

hyperventilation, triggers episodes of ventricular arrhythmia, increases excessive 

sympathetic nervous system work that affects cardiovascular health and leads to CHD. 

Objective of the study is to identify the relationship of age group, sex, level of 

education, history of heart disease in the family, knowledge, socioeconomic status, 

type of personality and coping mechanism with anxiety occurrence in population with 

the risk of CHD. The study used analytical observation with cross sectional approach. 

The respondents were 111 individuals with the risk of coronary heart disease. The 

sampling method was purposive sampling. The study was conducted in Kota Lama, a 

sub-region in Kedungkandang Malang City, Indonesia on April, 2018. The correlation 

test showed a significant relationship between age groups (p=0.005), sex (p=0.008), 

level of education (p=0.003), history of heart disease in the family (p=0.019), 

knowledge (p=0.001), socioeconomic status (p=0.009), type of personality (p=0.000) 

and coping mechanism (p=0.000) with anxiety occurrence in population with the risk of 

CHD. Logistic regression test showed that coping mechanism is the most correlation 

factor with anxiety occurrence in population with CHD risk (OR=5.343) compared with 

other factor. The community is expected to improve health status through primary 

prevention efforts on anxiety problems and risk factors for CHD with healthy living 

behavior and conducting routine health checks such as blood pressure and weight. 

Improved health services through health education, early detection, screening and risk 

factor management in healthy communities 

Keywords: age, sex, education, history of heart disease in the family, knowledge, 

socioeconomic status, type of personality, coping mechanism, anxiety, 

population with CHD risk 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Penyakit jantung koroner (PJK) adalah suatu kondisi dimana terjadi 

kelainan fungsi jantung karena otot jantung mengalami kekurangan aliran darah. 

Hal ini diakibatkan oleh penyempitan atau sumbatan arteri koroner karena 

mekanisme aterosklerosis, spasme dan atau kombinasi dari keduanya, dimana 

terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama sejak usia muda sampai usia lanjut 

(Kemenkes RI, 2013). Manifestasinya berupa keadaan angina pektoris, infark 

miokard dan fibrilasi ventrikuler. Kondisi ini dapat berkembang terus menerus, 

menjadi lebih berat, dan menimbulkan sindrom koroner akut (SKA) yang dapat 

menyebabkan kematian (Elosua, Marrugat, & Degano, 2013). 

PJK menjadi masalah kesehatan utama berbagai negara maju dan industri 

di dunia misalnya Amerika, Eropa dan Australia karena telah menjadi penyebab 

kematian tertinggi. Di Amerika Serikat, sepertiga dari semua kematian pada 

orang usia lebih dari 35 tahun akibat PJK. Hampir setengah dari pria dan 

sepertiga wanita paruh baya memiliki gejala PJK (Jones & Greene, 2012). Dalam 

masa empat dekade terakhir, PJK menjadi penyebab kematian pertahun sebesar 

47% di Eropa dan 40% di Uni Eropa (Ferreira-Gonzales, 2014; Jones & Greene, 

2013). Data world health organization (WHO) tahun 2012 menunjukkan dari 56,5 

juta kematian di seluruh dunia terdapat 31% akibat penyakit kardiovaskuler 

dimana 42,3% disebabkan oleh PJK (World Health Organization, 2014).  

Berdasarkan riset kesehatan dasar (Rikesdas) tahun 2013, angka 

prevalensi PJK di Indonesia sebesar 1,5% dimana jumlahnya terus meningkat 

seiring bertambahnya usia dimana usia 65-74 tahun menjadi kelompok tertinggi. 

Tingkat prevalensi tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (4,4%) sedangkan 
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Provinsi Jawa Timur sebesar 1,3% (Kemenkes RI, 2013). Hasil survey sample 

regristration system (SRS) tahun 2014 menunjukkan PJK menjadi penyebab 

kematian tertinggi pada semua usia di Indonesia sebesar 12,9%. 

Perkembangan kejadian PJK dapat dicegah melalui pengendalian faktor 

risiko PJK melalui deteksi dini sehingga dapat menurunkan tingkat morbiditas. 

Deteksi dini dilakukan untuk mengetahui status kesehatan kardiovaskuler pada 

seorang individu sehat, termasuk yang berhubungan dengan berbagai faktor 

risiko PJK yang semakin banyak ditemukan dalam populasi orang dewasa (30-74 

tahun) (Jensen & Ryan, 2013). Sesesorang dikategorikan menjadi risiko PJK 

berdasarkan interaksi berbagai faktor risiko seperti faktor herediter, umur lebih 

dari 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, hipertensi, kolesterol tinggi, perilaku 

merokok dan minum alkohol, obesitas, diabates mellitus, diet tinggi lemak jenuh 

dan kalori, kurang aktifitas fisik dan olahraga, serta stres psikologis (Jones & 

Greene, 2013; Koopman et al., 2016). 

Data epidemiologi menunjukan hiperkolesterolemia merupakan faktor risiko 

primer kejadian PJK. Rasio kejadian PJK akibat hiperkolesterolemia cukup tinggi 

yaitu 14% dalam 1 tahun, 17,6% dalam 3 tahun, dan 25,6% dalam 5 tahun 

(Kaneko et al., 2013; Lilly, 2011). Data Rikesdas tahun 2013 terdapat 35,9% dari 

semua penduduk Indonesia berusia ≥ 15 tahun memiliki kadar koleterol abnormal 

(≥ 200 mg/dl), dimana populasi paling banyak terjadi pada perempuan yang 

berdomisili di daerah perkotaan (Kemenkes RI, 2013).  

Kota Malang sesuai data Rikesdas tahun 2013, prevalensi PJK usia ≥ 15 

tahun mencapai 1,6%. Kejadian tertinggi pada usia 65-74 tahun mencapai 3,6%, 

mayoritas perempuan, populasi tidak bersekolah dan tidak bekerja, perkotaan, 

serta status ekonomi rendah (Kemenkes RI, 2013). Status kesehatan penduduk 

tahun 2014 yang berhubungan dengan risiko PJK didapatkan data penyakit 

hipertensi primer menempati urutan kedua dan penyakit DM tipe 2 pada urutan 
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keempat. Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan pengukuran tekanan darah 

dan tingkat obesitas, serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam rumah 

tangga. Dari 43.885 orang yang dilakukan pengukuran tekanan darah, 

didapatkan 35,92% dikategorikan dalam hipertensi dimana mayoritas perempuan 

mencapai 74,61%. Dari 39.993 orang yang melakukan pemeriksaan obesitas, 

terdapat 41,68% kategori obesitas dimana mayoritas perempuan mencapai 

43,36%. Sedangkan upaya rumah tangga ber-PHBS antara lain makan buah dan 

sayur, tidak merokok serta melakukan aktifitas fisik setiap hari yang hanya 

mencapai 41,4% (Dinas Kesehatan Kota Malang, 2014).  

Berbagai penelitian ditemukan variasi insiden PJK yang berbeda beda 

pada kondisi geografis dan keadaan sosial tertentu serta penyebabnya belum 

diketahui dengan pasti (Menotti et al., 2013). Penelitian epidemiologis 

mendapatkan hubungan jelas antara risiko PJK yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor risiko seperti faktor risiko tidak dapat dirubah seperti usia, jenis kelamin, 

etnis, genetik, geografis dan perubahan masa, serta faktor risiko yang dapat 

dirubah yakni hipertensi, hiperkolesterol, diabetes, obesitas, diet, merokok, 

exercise, gaya hidup, status sosial  ekonomi dan faktor psikologis (Koopman et 

al., 2016; Larifla et al., 2016). 

Faktor psikologis seperti stres, kecemasan dan depresi merupakan faktor 

independen prediktor dan terbukti kuat berperan meningkatkan risiko PJK. 

Kecemasan berisiko dua kali lipat terkena PJK (Khayyam-nekouei, Neshatdoost, 

Yousefy, Sadeghi, & Manshaee, 2013). Seseorang yang mengalami kecemasan 

cenderung lebih berperilaku berisiko menimbulkan PJK seperti perilaku merokok, 

diet tidak teratur, malas beraktifitas dan olahraga (Morewitz & Goldstein, 2007). 

Pengaruh langsung kejadian kecemasan terhadap risiko kejadian PJK 

adalah meningkatkan hormon neuroendocrine dan proses aktivasi platelet. 

Kecemasan akut dapat mengakibatkan hiperventilasi yang mengakibatkan 
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kejang otot jantung, dan menyebabkan episodik aritmia ventrikel yang fatal 

misalnya ritme jantung abnormal (Hocaoglu et al., 2011). Menurut Morewitz 

(2006), dampak kecemasan terhadap jantung diketahui dari adanya hubungan 

central nervous system’s frontal cortex dan hypotalamus yang berfungsi sebagai 

kontrol kardiovaskuler. Kecemasan dapat menyebabkan peningkatan kerja 

sistem saraf simpatik yang berlebihan sehingga mengakibatkan reaksi biologis 

seperti berkeringat, palpitasi, nafas cepat dan dalam, tremor, serta berpengaruh 

terhadap kondisi jantung yang dapat memicu terjadinya PJK. 

Data awal studi pendahuluan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan 

dan tekanan darah dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat Program Studi 

Magister Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya bersama 

Puskesmas Kedungkandang bulan September 2017 yang dilakukan di Posyandu 

Lansia pada masyarakat di wilayah Kelurahan Kota Lama Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang. Dari 198 orang masyarakat yang mengikuti 

kegiatan pemeriksaan kesehatan terdapat 122 orang (61,6%) yang memiliki lima 

atau lebih beberapa faktor risiko PJK antara lain usia dewasa yang masih 

produktif, perilaku tidak sehat seperti merokok dan kebiasaan minum alkohol, 

tekanan darah termasuk kategori hipertensi, berat badan berlebih sampai 

obesitas, riwayat penyakit jantung dalam keluarga, diabetes melitus, kurang 

melakukan aktifitas fisik dan olahraga, kurang makan sayur dan buah, serta suka 

mengkonsumsi makanan gorengan dan makanan yang mengandung kolesterol 

tinggi. Data kecemasan sehubungan dengan peristiwa kehidupan dan aktifitas 

sehari-hari dengan menggunakan kuesioner DASS-42 menunjukan dari 13 orang 

yang dipilih secara acak, terdapat 69,2% mengalami kecemasan sedang sampai 

berat. Apabila kondisi kecemasan tersebut berlangsung dalam waktu lama dan 

tidak mendapatkan penanganan maka dapat mempengaruhi fungsi jantung yang 

menyebabkan risiko terkena PJK.  
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Pemerintah Republik Indonesia telah menyusun program pencegahan 

primer dan sekunder sebagai upaya pengendalian faktor risiko PJK. Upaya 

pencegahan primer dilakukan untuk menurunkan angka kejadian PJK pertama 

kali seperti meningkatkan perilaku hidup sehat yang berhubungan dengan 

kesehatan jantung dan mengurangi kecemasan psikologis (Depkes RI, 2007). 

Sehingga sangatlah penting mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya kecemasan sebagai faktor psikologis risiko PJK, dalam rangka 

menyusun strategi preventif dan intervensi penatalaksaan untuk mengendalikan 

perkembangan risiko penyakit tersebut. 

Kaplan et al., (2008) menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kecemasan terdiri atas faktor intrisik yakni usia, pengalaman menjalani 

pengobatan dan tipe kepribadian. Sedangkan faktor ekstrisik yaitu kondisi medis 

atau diagnosis penyakit, tingkat pendidikan, pengetahuan dan akses informasi, 

proses adaptasi atau mekanisme koping, status sosial ekonomi dan riwayat 

penyakit keluarga. Faktor pengalaman menjalani pengobatan dan diagnosis 

penyakit merupakan faktor kecemasan yang terjadi pada seseorang yang sudah 

menderita PJK. Sedangkan kajian studi ini adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi kejadian kecemasan pada populasi sehat dengan risiko PJK, 

artinya pada populasi yang belum terdiagnosis menderita PJK tetapi memiliki 

faktor risiko PJK. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kelompok usia, jenis 

kelamin, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, pengetahuan, riwayat 

penyakit keluarga, tipe kepribadian dan mekanisme koping. 

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukan hasil yang tumpang tindih 

tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah psikologis kecemasan 

sebagai prediktor perkembangan risiko PJK. Hasil penelitian Shen et al., (2008) 

dan Musliner et al., (2016) menjelaskan bahwa faktor usia menunjukan secara 

independen dan signifikan dengan kejadian kecemasan dimana usia paruh baya 
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dan usia lebih tua (60 tahun lebih) yang memprediksi perkembangan kejadian 

penyakit kardiovaskuler. Sedangkan menurut Kaplan et al., (2008), perempuan 

lebih rentan mengalami kecemasan dibandingkan laki-laki dan sebagian besar 

kecemasan terjadi pada usia muda antara 21 sampai 45 tahun. Diperkuat hasil 

penelitian Abbasi et al., (2016) menunjukkan laki-laki usia muda (rata-rata 45 

tahun), penyalahguna narkoba dan pecandu alkohol cenderung lebih banyak 

mengalami ketegangan dan kecemasan berat, sedangkan pada perempuan 

menunjukan gejala kecemasan tinggi dengan kondisi hipertensi dan kegemukan. 

Sementara itu hasil penelitian Fiska, (2015) menjelaskan tidak terdapat 

hubungan antara usia dengan kecemasan umum dalam kehidupan sehari-hari. 

Kecemasan terjadi pada laki-laki karena faktor ketegangan dalam interaksi sosial 

dan stres kerja. Hasil penelitian lain oleh Alex, (2014) bahwa jenis kelamin laki-

laki dengan karakter kepribadian tipe A yang ambisius, temperamen, sikap 

permusuhan, tidak sabar dan persaingan lebih rentan terhadap stres dan 

kecemasan kronis serta risiko penyakit jantung. Hasil penelitian Abbasi et al., 

(2016) menjelaskan pula bahwa ada keterkaitan antara riwayat penyakit jantung 

dalam keluarga dengan kejadian kecemasan pada laki-laki karena menjadi 

kekhawatiran tentang kematian dini. Sedangkan pada perempuan, riwayat 

penyakit jantung dalam keluarga merupakan masalah yang paling menegangkan 

dan menunjukan hubungan yang paling kuat dengan kejadian kecemasan. Hal ini 

mungkin melibatkan peran faktor-faktor lain termasuk faktor genetik dan 

membutuhkan penelitian lebih lanjut.  

Berdasarkan fenomena di atas, dapat dijelaskan bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi kecemasan yang terjadi pada individu yang memiliki faktor risiko 

PJK, namun perlu diteliti lebih lanjut. Maka peneliti merasa perlu melakukan 

penelitian tentang analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian kecemasan 
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pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian adalah faktor apa saja yang berhubungan 

dengan kejadian kecemasan pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota 

Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berhubungan dengan kejadian 

kecemasan pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. 

1.3.2 Tujan Khusus 

1. Mendiskripsikan karakteristik usia, kelompok usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, status sosial ekonomi, pengetahuan, riwayat penyakit keluarga, 

tipe kepribadian, mekanisme koping dan kejadian kecemasan pada populasi 

dengan risiko PJK. 

2. Mengidentifikasi hubungan kelompok usia dengan kejadian kecemasan pada 

populasi dengan risiko PJK. 

3. Mengidentifikasi hubungan jenis kelamin dengan kejadian kecemasan pada 

populasi dengan risiko PJK. 

4. Mengidentifikasi hubungan tingkat pendidikan dengan kejadian kecemasan 

pada populasi dengan risiko PJK. 

5. Mengidentifikasi hubungan riwayat penyakit keluarga dengan kejadian 

kecemasan pada populasi dengan risiko PJK. 

6. Mengidentifikasi hubungan pengetahuan dengan kejadian kecemasan pada 

populasi dengan risiko PJK. 
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7. Mengidentifikasi hubungan status sosial ekonomi dengan kejadian kecemasan 

pada populasi dengan risiko PJK. 

8. Mengidentifikasi hubungan tipe kepribadian dengan kejadian kecemasan pada 

populasi dengan risiko PJK. 

9. Mengidentifikasi hubungan mekanisme koping dengan kejadian kecemasan 

pada populasi dengan risiko PJK. 

10. Mengidentifikasi faktor yang paling berhubungan dengan kejadian kecemasan 

pada populasi dengan risiko PJK. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penilitian dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang 

kedokteran, kesehatan dan keperawatan khususnya mengenai faktor psikologis 

kecemasan terhadap risiko PJK sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam 

rangka menyusun strategi penatalaksanaan dan menentukan intervensi untuk 

mengendalikan perkembangan faktor risiko PJK di masyarakat. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan. 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas 

terhadap pelayanan kesehatan dan keperawatan di komunitas tentang 

kecemasan dan faktor risiko PJK sehingga dapat dilakukan upaya 

peningkatan kesehatan, pencehagan primer dan kewaspadaan dini terhadap 

kejadian kecemasan dan risiko PJK, yang pada akhirnya dapat menurunkan 

angka kejadian PJK. 
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2. Masyarakat. 

Hasil penelitian dapat memberikan tambahan informasi dan 

pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan jantung khususnya faktor 

psikologis kecemasan dan faktor risiko penyebab PJK sehingga masyarakat 

dalam kehidupan sehari-hari dapat melakukan upaya promotif, preventif dan 

kuratif apabila mengalami kecemasan dan memiliki faktor risiko PJK. 

3. Penelitian Kesehatan. 

Hasil penelitian dapat memberikan gambaran untuk penelitian sejenis 

yang terkait dengan faktor psikologis dan risiko PJK, serta dapat menjadi 

kerangka acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya 

. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Penyakit Jantung Koroner 

2.1.1 Definisi 

Penyakit jantung koroner adalah suatu kondisi patologis dari arteri koroner 

(arterosklerosis koroner), yang dapat menyebabkan kelainan struktur dan fungsi 

arteri koroner serta gangguan aliran darah menuju organ jantung (Surrena, 

2010). PJK merupakan penyakit jantung dan arteri koroner akibat sumbatan atau 

penyempitan dari arteri koroner (proses aterosklerosis), karena timbunan lemak 

dan jaringan ikat pada bagian dinding arteri koroner yang terjadi secara 

perlahan-lahan (Sanchis-gomar, Perez-quilis, Leischik, & Lucia, 2016). PJK 

didefinisikan sebagai suatu kelainan satu atau lebih arteri koroner, dimana terjadi 

penebalan pada dinding dalam arteri koroner disertai adanya proses 

arterosklerosis sehingga mempersempit lumen atau lubang arteri koroner yang 

pada akhirnya menggangu aliran suplai darah menuju jantung dan otot jantung 

yang mengakibatkan gangguan dan kerusakan otot jantung (Anwar, 2004). 

Proses aterosklerosis koroner mengakibatkan terjadinya lumen atau lubang 

arteri koroner menjadi sempit dan menyebabkan adanya penyumbatan suplai 

aliran darah ke jantung sehingga mengakibatkan suplai darah melalui arteri 

koroner yang membawa oksiegen dan nutrisi yang diperlukan menjadi tidak 

adekuat untuk menggerakan jantung secara normal. Selain itu, spasme atau 

penyempitan pembuluh darah jantung tanpa kelainan anatomis yang secara 

bersama-sama atau tersendiri menyebabkan gejala berupa iskemia. Apabila 

arteri koroner mengalami sumbatan total pada satu atau lebih arteri, maka terjadi 

kerusakan otot jantung (Davidson, 2002). Dari beberapa definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penyakit jantung koroner adalah suatu gangguan fisiologi 
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jantung akibat otot jantung mengalami kekurangan darah akibat penyempitan 

atau sumbatan pada arteri koroner karena proses aterosklerosis atau spasme 

dan atau kombinasi dari keduanya, serta terjadi dalam jangka waktu yang cukup 

lama sejak usia muda.  

2.1.2 Etiologi 

Etiologi dari penyakit jantung koroner belum diketahui dengan pasti. Secara 

umum terdiri atas dua jenis, yaitu penurunan suplai atau asupan dari oksigen 

(karena aterosklerosis, vasopasme, tromboemboli) dan meningkatnya kebutuhan 

akan oksigen otot jantung. Artinya terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan 

oksigen miokardium dengan masukannya. Terdapat dua jenis kondisi 

ketidakseimbangan akan asupan kebutuhan oksigen yakni hipoksemia (iskemia) 

akibat kelainan vaskuler dari arteri koroner, dan hipoksia (anoksia) akibat 

kekurangan jumlah oksigen darah. Pada keadaan iskemia terjadi kelainan 

vaskuler dan mengakibatkan perfusi jaringan berkurang dan proses eliminasi 

metabolik seperti asam laktat menurun sehingga gejala dirasakan lebih cepat 

muncul (Davidson, 2002). 

Kelainan fungsi jantung pada PJK akibat otot jantung kekurangan suplai 

darah disebabkan oleh penyempitan pada arteri koroner sebagai akibat dari 

proses aterosklerosis. Arterosklerosis merupakan penyebab PJK yang paling 

banyak dijumpai. Arterosklerosis menyebabkan terjadinya penimbunan lipid dan 

jaringan fibrosa (plak) pada arteri koroner sehingga dengan secara progresiff 

menyebabkan terjadinya penyempitan lumen arteri koroner. Plak arteri koroner 

sering muncul pada area-area dimana dapat terjadi turbulensi secara maksimum, 

misalnya area percabangan yang merupakan area tekanan tinggi dan area yang 

pernah mengalami trauma oleh deskuamasi endotel yang mengakibatkan adhesi 

trombosit (Kabo, 2008). 
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Apabila bagian lumen mengalami penyempitan, maka terjadi peningkatan 

resistensi aliran darah dan membahayakan fungsi miokardium. Pada periode 

tersebut, proses deposit plak akan mengalami penimbunan secara perlahan dan 

akhirnya ukuran diameter arteri koroner menjadi semakin sempit, dan tidak bisa 

dilewati oleh aliran darah. Terhalangnya aliran darah arteri koroner disebut fixed 

blockade (Soeharto, 2004). 

2.1.3 Faktor Risiko PJK 

Penyebab PJK belum diketahui secara pasti. Berdasarkan beberapa 

penelitian epidemiologis secara prospektif, dijelaskan bahwa faktor risiko individu  

menderita PJK dapat ditentukan melalui adanya interaksi dua atau lebih dari 

beberapa faktor risiko seperti faktor biologis yang tidak bisa diubah meliputi 

hereditas, umur lebih 40 tahun (semakin tua risiko semakin besar), jenis kelamin 

(insiden pada laki-laki lebih tinggi dari perempuan). Sedangkan faktor biologis 

yang dapat diubah meliputi hipertensi, dislipidemia, merokok, obesitas, diabates 

mellitus, diet tinggi lemak jenuh dan kalori, kurang aktifitas fisik serta stres 

psikologis (Jones & Greene, 2013; Koopman et al., 2016). 

Faktor risiko penyebab PJK diklasifikasi atas dua yakni faktor risiko mayor 

yang tidak bisa diubah (non modifiable) dan yang bisa diubah (modifiable) yaitu 

sebagai berikut : 

1. Faktor risiko mayor tidak bisa diubah 

a. Umur 

b. Gender 

c. Keturunan  

d. Ras 

2. Faktor risiko mayor yang bisa diubah  

a. Merokok  

b. Kolesterol darah tinggi (hypercholesterolemia) 
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c. Hipertensi 

d. Kurang aktifitas fisik 

e. Berat badan lebih dan obesitas 

f. Diabetes melitus 

g. Stress psikologis 

h. Alkohol  

i. Diet dan nutrisi 

 
2.2 Populasi Risiko PJK 

Perkembangan kejadian PJK dapat dicegah melalui pengendalian faktor 

risiko PJK melalui deteksi dini sehingga dapat menurunkan tingkat morbiditas. 

Deteksi dini dilakukan untuk mengetahui status kesehatan kardiovaskuler pada 

seorang individu sehat, termasuk yang berhubungan dengan berbagai faktor 

risiko PJK yang semakin banyak ditemukan dalam populasi orang dewasa (30-74 

tahun) (Jensen & Ryan, 2013). 

Faktor risiko individu menderita PJK diketahui melalui adanya interaksi 

berbagai faktor risiko yakni faktor herediter, umur, jenis kelamin hipertensi, 

kolesterol tinggi, perilaku merokok dan minum alkohol, obesitas, diabates 

mellitus, diet tinggi lemak jenuh dan kalori, kurang aktifitas fisik dan olahraga, 

serta stres psikologis (Jones & Greene, 2013; Koopman et al., 2016). 

2.2.1 Usia 

Semakin bertambah usia seseorang semakin meningkatkan perkembangan 

risiko PJK, kemungkinan menderita PJK dan mengalami serangan jantung yang 

fatal. Laki-laki usia lebih 40 tahun memiliki risiko terkena PJK sebesar 49% dan 

perempuan 32%. Orang yang meninggal akibat PJK lebih dari 81% pada usia     

≥ 65 tahun. Berbagai sumber data statistik yang melaporkan bertambahnya usia 

seseorang menjadi faktor risiko dari PJK (Garko, 2012). 
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Menurut hasil penelitian Delima et al., (2009) menjelaskan bahwa 

kecenderungan peningkatan risiko penyakit jantung seiring dengan 

bertambahnya usia. Risiko 2,2 kali pada kelompok usia lebih 55 tahun dan pada 

kelompok usia lebih 75 tahun 2,49 kali dari pada kelompok usia 15-24 tahun. 

2.2.2 Jenis kelamin 

Data American Heart Association (AHA), 1 dari 3 wanita dewasa menderita 

penyakit jantung dan pembuluh darah (PJPD). Jumlah kematian yang 

diakibatkan oleh PJPD pada perempuan lebih tinggi dari laki-laki sejak tahun 

1984. Sebanyak 38% perempuan mengalami serangan jantung dan meninggal 

lebih cepat dalam kurun waktu satu tahun dari pada laki-laki yang hanya 25%. 

Terdapat tiga juta perempuan yang memiliki riwayat serangan jantung yang 

disebabkan oleh PJK. Akan tetap 64% dari perempuan meninggal mendadak 

akibat PJK tersebut, sebelumnya tidak menunjukan gejala. Wanita pasca usia 

menopause harus lebih waspada terhadap risiko penyebab PJK. Kejadian PJK 

meningkat pada perempuan setelah usia menopause dan terjadi kematian 2-3 

kali lebih tinggi dari pada perempuan sebelum masa menopause. Perkembangan 

dan peningkatan risiko PJK pada laki-laki terjadi pada umur lebih dari 40 tahun 

sebesar 49% dan perempuan 32%. Usia rata-rata laki-laki mengalami serangan 

jantung pertama kali akibat PJK adalah pada usia 65,8 tahun, sedangkan 

perempuan 70,4 tahun. Perempuan lebih serius mengalami kejadian serangan 

jantung dan kematian mendadak, walaupun kejadian PJK pada perempuan lebih 

lambat 10-20 tahun dibandingkan pada laki-laki (Garko, 2012). 

2.2.3 Hiperkolesterolemia 

Kolesterol akan terakumulasi di lapisan-lapisan media arteri koroner dan 

intima. Jika terus-menerus akan membentuk plak sehingga arteri koroner 

meradang atau mengalami penumpukan lemak penyebab aterosklerosis (Fuster, 
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2010). Hiperlipidemia disebabkan oleh lipoprotein abnormal dalam darah karena 

peningkatan kadar LDL dan penurunan HDL (Kumar & Abbas, 2010). 

Di negara-negara barat, PJK awalnya dikaitkan dengan hiper-

kolesterolemia. Di negara-negara Asia, kolesterol total secara keseluruhan 

umumnya lebih rendah dan kejadian PJK juga lebih rendah. Tetapi dengan 

industrialisasi dan urbanisasi di Asia, kadar kolesterol total di masyarakat telah 

meningkat selama 50 tahun terakhir. Peningkatan kolesterol dikaitkan dengan 

peningkatan asupan makanan berlemak. Banyak studi epidemiologi di Asia 

memberikan informasi tentang keterkaitan kolesterol dengan risiko penyakit 

jantung dan pembuluh darah (Hata & Kiyohara, 2013). 

Penelitian pada pria dan wanita berusia 30-64 tahun di Korea tentang 

kolesterol dengan peningkatan penyakit jantung dan pembuluh darah. 

Peningkatan 1 mmol/liter kolesterol akan meningkatkan denyut jantung 1.20 

(1.16-1.24) pada stroke iskemik, 0.91 (0.87-0.95) pada stroke hemoragik dan 

1.48 (1.43-1.53) pada infark miokard. Peningkatan ≥ 1 mmol/liter dapat 

mengakibatkan peningkatan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah serta 

stroke iskemik (Hata & Kiyohara, 2013). The Hisayama Study tahun 2003 di 

Jepang menunjukan risiko seseorang mengalami infark otak nonembolic dan PJK 

mengalami peningkatan akibat LDL yang tinggi. Non-HDL diyakini sebagai 

penyebab meningkatnya seseorang terkena infark miokard akut dari pada 

kolesterol total. Pada orang Asia, hiperkolesterolemia sebagai faktor risiko untuk 

penyakit aterosklerotik, seperti stroke dan infark miokard (Kiyohara et al., 2003). 

2.2.4 Hipertensi 

Hipertensi disebut sebagai suatu keadaan menetap terhadap peningkatan 

tekanan darah arterial (Dorland, 2010). Tahun 2003, Eighth Joint National 

Commitee (JNC VIII) mengklasifikasikan tekanan darah normal bila nilai sistolik   
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< 120 mmHg dan diastolik < 80 mmHg. Kategori hipertensi jika tekanan sistolik ≥ 

140 mmHg dan diastolik ≥ 90 mmHg (Fuster, 2010). 

Menurut penelitian Hata & Kiyohara (2013), menjelaskan bahwa hipertensi 

sebagai faktor risiko paling kuat pada penyakit stroke dan PJK. Prevalensi 

hipertensi pada seseorang usia dewasa lebih banyak terjadi di daerah perkotaan. 

Secara kasar bahwa seperempat atau sepertiga dari populasi orang dewasa di 

Asia memiliki hipertensi. Prehipertensi terbukti menjadi faktor predisposisi untuk 

hipertensi di masa depan, dan lebih jauh lagi sudah ada beberapa studi yang 

menjelaskan hubungan langsung antara prehipertensi dan risiko PJK. Hasil 

penelitian menunjukan peningkatan penyakit jantung dan pembuluh darah serta 

kejadian PJK dapat disebabkan kondisi prehipertensi dan hipertensi. Oleh karena 

itu, memodifikasi perilaku dan pola hidup seperti diet rendah garam, berhenti 

merokok, aktifitas fisik dan olahraga adalah sebagai upaya mengendalikan 

kejadian prehipertensi dan hipertensi. 

2.2.5 Merokok 

Merokok dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko PJK. Merokok 

akan memicu proses pembentukan plak di arteri koroner. Beberapa hasil studi 

menunjukkan merokok akan meningkatkan risiko PJK dengan menurunkan 

kolesterol lipid kepadatan tinggi (HDL). Semakin banyak rokok, maka semakin 

besar risiko PJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berhenti merokok dalam 

waktu satu tahun, mengurangi setengah resiko PJK (Tolstrup et al., 2014). 

Merokok dapat merubah metabolisme dengan meningkatkan kolesterol 

darah. Tingginya kolesterol dalam darah memiliki pengaruh yang sangat besar 

terhadap resiko terjadinya PJK (Tolstrup et al., 2014). Hasil penelitian Badan 

Kesehatan Korea pada laki-laki usia ≥ 10 tahun menunjukan bahwa resiko terjadi 

PJK dan penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah lainnya semakin tinggi 
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seiring dengan semakin banyaknya jumlah rokok dihisap setiap hari (Hata & 

Kiyohara, 2013). 

Hasil penelitian Asia Pasific Cohort Studies Collaboration (APCSC) tahun 

2005 menunjukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara jumlah rokok yang 

dihisap perhari dengan kejadian penyakit stroke dan PJK. Berhenti dari merokok 

sangat memiliki manfaat yang baik (Hata & Kiyohara, 2013). Terdapat hubungan 

signifikan antara kebiasaan merokok dengan kejadian PJK. Perilaku merokok 

menyebabkan resiko 2,4 kali terjadi PJK pada usia lebih 45 tahun (Abu-baker, 

Haddad, & Mayyas, 2010). 

Studi Framingham menjelaskan bahwa PJK menyebabkan kematian 

mendadak pada pria yang merokok 10 kali lebih tinggi dan 4,5 kali lebih banyak 

pada wanita. Hal ini terjadi karena peningkatan beban miokard yang disebabkan 

oleh katekolamin dan berkurangnya konsumsi O2 karena inhalasi karbon yang 

mengakibatkan takikardia, vasokonstriksi arteri, perubahan permeabilitas dinding 

arteri, dan konversi Hb 5-10% menjadi karboks. Rokok yang lebih umum 

merokok menyebabkan kadar kolesterol HDL menurun. Efek rokok pada 

seseorang memiliki dampak langsung pada peningkatan diabetes melitus yang 

disertai dengan obesitas dan tekanan darah tinggi, sehingga proses 

aterosklerosis lebih cenderung pada orang yang merokok (Abu-baker et al., 

2010). 

2.2.6 Diabetes melitus 

Diabetes mellitus (DM) adalah penyakit metabolik yang ditandai oleh 

karakteristik hiperglikemia karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau 

keduanya. Diagnosis didasarkan pada hasil tes glukosa darah, skrining pasien 

DM, terganggunya toleransi glukosa dan glukosa darah puasa untuk menentukan 

intervensi yang tepat. Pasien dengan toleransi glukosa terganggu (TGT) dan 

glukosa darah puasa terganggu (GDPT) adalah tahap awal untuk DM. Setelah 5-
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10 tahun, 1/3 dari kelompok TGT berkembang menjadi DM, 1/3 tetap, dan 1/3 

lebih kembali normal. Kehadiran TGT sering dikaitkan dengan resistensi insulin. 

Dalam kelompok TGT, risiko aterosklerosis lebih tinggi dari pada kelompok 

normal. TGT sering dikaitkan dengan penyakit jantung dan pembuluh darah, 

tekanan darah tinggi dan dislipidemia. Penyaringan pasien DM melalui 

pemeriksaan glukosa darah puasa (GDP) minimal 8 jam, atau glukosa puasa 

sewaktu (GDS), setelah diberikan 75 gram glukosa untuk orang dewasa, tes 

toleransi glukosa oral (TTGO) dilakukan atau 1, 75 gr/kgBB untuk anak-anak, lalu 

diperiksa kadar gula darah mereka setelah 2 jam terapi glukosa (American 

Diabetes Association, 2015; Inzucchi, 2012). 

Seorang penderita DM akan mudah mengalami aterosklerosis dan lebih 

dari 2/3 kematian penyakit arterial akibat DM. Studi Helsinki menyatakan bahwa 

mortalitas PJK tiga kali lebih tinggi pada pasien DM. Hal ini terkait dengan 

kelainan metabolisme lipid yang dapat meningkatkan atherogenesis dan produk 

akhir glikosilasi lanjut (advanced glycation endproducts) yang menunjukan 

proses metabolisme abnormal pada DM dan yang mempengaruhi kerusakan 

endotel (Goldenberg & Punthakee, 2013). Intoleransi glukosa merupakan faktor 

predisposisi ada penyakit kardiovaskuler. Studi menunjukkan bahwa pria dengan 

DM memiliki risiko PJK 50% lebih besar dari pada orang yang normal. 

Sedangkan untuk wanita risiko meningkat dua kali lipat. Ada hubungan penderita 

DM dengan kejadian PJK (Anwar, 2004; Qazi & Malik, 2013). 

Status toleransi glukosa (WHO) adalah glukosa normal (glukosa puasa      

< 6.1 mmol/L dan 2 jam setelah makan < 7,8 mmol/L), gangguan glikemia puasa 

(6,1-6,9 mmol/L dan 2 jam setelah makan > 7.8 mmol/L), TGPT < 7.0 mmol/L 

dan 2 HPG 7.8-11.0 mmol/L) dan DM ≥ 7.0 mmol/L dan atau 2 HPG ≥ 11.0 

mmol/L) (Hata & Kiyohara, 2013). 
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Menurut hasil penelitian APCSC selama 5,4 tahun pada populasi di Asia 

untuk menemukan hubungan DM dengan kejadian penyakit kardiovaskuler, di 

mana status DM masing-masing responden didasarkan pada riwayat penyakit. 

Diabetes melitus merupakan faktor risiko utama untuk penyakit stroke dan PJK. 

Hasil studi APCSC ini menunjukkan bahwa faktor hiperglikemia dikaitkan dengan 

peningkatan risiko PJK dan PJPD lainnya (Hata & Kiyohara, 2013). 

2.2.7 Inaktifitas fisik 

Aktifitas atau latihan fisik dan olah raga dianjurkan bagi siapa saja untuk 

menjaga dan meningkatkan kesegaran tubuh. Aktivitas fisik bermanfaat 

melancarkan sirkulasi darah dan proses pembakaran kalori tubuh. Aktivitas fisik 

dan olahraga teratur berguna untuk mengendalikan berat badan dan 

memperkuat sistem kardiovaskular. Aktivitas Fisik dan olahraga dikategorikan 

cukup apabila dilakukan secara rutin dan terus menerus, setidaknya 10 menit 

dalam satu jenis latihan atau aktifitas fisik tanpa henti, dan selama 150 menit 

secara keseluruhan dalam seminggu. 

Aktifitas dan latihan fisik dianjurkan bagi siapa saja untuk menjaga dan 

meningkatkan kebugaran tubuh. Aktifitas dan latihan fisik serta olahraga secara 

teratur berguna untuk menjaga berat badan tetap stabil dan memperkuat sistem 

kardiovaskular. Aktifitas dan latihan fisik termasuk kategori cukup bila dilakukan 

secara rutin, setidaknya 10 menit dalam suatu latihan atau kegiatan, dan 150 

menit selama lima hari dalam seminggu (Li & Siegrist, 2012; Salim & Nurrohmah, 

2013). 

Latihan fisik atau olahraga adalah suatu aktifitas tubuh yang berguna untuk 

meningkatkan dan menjaga kesehatan, meningkatkan sirkulasi darah, 

kemampuan jantung dan paru-paru, otot, dan persendian. Latihan teratur akan 

memiliki efek yang baik pada tubuh. Latihan fisik dengan beban tertentu akan 

mengubah fisik dan fisiologis tubuh, serta meningkatkan kebugaran tubuh. 
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Latihan aerobik secara teratur dapat menurunkan risiko PJK sebesar 11% pada 

pria dan 4% pada wanita (Salim & Nurrohmah, 2013). 

Temuan penelitian Soares-miranda et al., (2016) menyatakan individu yang 

tidak memiliki kebiasaan olahraga, akan beresiko lebih tinggi terkena PJK 

dibandingkan mereka yang memiliki kebiasaan olahraga. Sementara itu, hasil 

penelitian Salim & Nurrohmah (2013) menjelaskan bahwa orang yang tidak 

teratur melakukan kegiatan olahraga, memiliki resiko menderita PJK 2,25 kali 

lebih tinggi dari pada yang berolahraga secara teratur. 

Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI (2008), aktifitas dan 

latihan fisik dengan rutin dan teratur memberikan efek yang baik bagi kesehatan 

yakni: 

1. Terhindar dari berbagai penyakit, seperti penyakit jantung, hipertensi, stroke, 

kanker, osteoporosis, diabetes melitus dan lain-lain. 

2. Berat badan stabil. 

3. Tulang kuat dan otot lentur. 

4. Tubuh ideal dan porposional. 

5. Percaya diri. 

6. Bugar dan bertenaga. 

7. Kesehatan tubuh baik. 

Beberapa kegiatan dan latihan fisik seperti berjalan kaki selama 10-20 

menit, joging, push up, naik dan turun tangga, senam dan fitnes, aerobik, main 

tenis, sepak bola, bulu tangkis, bola basket, bola voli, berenang, bersepeda, 

latihan kekuatan, mendaki gunung dan lainnya (World Health Organization, 

2010). 
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2.3 Kecemasan Sebagai Faktor Risiko PJK 

Potensial faktor risiko psikologis untuk coronary heart disseases (CHD) 

dapat dikelompokkan menjadi tiga domain. Yang pertama terdiri dari keadaan 

afektif negatif yakni depresi, kecemasan, distres dan marah. Yang kedua 

mencakup pola kepribadian seperti pola perilaku kepribadian tipe A dan 

kepribadian tipe D. Perilaku kepribadian tipe A ditandai dengan ambisi yang kuat, 

daya saing, urgensi waktu dan permusuhan. Kepribadian tipe D kombinasi 

pengaruh emosinal negatif yang tidak diungkapkan dan hambatan sosial. Di 

antara pasien dengan penyakit jantung iskemik, kombinasi negatif emosional 

tinggi dan sosial yang tinggi meningkatan hampir 2 kali lipat risiko PJK. Yang 

ketiga memahami faktor sosial termasuk dukungan sosial dan status sosial 

ekonomi. Dukungan sosial bertindak sebagai penyangga terhadap kejadian 

kehidupan negatif dan sebagai fungsi pelindung (Smith & Blumenthal, 2011). 

Mekanisme stres adaptasi fisiologis terhadap faktor psikososial negatif 

yang mempengaruhi aktifitas dan fungsi jantung penyebab kejadian PJK 

dijelaskan melalui disregulasi dari hypothalamic pituitary adrenal (HPA), aktivasi 

platelet, inflamasi dan faktor gaya hidup (Smith & Blumenthal, 2011). Disregulasi 

HPA merupakan proses utama terkait dengan aktivitas sistem saraf simpatis 

yang terjadi pada individu dengan masalah psikososial. Stimulasi kronis dari 

proses ini menginduksi beberapa respons patofisiologis dan peningkatan 

aktivitas sistem syaraf simpatik menyebabkan peningkatan aktivitas sistem saraf 

otonom, resistensi insulin, hipertensi, respon inflamasi berlebihan, aktivasi 

platelet, disfungsi endotel dan efek somatik lainnya. Faktor psikologis khususnya 

depresi terbukti menyebabkan hiperkortisolemia, aktivitas HPA yang tumpul, dan 

kontrol umpan balik yang berkurang yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

perkembangan aterosklerosis (Saab & Kubzansky, 2005). 
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Peningkatan aktivasi platelet dan trombosit terbukti berperan penting dalam 

patogenesis, meningkatkan progres dan memprediksi kejadian penyakit 

kardiovaskuler pada pria sehat. Aktivasi platelet berkaitan dengan serotonin yang 

memiliki antiplatelet dan pemberian terapi serotonin selektif reuptake inhibitor 

(SSRI) atau psikoterapi terbukti mengurangi tingkat platelet. SSRI juga 

menghasilkan dosis penghambatan terkait serotonin serapan trombosit dan 

dapat menurunkan risiko kejadian penyakit kardiovaskuler. Selanjutnya, faktor 

inflamasi seperti protein C-reaktif (CRP) miliki peran penting dalam patogenesis 

dan perkembangan penyakit kardiovaskuler. Hubungan antara stres psikologis 

akut dan proses inflamasi bahwa tekanan psikologis akut terkait dengan 

peningkatan interleukin (IL) -6, IL-1b, dan kecenderungan untuk sebuah asosiasi 

dengan CRP yang lebih tinggi. Faktor psikososial negatif mempengaruhi perilaku 

dan gaya hidup seperti peningkatan penggunaan zat. Peningkatan frekuensi 

yang lebih besar dari perilaku merokok, konsumsi alkohol dan penggunaan obat 

terlarang. Kondisi ini menjadi predictor risiko PJK (Smith & Blumenthal, 2011). 

Proses respons stres fisiologis dimulai dari saat tubuh menyadari adanya 

stressor baik dari faktor eksternal maupun internal, diikuti dengan pengiriman 

sinyal ke otak dan respons simpatik dan hormonal yang spesifik untuk 

menghilangkan, mengurangi atau mengatasi stres. Bila tubuh merasakan adanya 

stresor tertentu, sinyal tentang stimulus tersebut dikirim ke otak. Mekanisme 

utama dalam menangani stressor dikendalikan oleh medulla oblongata, 

pembentukan retikuler dan kelenjar pituitari/hipofise. Hipotalamus kemudian 

disiagakan untuk membangkitkan autonomic nervous system (ANS). ANS adalah 

sistem yang mengendalikan sebagian besar organ utama tubuh seperti jantung, 

paru-paru, perut, kelenjar dan bahkan pembuluh darah. Dengan organ-organ ini, 

tubuh akan segera menyadari bahwa ANS bertanggung jawab atas regulasi 

detak jantung dan pernapasan yang tidak disadari. ANS dibagi lagi menjadi dua 
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subsistem yakni sistim saraf simpatis (SNS) dan sistim saraf parasimpatis (PNS). 

SNS adalah salah satu "sistem aksi" yang sangat aktif tubuh selama individu 

dalam situasi yang penuh tekanan (Tsigos & Chrousos, 2002). Keterlibatan 

sistem saraf dan hormon dalam meresppon stres diuraikan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.1 Mekanisme Respon Fisiologis Stres pada Sistem Tubuh  
(Tsigos & Chrousos, 2002) 

  
Pusat kontrol stres di hipotalamus dan batang otak, berupa hormon 

kortikotropin (CRH) dan orginine vasopressin (AVP), paraventrikuler nucleus 

(PVN) dan lokus ceruleus (LS) norepineprin (sistem saraf simpatis). Hipotalamus 

pituitari adrenal (HPA) axis, merupakan representatif dari sistem limbik oleh otak 

yang mempengaruhi semua organ tubuh. Proses interaksi pusat stres dan sistem 

kendali pada otak dapat memberikan manfaat bagi sistem tubuh, yang 

mempengaruhi fenomena afeksi dan antisipasi (mesocortical/mesolimbic 

system), yakni inisiasi, propagasi dan penghentian sistem stress activity 

(amygdala atau complex hippocampus) dan pembentukan sensasi nyeri (nukleus 

arkuata) (Tsigos & Chrousos, 2002). Stres menyebabkan diaktifkannya HPA-axis 

dan sympatheic adrenal medulare (SAM) axis, yang mengakibatkan terjadinya 

perubahan kekebalan tubuh atau imunitas (gambar 2.2). 
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Gambar 2.2 HPA-Axis dan SAM-axis dalam Merespon Stres  
(Thornton & Andersen, 2008)  

 
 

Reaksi hormon pada stres sebagai mekanisme koping biologis untuk 

mempertahankan diri terhadap stres yang membahayakan hidup. Sumbu HPA 

memainkan peran dalam pemeliharaan kehidupan (Carrasco & Kar, 2003). 

Proses fisiologi, stres mengaktifkan HPA axis dan sistim saraf simpatis, 

corticotrophin releasing hormone - corticotrophin releasing factor (CRH-CRF) dan 

arginine vasopressin (AVP). Kemudian ada peningkatan produksi ACTH di 

kelenjar posterior dan pengaktifan neuron andrenergik di locus caeruleas/ 

norepinefrin (LC/NE). Sistem locus caeruleas dan norepinefrin bertanggung 

jawab untuk menanggapi stres secara langsung dengan "fight or flight" yang 

didukung epinefrin dan norepinefrin. Sementara itu ACTH merangsang sekresi 

kortisol dari bagian korteks adrenal otak (Tsigos & Chrousos, 2002). 
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Gambar 2.3 HPA Axis dan Respon Stres (Guilliams & Edwards, 2010) 

 

Sekresi hormon kortisol yang meningkat dapat menyebabkan dampak 

metabolisme dengan cara meningkatkan glukoneogenesis, mobilisasi lemak dan 

protein, mengurangi sensitivitas insullin, menurunnya hormon pertumbuhan (GH-

T3) dan respon inflamasi (Guilliams & Edwards, 2010). Menurut Carrasco & Kar 

(2003), respons stres terhadap tubuh dapat menyebabkan berbagai proses 

perubahan fisiologis seperti mobilisasi energi untuk meningkatkan dan 

mempertahankan fungsi otot dan otak, meningkatkan respon dan stabilitas tubuh 

terhadap adanya ancaman atau ketidaknyamanan, peningkatan kerja 

kardiovaskuler (jantung, pernapasan, distribusi aliran darah, peningkatan dan 

pengurangan pasokan energi ke otot dan otak), perubahan sistim modulasi 

respons imunitas, menghambat proses fisiologis sistem reproduksi dan perilaku 

seksual, dan mengurangi nafsu makan. 
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Kecemasan merupakan faktor risiko yang signifikan untuk CHD. 

Kecemasan diakui sebagai isu krusial pada orang dewasa yang lebih muda dan 

lebih tua karena hubungan kausalnya dengan CHD termasuk faktor risiko lainnya 

seperti depresi, penggunaan zat, kelebihan berat badan, kesulitan tidur, atau 

gaya hidup yang tidak baik  (El-Gabalawy, Mackenzie, Pietrzak, & Sareen, 2014; 

Ouakinin, 2016). Tingkat prevalensi gangguan kecemasan dalam 12 bulan 

17,7% dan prevalensi seumur hidup yang lebih tinggi pada wanita (30,5%) 

dibandingkan pria (19,2%), termasuk pada diagnosis gangguan kejiwaan yang 

paling umum (Smith & Blumenthal, 2011). Beberapa Gangguan kecemasan 

berkembang selama masa kanak-kanak dan cenderung bertahan jika tidak 

diobati secara memadai, termasuk gangguan kecemasan sosial, gangguan 

panik, agoraphobia dan gangguan kecemasan umum (American Psychiatric 

Association, 2013). 

Hubungan antara kecemasan dan efek terhadap kardiovaskular pada 

pasien dengan penyakit kardiovaskuler masih belum jelas (Martens, Nyklicek, 

Szabo, & Kupper, 2008; Seldenrijk et al., 2015), akan tetapi penjelasan terakhir 

memberikan bukti pada PJK. Kecemasan dapat meningkatkan risiko mayor 

kejadian PJK dan kematian (Allgulander, 2010; Ouakinin, 2016). Jalur fisiologis 

yang bisa menjelaskan dampak faktor risiko psikososial pada sistem 

kardiovaskular tidak selalu jelas. Akan tetapi ada hubungan antara gangguan 

kecemasan dengan penurunan variabilitas denyut jantung (Chalmers, Quintana, 

Abbott, & Kemp, 2014). Heart rate variability (HRV) merupakan indikator 

hubungan kompleks antara cabang saraf simpatik dan parasimpatis dari sistem 

saraf otonom dan pengaruhnya pada fungsi jantung. HRV rendah bisa 

dikonseptualisasikan baik sebagai kondisi awal penyakit jantung dan atau 

sebagai faktor risiko, dengan efek buruk pada kesehatan kardiovaskular (Dennis 

et al., 2014). 
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Chalmers et al., (2014) menjelaskan meta-analisis terhadap 36 penelitian 

untuk menguji dampak dari kecemasan dan HRV saat beristirahat merupakan 

penanda psikofisiologis kesehatan dan kesejahteraan. Model integrasi 

neurovisceral menjelaskan hubungan antara HRV dan kecemasan. Gangguan 

kecemasan dikaitkan dengan penurunan yang signifikan HRV mulai dari efek 

kecil sampai sedang. Konteks integrasi model neurovisceral dan teori polivagal 

menunjukkan relevansi patofisiologi fungsi vagal dengan keadaan penurunan 

beban allostatik sebagai respons terhadap lingkungan yang mengancam.  

Meskipun ada perbedaan antara gangguan kecemasan, cemas individual 

dan cemas secara umum, peningkatan kewaspadaan dirasakan pada situasi 

yang menakutkan dan penilaian kognitif dikaitkan dengan keadaan aktivasi 

gairah dan otonom, respons adaptif terhadap persiapan organisme untuk reaksi 

"fight or flight" (O’Donovan, Slavich, Epel, & Neylan, 2013). Respon maladaptif 

dan berpotensi negatif akibat kecemasan dapat meningkatnya risiko CHD, 

diabetes dan gangguan inflamasi. Hubungan faktor-faktor psikologis seperti 

depresi, kecemasan, kemarahan dan sindrom metabolisme sebagai risiko untuk 

penyakit tersebut (Goldbacher & Matthews, 2007). Dengan mengetahui bahwa 

kecemasan sebagai faktor risiko penyakit kardiovaskuler, maka implikasinya bagi 

kesehatan pasien dalam perspektif jangka panjang dan kebutuhan untuk 

mempertimbangkan strategi pencegahan (Chalmers et al, 2014). 

 
2.4 Kecemasan 

2.4.1 Pengertian 

Kecemasan merupakan reaksi emosional yang muncul dari penyebab tidak 

aman dan tidak pasti yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan merasa 

terancam (Stuart, 2013). North American Nursing Diagnosis Association 

(Herdman & Kamitsuru, 2014) menyatakan bahwa cemas adalah perasaan tidak 
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nyaman atau kekhawatiran yang tidak jelas sebagai akibat respon antisipasi 

terhadap adanya bahaya, yang diikuti dengan reaksi otonom (sumber sering 

tidak spesifik dan tidak diketahui). Sedangkan Kaplan et al., (2008) 

mendefinisikan ansietas sebagai manusia akan adanya ancaman atau bahaya 

yang sumber asalnya belum tentu diketahui, abstrak, internal dan biasanya 

berupa konflik. 

Dari beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa cemas adalah 

suatu pengalaman subyektif tidak menyenangkan, ketidakpastian atau ketakutan 

yang berhubungan dengan persepsi dari ancaman yang nyata maupun yang 

tidak nyata terhadap suatu gangguan atau penyakit yang dialami. 

2.4.2 Penyebab dan Proses Terjadinya Kecemasan 

1. Faktor Predisposisi 

Stressor predisposisi kecemasan merupakan semua kejadian yang 

dialami oleh seseorang dan berlangsung sepanjang rentang kehidupan, 

dimana kejadian atau perstiwa tersebut berkontribusi menyebabkan terjadinya 

kecemasan. Stressor predisposisi menurut Stuart (2013) meliputi stressor 

biologis, psikologis dan sosial budaya. 

a. Biologis 

Faktor biologi merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kondisi fisiologis. Beberapa teori yang melatarbelakangi cara pandang 

faktor predisposisi biologis adalah teori genetik, teori neurokimiawi dan 

teori kognitif. 

1) Teori genetik 

Teori genetik merupakan konsep teori yang lebih menekankan pada 

komponen genetik terhadap perkembangan perilaku kecemasan. 

Kecemasan memiliki komponen yang diwariskan melalui kromoson pada 

keturunan tingkat pertama pada generasi sebelumnya. Kembar 



29 
 

monozigot memiliki peluang lebih tinggi dari pada kembar dizigot. Angka 

kejadian panik adalah sebanyak 25% ditemukan pada keturunan tingkat 

pertama. Dimana perempuan lebih berisiko dua kali lebih tinggi dari 

pada laki-laki.  

2) Teori neurokimia 

Teori neurokimiawi menjelaskan kecemasan dikaitkan dengan faktor-

faktor neurokimiawi yang berpengaruh, meliputi norepinefrin dan 

dopamin (secara kimiawi digolongkan sebagai katekolamin), kadar 

neuroendokrin, neurotransmiter seperti serotonin dan gama-amino 

butirat acid (GABA). Gaba merupakan agen penghambat terhadap 

kecemasan. Sedangkan norepinefrin merupakan agen yang dapat 

meningkatkan kecemasan. Disfungsi neurotransmiter GABA akan 

menimbulkan kecemasan (Kaplan et al., 2008; Sherwood, 2011). 

Kelebihan kadar serotonin di beberapa area utama otak, seperti 

hypothalamus, raphe nucleus, thalamus, sistim limbik dan basal ganglia 

yang terkait dengan onset kecemasan (Videbeck, 2011). 

3) Teori kognitif 

Teori kognitif lebih menekankan pada kegiatan belajar dari kejadian 

yang membahayakan melalui perubahan aktivitas fisik yang 

menimbulkan kecemasan. Teori ini menegaskan bahwa kecemasan 

merupakan hasil dari stimulus yang diperoleh melalui aktivitas fisik. 

Teori ini dikembangkan oleh Aaron Beck yang menjelaskan bahwa 

kecemasan adalah respon yang dipelajari terhadap kejadian penuh 

ancaman atau berbahaya (Videbeck, 2011).  

Berdasarkan teori kognitif, kecemasan muncul berawal dari adanya 

persepsi individu terhadap riwayat perubahan fisik di masa lalu yang 

tidak menyenangkan sehingga ketika perubahan fisik yang serupa 
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muncul di kemudian hari, individu akan memaknainya sebagai 

mekanisme peringatan terhadap munculnya peristiwa yang mengancam. 

b. Psikologis 

Faktor psikologis kecemasan dapat terjadi pada seseorang akibat a 

konflik emosional pada dua komponen kepribadian yakni id, ego dan 

superego (teori psikodinamik/psikoanalitis). Ketika fungsi ego sebagai 

ketahanan mental (ego strength) melemah, maka hal ini dapat 

menyebabkan ancaman yang memicu kecemasan. Beberapa kondisi dapat 

memicu melemahnya fungsi ego seperti riwayat kegagalan, penolakan dari 

orang lain, gangguan integritas fisik, kehilangan sumber dukungan, dan 

sebagainya.  

c. Sosial budaya 

Faktor sosial budaya berhubungan dengan cara hidup di masyarakat 

yang dapat berkontribusi terhadap timbulnya kecemasan (Tarwoto & 

Wartonah, 2010).  

1) Teori interpersonal 

Menurut Sullivan (1952), kecemasan yang terjadi pada individu karena 

muncul dari masalah-masalah dalam hubungan interpersonal (Stuart, 

2013). Hubungan interpersonal yang tidak adekuat pada saat bayi akan 

menjadi penyebab disfungsi tugas perkembangan seseorang sesuai 

dengan usia. Konsep diri yang negatif sejak kecil akan menimbulkan 

kesulitan penyesuaian diri yang terjadi pada individu terhadap kelompok 

sosial budayanya. Kemampuan komunikasi yang rendah akibat konsep 

diri yang negatif menyebabkan seseorang sulit dalam menyelesaikan 

masalah sehingga berpotensi menyebabkan kecemasan (Videbeck, 

2011; Suliswati et al, 2005). 
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2) Teori perilaku 

Perasaan cemas merupakan sesuatu yang dapat dipelajari melalui 

pengalaman individu. Perilaku dapat diubah dengan pengalaman yang 

baru. Tanpa memahami sebuah perilaku, seseorang tidak dapat 

memodifikasi atau merubah perilaku maladaptif. Perilaku yang 

maladaptif atau yang mengganggu dapat dihilangkan dengan 

pengalaman yang berulang dengan bantuan dari seorang terapis. 

3) Teori sosial budaya 

Individu yang memiliki status ekonomi yang baik, tidak akan mudah 

mengalami kecemasan dibandingkan dengan individu yang status 

ekonomi lemah. Individu yang memiliki pekerjaan tetap dan baik, dapat 

merasa sangat terganggu jika kehilangan perkerjaan (Stuart, 2013). 

2. Faktor Presipitasi 

Faktor atau stressor presipitasi menurut Stuart (2013) adalah suatu 

stimulus stresor yang diartikan individu sebagai tekanan, tantangan, tuntutan 

dan ancaman yang memerlukan energi lebih untuk bertahan atau koping. 

Stressor presipitasi merupakan berbagai masalah kehidupan seseorang yang 

mencetuskan perasaan cemas (Suliswati et al, 2005).  

Stressor presipitasi dapat berasal dari sumber eksternal maupun 

internal. Stressor yang bersumber dari eksternal meliputi adanya ancaman 

pada kualitas diri berupa ketidakmampuan fisik atau gangguan pada 

kebutuhan dasar manusia (penyakit fisik dan trauma) dan ancaman pada 

sistim diri seperti ancaman pada identitas diri, hubungan interpersonal, harga 

diri, kehilangan, perubahan pada status dan peran. Sedangkan stresor yang 

bersumber internal berupa potensi stresor, pendidikan, maturitas, keadaan 

fisik, situasi, lingkungan, respon pertahanan koping, kondisi sosial ekonomi, 

tipe kepribadian, usia, jenis kelamin dan dukungan sosial (Stuart, 2013). 



32 
 

Stuart (2013) menjelaskan bahwa sumber stressor kecemasan berasal 

dari internal dan eksternal. Stressor ini terbagi atas dua kelompok, yakni: 

a. Ancaman integritas fisik 

Ancaman integritas fisik pada individu berupa ketidakmampuan fisik 

atau fisiologis dan terjadi penurunan kapasitas diri melakukan kegiatan 

sehari-hari. Adanya penurunan kemampuan fisik akibat risiko penyakit 

menjadi sebuah ancaman pada diri penderita. Di saat individu tidak mampu 

lagi melakukan kegiatan secara normal, kecemasan akan muncul. Dimana 

risiko penyakit atau penyakit yang dialami akan mempengaruhi integritas 

tubuh secara keseluruhan. 

b. Ancaman terhadap system diri 

Adanya ancaman pada sistim diri akan mengakibatkan terjadinya 

bahaya pada identitas diri, harga diri dan fungsi sosial pada individu. Hal ini 

karena aspek tersebut terintegrasi pada individu. Perubahan kemampuan 

yang dialami oleh seseorang yang berisiko menderita penyakit atau 

seseorang yang menderita suatu penyakit secara tidak langsung akan 

menurunkan konsep diri individu. Jika itu terjadi pada individu yang 

mempunyai sebuah peran dalam lingkungan sosial akan berdampak pada 

pola hubungannya dan berpengaruh terhadap sistem dirinya. 

2.4.3 Tingkat Kecemasan 

Menurut Stuart (2013) dan Videbeck (2011), terdapat empat tingkatan 

kecemasan yakni : 

1. Cemas Ringan 

Cemas ini merupakan keadaan ketegangan dan tekanan dalam hidup 

sehari-hari dan dapat mengakibatkan seorang individu jadi waspada serta 

meningatkan lapang persepsi. Cemas ringan dapat memotivasi individu untuk 

belajar, tumbuh dan berkembang serta peningkatan kreatifitas individu. 
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2. Cemas Sedang 

Perasaan cemas mengakibatkan individu fokus pada hal-hal yang 

sangat penting dan tidak peduli terhadap hal lain. Kejadian cemas membuat 

sempit lapang pandang dan persepsi individu. Individu akan mengalami 

pengurangan perhatian secara selektif, namun masih tetap bisa fokus pada 

berbagai area ketika diminta untuk melakukan. 

3. Cemas Berat 

Cemas dapat menurunkan lapang pandang dan persepsi seseorang. 

Individu cenderung sangat fokus pada suatu hal yang detail dan spesifik serta 

tidak memikirkan hal yang lain. Semua perhatian, sikap dan perilaku ditujukan 

untuk berupaya mengurangi tekanan dan ketegangan. Seseorang akan  

membutuhkan banyak arahan dan perhatian untuk dapat fokus pada area 

atau situasi yang lain. 

4. Panik 

Pada keadaan ini individu terperangah, ketakutan dan tremor. Individu 

lapang persepsinya sangat menyempit karena tidak memiliki kemampuan lagi 

untuk melakukan aktifitas atau upaya walaupun dibantu dengan arahan dan 

individu sudah mengalami kehilangan kontrol. Dalam kondisi panik, individu 

juga mengalami ketidakmampuan mengorganisasi kepribadian, aktivitas 

motorik meningkat, berkurangnya kemampuan berinteraksi dengan orang lain 

dan lingkungan, persepsi salah dan pemikiran tidak rasional. Apabila kondisi 

ini berlangsung lama dan terjadi terus menerus dapat mengakibatkan 

kelelahan dan kematian. 

2.4.4 Respon Fisiologis dan Psikologis Terhadap Kecemasan 

Reaksi sistem syaraf outonom terhadap perasaan takut dan kecemasan 

menyebabkan aktivitas tidak sadar pada tubuh, termasuk kemampuan 

pertahanan diri. Sistem syaraf simpatis “mengaktifkan” tanda tanda vital terhadap 
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setiap tanda adanya bahaya sebagai upaya mempersiapkan pertahahan tubuh 

atau adaptasi. Kelenjar adrenal akan melepaskan adrenalin atau epinefrin, yang 

akan mengakibatkan tubuh berupaya lebih banyak mengambil oksigen, 

mendilatasi pupil, meningkatkan tekanan darah arteri dan frekuensi jantung. 

Kondisi ini menyebabkan terjadinya konstriksi arteri perifer dan mengedarkan 

darah menuju sistem pencernaan dan reproduksi, serta meningkatkan proses 

glikogenolisis berupa glukosa bebas untuk membantu aktifitas jantung, otot dan 

sistem saraf pusat (Videbeck, 2011). 

Menurut Stuart (2013), ada beberapa respon yang ditunjukan oleh individu 

terhadap kecemasan, yaitu : 

1. Reaksi Fisiologis 

a. Sistem kardiovaskuler; tekanan darah meningkat, jantung berdebar, 

palpitasi, respon parasimpatis (rasa seperti mau pingsan, penurunan 

denyut nadi dan tekanan darah). 

b. Sistem pernapasan; sesak napas, pernapasan cepat dan dangkal, 

terengah-engah, dada rasa tertekan, bengkak di tenggorokan, rasa tercekik 

c. Sistem neuromuskular; peningkatan refleks, reaksi kejut, mata berkedip, 

sulit tidur, gemetar, kekakuan atau rigiditas, cemas, wajah tegang, mondar 

mandir tanpa tujuan, kelemahan umum, kaki dan tangan lemah, dan terjadi 

gerakan-gerakan aneh. 

d. Sistem pencernaan; nafsu makan hilang atau berkurang, tidak mau makan, 

tidak enak pada bagian perut, respon parasimpatis seperti sakit perut, mual 

dan muntah, nyeri ulu hati dan mencret/diare). 

e. Sistem urinaria; respon parasimpatis (sering buang air kecil dan sulit 

menahan rasa berkemih). 

f. Sistem integumen; wajah memerah, keringat lokal biasanya pada telapak 

tangan, kulit rasa panas dan dingin, gatal, wajah pucat dan berkeringat. 
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2. Reaksi Perilaku: kegelisahan, bicara cepat, gemetar, ketegangan fisik, 

terkejut, cenderung terjadi trauma, kurangnya koordinasi, isolasi sosial, 

penghambatan (inhibisi), lari dari masalah, hiperventilasi dan menjadi 

waspada. 

3. Reaksi Kognitif: kurang perhatian, kurang konsentrasi, sering lupa, penilaian 

salah, pekerjaan, hambatan dalam berpikir, mimpi buruk, persepsi berkurang, 

kreatifitas berkurang, penurunan produktifitas, kehilangan obyektifitas, dan 

takut kehilangan kendali. 

4. Reaksi Afektif: mudah merasa marah, harga diri rendah, kegelisahan, 

ketidaksabaran, ketegangan, perasaan gugup, takut, merasa bersalah dan 

apatis. 

2.4.5 Pengukuran Kecemasan 

Derajat kecemasan pada individu dapat diukur menggunakan instrumen 

atau alat ukur. Stuart (2013) membagi kecemasan sesuai respons fisiologis, 

kognitif, afektif dan perilaku. Videbeck (2011) mengelompokkan tingkat cemas 

menjadi tiga berdasarkan respons fisik, respon kognitif dan respon emosional.  

Penilaian tingkat kecemasan membantu untuk strategi penatalaksaan dan 

intervensi yang dilakukan. Instrumen penilaian kecemasan yang dapat digunakan 

adalah: 

1. Depression Anxiety Stress Scale (DASS-42) 

Instrumen DASS dikembangkan Lovibond dan Lovibond tahun 1995. 

DASS adalah seperangkat alat psikometri yang disusun untuk menilai 

keadaan emosi negatif dari stres, cemas dan depresi. Instrumen DASS dibuat 

bukan hanya menjadi rangkaian skala penilaian kondisi emosi negatif secara 

konvensional, akan tetapi untuk pendefinisian, pemahaman, dan pengukuran 

kondisi emosional dan secara klinis memiliki kesesuaian yang 

menggambarkan keadaan stres, cemas dan depresi. 
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Setiap pengukuran dari instrumen DASS-42 berisi 14 pernyataan. Skala 

depresi menilai disforia, keputusasaan, devaluasi kehidupan, penghinaan diri 

sendiri, anhedonia, minat kurang dan inersia. Skala cemas mengukur gairah 

outonom, respon otot rangka, situasional anxietas dan pengalaman subyektif 

terhadap efek cemas. Skala dari stres menilai sensitifitas terhadap hasrat atau 

tingkat gairah nonspesifik kronis dengan mengevaluasi kesulitan dalam 

relaksasi, rangsangan saraf, perasaan jengkel, mudah kesal atau gelisah, 

tidak sabar, mudah marah atau terlalu reaktif. Subyek diminta menggunakan 

skala atau tingkat keparahan dengan nilai 4 poin untuk mengukur sejauh 

mana seseorang mengalami setiap situasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Alat ukur DASS-42 memiliki konsistensi internal tinggi dan memberikan 

penilaian yang signifikan dalam berbagai situasi baik saat ini, perubahan 

keadaan dan waktu, maka alat ukur ini dapat memenuhi harapan para peneliti 

dan klinisi yang ingin menilai tingkat stres, kecemasan dan depresi. 

2. The State-Trait Inventory for Cognitive and Somatic Anxiety (STICSA) 

STICSA dikembangkan oleh Gro et al., (2007) yang merupakan alat 

pengukuran untuk mengevaluasi gejala kognitif dan somatik dalam keadaan 

cemas umum yang terjadi saat ini. Instrumen ini valid dan reliabel rs ≥ 0.67 

untuk menilai tingkat kecemasan dan rs ≤ 0.61 untuk menilai tingkat depresi. 

3. Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) 

Zigmond dan Snaith (1983) mengembangkan intrumen HADS yang 

terdiri dari 36 item pertanyaan mengenai kecemasan. Tingkat validitas dan 

reliabilitasnya telah dilakukan pengujian kembali oleh Michopoulos tahun 2008 

sebagai instrumen pengukuran kecemasan dan depresi, dengan hasil viliditas 

koefisien α cronbach 0.884 (cemas=0.829, depresi=0.840) dan konsisten 

dengan nilai 0.944 dari hasil test-retest intraclass correlation coefficient. 
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4. Zung Self Rating Anxiety Scale (Z-SAS) 

Wiliam W.K Zung (1971) mengembangkan metode penilaian skala 

cemas khusus pada kecemasan umum dan mekanisme koping terhadap 

stres. Instrumen terdiri dari 20 pertanyaan, 15 pertanyaan mengenai 

peningkatan kecemasan dan 5 pertanyaan mengenai penurunan kecemasan. 

Uji validitas dan reliabilitas dengan nilai koefisien α cronbach 0,80. 

5. Hamilton Rating Scale for Anxiety (HRS-A) 

Skala pengukuran dikembangkan untuk menilai tingkat kecemasan 

sesuai tanda dan gejala atau respon yang muncul. Instrumen terdiri atas 14 

kelompok tanda dan gejala yakni ketegangan, ketakutan, perasaan cemas, 

gangguan kecerdasan, gangguan tidur, gejala sensorik, gejala somatik (otot), 

perasaan depresi, gejala pernapasan, gejala pencernaan, gejala jantung dan 

pembuluh darah, gejala urinaria dan fungsi kelamin, serta gejala otonom dan 

perilaku. Setiap kelompok digambarkan dengan gejala spesifik. Skala setiap 

elemen yakni 5 point, poin 0 (tidak ada) hingga 4 (parah). 

2.4.6 Penatalaksanaan Medik  

Penatalaksanaan gangguan kecemasan berupa obat anti cemas, terdiri 

atas ansiolitik, sedatif, transquilizer minor, hipnotik dan anti konfulsan (Stuart, 

2013). Proses kerja obat anti cemas dengan cara menekan sistem saraf pusat 

(SSP), kecuali buspiron (buspar). Obat ini memberikan efek melalui interaksi 

serotonin, dopamin dan reseptors neurotransmiters lain. Obat anti cemas 

digunakan untuk gangguan kecemasan, somatoform, disosiasif, kejang dan 

untuk memulihkan gejala gangguan tidur atau insomnia. 

Efek samping obat anti cemas dan anti depresan yaitu terhadap sistem 

syaraf pusat meliputi kelambatan mental, sakit kepala atau vertigo, mengantuk, 

bingung, gemetar, capek/letih, cemas, depresi, gangguan tidur, efek kejang, kaki 

lemas, delirium, ataksia dan bicara tidak jelas. Pada jantung dan pembuluh darah 



38 
 

meliputi penurunan tekanan darah ortotatik, nadi cepat, perubahan gambaran 

EKG. Pada mata dan THT terjadi penglihatan kabur, midriasis dan tinnitus. Pada 

pencernaan terjadi kurang nafsu makan, mulut kering, mual dan muntah, 

mencret/diare dan susah buang air besar (konstipasi). Pada kulit terjadi 

dermatitis, kemerahan dan gatal gatal. Sedangkan kontra indikasi obat anti 

cemas adalah gangguan hati pada lansia, gangguan ginjal, penyakit glaukoma, 

ibu hamil dan menyusui, psikosik, gangguan pernapasan dan pasien dengan 

reaksi hipersensitivitas (Kaplan et al., 2008; Stuart, 2013; Videbeck, 2011). 

2.4.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan 

Faktor yang mempengaruhi kecemasan pada individu diklasifikasikan 

menjadi 2 (dua) yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor-faktor tersebut 

menurut Kaplan et al., (2008) meliputi : 

1. Faktor Intrinsik 

a. Usia 

Menurut Depkes RI tahun 2009, pengelompokan usia terdiri dari balita 0 - 5 

tahun, anak 5 - 11 tahun, remaja 12 - 25 tahun, dewasa 26 - 45 tahun, 

lansia 46 - 65 tahun dan manula 65 tahun keatas. Kecemasan dapat terjadi 

pada semua usia, namun paling sering adalah usia dewasa. Wanita lebih 

rentan mengalami kecemasan dibandingkan laki-laki. Secara umum 

kecemasan lebih sering terjadi pada usia 21 - 45 tahun.  

b. Riwayat Menjalani Pengobatan 

Pengalaman pertama dalam dalam menjalani pengobatan menjadi 

pengalaman berharga pada individu terutama di masa - masa mendatang. 

Pengalaman pertama menjadi hal penting dan sangat menentukan kondisi 

kejiwaan pada saat yang akan datang.  
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c. Tipe Kepribadian 

Menurut Pervin (1984), kepribadian merupakan karakteristik umum yang 

menggambarkan pola perilaku seseorang secara konsisten. Kepribadian 

atau karakteristik perilaku merupakan sistem psikofisik pada diri individu 

yang sifatnya dinamis yang menimbulkan ciri atau cara spesifik individu 

melakukan interaksi dengan atau mengeluarkan reaksi terhadap orang lain 

dan menyesuaikan diri dalam lingkungan secara utuh (Allik & McCrae, 

2002). 

Kemajuan bidang dan ilmu psikologi serta pemahaman khusus dari jiwa 

manusia telah menghasilkan berbagai hasil temuan studi dengan berbagai 

jenis dan tipe kepribadian. Menurut Frieldman and Rosenman, kemajuan 

bidang ilmu psikologi dan perkembangan pemahaman yang lebih dalam 

dari jiwa manusia menghasilkan hasil studi dengan beberapa tipe 

kepribadian yaitu tipe A, B, C dan D. Kepribadian tipe A bersifat sangat 

independen, ambisius, kompetitif dan emosi agresif. Kepribadian tipe B 

digambarkan sebagai peledak yang memiliki sifat magnet yang menarik 

perhatian manusia tanpa banyak usaha, kepribadian menarik dan juga 

pandai dalam berbicara. Kepribadian tipe C adalah seseorang dengan tipe 

pencari, cenderung menjauh dari interaksi sosial dan sulit berkomunikasi 

dengan orang lain. Sedangkan kepribadian tipe D memiliki sifat atau ciri 

perilaku mudah marah, tidak percaya diri, menghindar, sulit untuk terbuka 

dan berinteraksi dengan orang lain. 

Tipe kepribadian yang berhubungan dengan kecemasan menurut 

Rosenmen & Eysenck adalah tipe kepribadian A dan D. Seseorang yang 

dengan sifat dan ciri perilaku kepribadian tipe A dan D menyebabkan 

mereka mudah mengalami tekanan atau menderita stres/cemas yang 

membuat individu rentan terhadap penyakit jantung (Hawari, 2011). 
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2. Faktor Ekstrinsik 

a. Diagnosa atau kondisi penyakit 

Munculnya gejala dan tanga kecemasan berkaitan dengan diagnosa dan 

kondisi penyakit sering dijumpai meskipun kejadian gangguannya 

bervariasi pada setiap penyakit berdasarkan hasil asesment atau 

pemeriksaan. Kondisi ini dapat mempengaruhi derajat kecemasan pasien 

(Kaplan et al., 2008). 

b. Pendidikan 

Pendidikan memiliki arti yang berbeda beda pada setiap orang. Pendidikan 

secara umumnya bermanfaat dalam perubahan pola berpikir, pola perilaku 

dan pengambilan suatu keputusan. Tingkat pendidikan yang baik dapat 

membantu seseorang dalam mengidentifikasi stressor yang berasal dari 

internal diri maupun eksternal. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi 

kesadaran dan pemahaman diri terhadap stressor/stimulus. 

c. Pengetahuan dan akses terhadap informasi 

Merupakan pemberian informasi mengenai sesuatu sehingga seseorang 

membentuk ide dan gagasan sesuai dengan yang diketahui. Informasi 

merupakan segala sesuatu dari penjelasan yang diperoleh individu tentang 

penyakit, tindakan medis atau intervensi keperawatan berupa tujuan 

tindakan, prosedur tindakan, resiko, komplikasi, tindakan alternatif dan 

proses administrasi (Surrena, 2010).  

d. Proses adaptasi atau mekanisme koping 

Tingkat adaptasi dan mekanisme koping dipengaruhi stressor atau stimulus 

yang dihadapi secara internal maupun eksternal, yang memerlukan respon 

perilaku terus menerus. Mekanisme penyesuaian dan koping menstimulasi 

diri untuk mencari dan memperoleh dukungan dari berbagai sumber dari 

lingkungan dimanapun berada (Kaplan et al., 2008).  
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e. Status sosial ekonomi 

Status sosial ekonomi berhubungan dengan karakteristik dan pola 

penyakit. Masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah 

mempengaruhi kejadian penyakit lebih tinggi. Kondisi ekonomi rendah dan 

tidak memadai akan menyebabkan terjadinya kecemasan. 

f. Riwayat keluarga 

Sesorang yang memiliki riwayat keluarga menderita penyakit jantung akan 

meningkatkan potensi untuk menderita hipertensi, hiperkolesterolemia dan 

diabetes melitus. Meskipun keluarga memiliki riwayat penyakit sebagai 

faktor risiko PJK, belum tentu dipastikan dapat terkena PJK. Akan tetapi 

dapat meningkatkan kewaspadaan yang dapat menimbulkan kecemasan. 

Sehingga sangatlah penting mengurangi faktor risiko lain, misalnya 

membatasi asupan makanan yang mengandung lemak jenuh, tidak 

merokok dan minum alkohol, serta melakukan gaya dan pola hidup sehat. 
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2.5 Kerangka Teori 

Faktor Risiko PJK 

Tidak Dapat Dirubah : 
1. Umur 
2. Gender 
3. Genetik 
4. Ras 

Dapat Dirubah : 
1. Merokok 
2. Kolesterol  
3. Hipertensi 
4. Exercise 
5. Obesitas  
6. Diabetes Melitus 
7. Diet dan Nutrisi 
8. Alkohol  

9. Faktor Psikososial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Bagan 2.1 Kerangka Teori  

(Sumber: Chalmers et al., 2014; El-Gabalawy et al., 2014;  
Kaplan et al., 2008; Ouakinin, 2016; Smith & Blumenthal, 2011) 

Kecemasan 

Risiko PJK 

Meningkatkan Resistensi Pembuluh Darah 
Jantung dan Berkurangnya Aliran Darah  

Atherosclerosis Coroner 

Potensial Faktor Psikososial 

Afektif Negatif : 
- Depresi 

- Cemas 
- Distres 

- Marah 

Tipe Kepribadian 

Penurunan Heart rate variability (HRV) 

Faktor Sosial : 
- Status Sosial 

Ekonomi 
- Pendukung sosial 

Faktor Yang Mempengaruhi: 
Intrinsik : 
- Usia 
- Jenis kelamin 
- Pengalaman Pengobatan 
- Tipe Kepribadian 
Ekstrinsik : 
- Kondisi Medis atau 

Diagnosa Penyakit 
- Pendidikan 
- Pengetahuan dan Akses 

Informasi 
- Proses Adaptasi dan 

Mekanisme Koping 
- Riwayat Penyakit Keluarga 
- Status Sosial Ekonomi 
 

Hipotalamus: Aktivasi Amygdala  

Pelepasan Hormon CRF dan ACTH 

Menstimulasi Kortisol 

Menekan Sistem Imunologi 

Sistem Saraf Otonom (Simpatis dan 
Parasimpatis) 



43 
 

BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 
3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

Keterangan: 

Yang ditebalkan         : variabel diteliti 

Yang tidak ditebalkan : variabel tidak diteliti 

 
3.2 Dasar Pemikiran 

Kecemasan meningkatkan kewaspadaan yang dirasakan pada situasi yang 

menakutkan dan penilaian kognitif dikaitkan dengan keadaan aktivasi gairah dan 

otonom, respons adaptif terhadap persiapkan organisme untuk reaksi "fight or 

flight" (O’Donovan et al., 2013). Respon maladaptif yang berpotensi negatif 

akibat kecemasan dapat meningkatnya risiko PJK (Goldbacher & Matthews, 

2007). Kecemasan merupakan faktor risiko yang signifikan untuk PJK. 

Kecemasan diakui sebagai isu krusial pada orang dewasa yang lebih muda dan 

lebih tua karena hubungan kausalnya dengan PJK (El-Gabalawy et al., 2014; 

 

Kejadian Kecemasan Pada 

Populasi Dengan Risiko PJK 

Faktor Intrinsik : 
- Usia 
- Jenis kelamin 
- Tipe Kepribadian 

- Pengalaman Pengobatan 

Faktor Ekstrinsik : 
- Tingkat Pendidikan 
- Pengetahuan  
- Riwayat Penyakit Keluarga 
- Status Sosial Ekonomi 
- Mekanisme Koping 
- Kondisi Medis/Diagnosa 

Penyakit 
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Ouakinin, 2016). Hubungan antara kecemasan dan efeknya terhadap 

kardiovaskular dapat meningkatkan risiko mayor kejadian PJK. Jalur fisiologis 

menjelaskan dampak faktor risiko psikososial pada sistem kardiovaskular yakni 

hubungan antara gangguan kecemasan dengan penurunan variabilitas denyut 

jantung (Chalmers et al, 2014). Heart rate variability (HRV) merupakan indikator 

hubungan kompleks antara cabang saraf simpatik dan parasimpatis dari sistem 

saraf otonom dan pengaruhnya pada fungsi jantung. HRV rendah bisa 

dikonseptualisasikan baik sebagai kondisi awal penyakit jantung dan atau 

sebagai faktor risiko, dengan efek buruk pada kesehatan kardiovaskular (Dennis 

et al., 2014). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pada populasi resiko PJK 

atau yang belum terdiagnosis PJK seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pengetahuan, riwayat penyakit keluarga, status sosial ekonomi, tipe kepribadian 

dan mekanisme koping. Sedangkan faktor pengalaman menjalani pengobatan 

dan kondisi medis atau diagnosis penyakit terjadi pada individu yang sudah 

menderita PJK. Dengan mengetahui bahwa faktor kecemasan sebagai faktor 

risiko PJK, maka implikasinya bagi kesehatan jantung dan kebutuhan untuk 

mempertimbangkan strategi serta upaya pencegahan (Chalmers et al, 2014). 

 
3.3 Hipotesis Penelitian 

1. Terdapat hubungan antara usia, jenis kelamin, pendidikan, riwayat penyakit 

keluarga, pengetahuan, status social ekonomi, tipe kepribadian dan 

mekanisme koping dengan kejadian kecemasan pada populasi dengan risiko 

PJK di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. 

2. Terdapat satu faktor paling berhubungan dengan kejadian kecemasan pada 

populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang. 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
4.1 Jenis dan Desain 

Penelitan ini merupakan jenis penelitian observasional analitik dengan 

desain cross sectional. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor 

penyebab dan akibat melalui pendekatan observasi. Proses pengumpulan data 

dilakukan sekaligus pada suatu waktu secara bersamaan. Observasi dan 

pengukuran variabel penelitian kepada setiap subyek penelitian hanya dilakukan 

satu kali saja. Peneliti tidak melakukan tindak lanjut. 

 
4.2 Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat yang memiliki lima atau 

lebih faktor risiko PJK menurut Jones & Greene (2013) dan Koopman et al 

(2016), yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan data hasil pemeriksaan 

kesehatan dan tekanan darah bersama Puskesmas Kedungkandang 

sebelumnya pada bulan September 2017 di Kelurahan Kota Lama Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang yang berjumlah 122 orang. 

4.2.2 SampelS 

Sampel pada penelitian ini adalah sebagian dari populasi. Besar sampel 

minimal penelitian dihitung dengan rumus Slovin yakni : 

             N 
n = 
       1 + N (e2) 

Keterangan : 

n = Ukuran/besar sampel minimal 

N = Ukuran populasi 
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e = persen kelonggaran (presisi), kesalahan karena jumlah pengambilan sampel 

yang diinginkan atau masih dapat ditolelir. Presisi yang digunakan adalah 5% 

(0,05). 

Penyelesaian penetapan besar sampel minimal menggunakan rumus di 

atas adalah sebagai berikut : 

                122                     122 
n =                               =                 = 93.48 = 93 
        1 + 122 (0,05)2         1.305 
 
Peneliti menambahkan 8 sampel pada jumlah sampel minimal untuk 

mengantisipasi keterbatasan sampel saat penelitian. Besar sampel dalam 

penelitian adalah 111 orang. 

4.2.3 Sampling 

Tehnik pengambilan sampel penelitian adalah purposive sampling, yakni 

penentuan sampel atau subyek penelitian dengan menentukan ciri-ciri khusus 

sesuai tujuan dan kebutuhan penelitian yang dituangkan dalam kriteria inklusi 

sampel penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Masyarakat yang memiliki faktor risiko PJK berdasarkan data sekunder hasil 

pemeriksaan kesehatan dan tekanan darah sebelumnya di Posyandu Lansia 

RT 01 Kelurahan Kota Lama. Penentuan sampel ditentukan dengan cara 

yakni seseorang memiliki lima atau lebih dari beberapa faktor risiko PJK 

antara lain usia dewasa, merokok dan kebiasaan minum alkohol, hipertensi, 

kolesterol tinggi, berat badan berlebih sampai obesitas, riwayat penyakit 

jantung dalam keluarga, riwayat diabetes melitus, kurang aktifitas fisik dan 

olahraga, kurang makan sayur dan buah, diet tinggi lemak jenuh dan kalori, 

serta stres psikologis. 

2. Masyarakat yang tidak menjadi responden dalam uji validitas dan reliabilitas 

instrumen penelitian sebanyak 10 orang. 
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3. Bersedia menjadi responden penelitian dan dibuktikan dengan memberikan 

tanda tangan pada lembar inform consent. 

 
4.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kelurahan Kota Lama Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang pada bulan April sampai Mei 2018. 

 
4.4 Variabel Penelitian 

4.4.1 Variabel Independent 

Variabel independent pada penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, riwayat penyakit keluarga, pengetahuan, status sosial ekonomi, tipe 

kepribadian dan mekanisme koping. 

4.4.2 Variabel Dependent 

Variabel dependent penelitian adalah kejadian kecemasan pada populasi 

dengan risiko PJK. 

 
4.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional dan istilah-istilah dalam penelitian dapat dilihat pada 

tabel 4.1 
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Tabel 4.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala Nilai / Hasil Ukur 

Usia  Masa atau waktu yang 
dihitung dari lahir sampai 
saat dilakukan penelitian 

Hari ulang tahun terakhir saat 
penelitian dilakukan 

Kuesioner  
 

Ordinal Klasifikasi (tahun): 
1. Dewasa = 26-45  
2. Lansia = 46-65 
3. Manula = > 65 

Jenis 
Kelamin 

Tanda biologis seseorang 
dilihat dari perbedaan 
biologis yang melekat sejak 
lahir 

Dilihat dari karakteristik fisik yang 
tampak 

Kuesioner  
 

Nominal Klasifikasi : 
1. Laki-laki 
2. Perempuan 

Tingkat 
Pendidikan 

Tingkat pendidikan terakhir 
yang bersifat formal yang 
telah dilalui responden 

Ijazah terakhir Kuesioner  Ordinal Klasifikasi : 
1. S3 / Doktor  
2. S1 / Sarjana 
3. Diploma III 
4. SMA 
5. SMP 
6. SD 
7. Tidak sekolah 

Riwayat 
penyakit 
jantung 
dalam 
keluarga 

Keadaan dimana 
seseorang memiliki 
anggota keluarga 
menderita PJK pada 
generasi pertama  dan 
kedua di atasnya 

Saudara kandung, saudara 
kandung generasi pertama 
diatasnya (ayah/ibu) dan saudara 
kandung generasi kedua 
diatasnya (kakek/nenek) yang 
terdiagnosis menderita PJK 

Kuesioner  Nominal Klasifikasi : 
1. Tidak ada  
2. Ada 

Pengetahuan  Pemahaman seseorang 
tentang risiko PJK   

Kemampuan responden 
mengetahui dan memahami 
tentang risiko PJK yang 
ditunjukan dengan menjawab 
benar pertanyaan mengenai 
pengertian, penyebab, faktor 
resiko, tanda dan gejala, akibat, 
upaya pencegahan dan 
penatalaksanaan 

Kuesioner pengetahuan risiko PJK. 
Pernyatan positif : 
Jika jawaban 
- Benar = 1 
- Salah = 0 
Pernyatan negatif : 
Jika jawaban 
- Benar = 0 
- Salah = 1 

Ordinal Klasifikasi : 
1. Baik = > 50% 
2. Kurang =  ≤ 50%  
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Status Sosial 
Ekonomi 

Keadaan atau kedudukan 
seseorang dan keluarga 
berdasarkan unsur-unsur 
ekonomi yang 
mempengaruhi peranannya 
dalam hubungan sosial di 
masyarakat 

Penilaian terhadap : 
1. Pekerjaan  
2. Penghasilan/pendapatan 
3. Tipe rumah dan kepemilikan 
4. Pemenuhan kebutuhan hidup 
5. Kepemilikan jaminan 

kesehatan 

Kuesioner : 
1. Pekerjaan : 

- PNS/TNI/Polri/BUMN/ Pensiunan/ 
Pengusaha/Wiraswasta/ 
Karyawan Swasta (skor 3) 

- Buruh Pabrik/Serabutan (skor 2) 
- Tidak bekerja (skor 1) 

2. Pendapatan : 
- > 2.500.000 (skor 3) 
- 1.500.000 - 2.500.000 (skor 2) 
- < 1.500.000 (skor 1)  

3. Tipe dan Kepemilikan Rumah : 
- Permanen, milik sendiri (skor 3) 
- Semi permanen, milik sendiri 

(skor 2) 
- Rumah sewa/ Menumpang 

kepada orang tua (skor 1) 
4. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari: 

- Lebih dan ada tabungan (skor 3) 
- Cukup ( skor 2) 
- Kurang (skor 1) 

5. Kepemilikan Jaminan Kesehatan : 
- BPJS Askes/ Jamsostek (skor 3) 
- BPJS Mandiri (skor 2) 
- BPJS Jamkesmas / Jamkesda/ 

Tidak ada (skor 1) 

Ordinal Klasifikasi : 
1. Tinggi    = skor    

11-15 
2. Sedang =  skor     

6-10 
3. Rendah = skor      

1-5 

Tipe 
Kepribadian 

Gambaran karakteristik  
pola tingkah laku 
seseorang pada umumnya 
yang menggambarkan 
perilaku yang konsisten 
dan menetap 

Prespektif kepribadian yakni 
psikodinamika, proses belajar, 
humanis, kognitif dan biologi 
  

Kuesioner berupa indikator paling 
dominan atau skor paling banyak. 
Pemberian skor : 
4 = Paling mendekati/sangat sesuai 
3 = Mendekati/sesuai 
2 = Kurang mendekati/kadang sesuai 
1 = Paling tidak mendekati/tidak  
      Sesuai 

Nominal Klasifikasi tipe 
kepribadian : 
1. A 
2. B 
3. C 
4. D 
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Mekanisme 
koping 

Suatu hal berupa cara atau 
usaha yang biasa 
digunakan oleh individu 
ketika menghadapi atau 
menyelesaikan masalah 
atau cara menyesuaikan 
diri akibat perubahan 
situasi yang terjadi pada 
diri dan lingkungan menurut 
responden 
 

Kemampuan responden dalam 
menggunakan mekanisme koping 
yang adaptif mengatasi masalah 
atau cara penyesuaian diri 
terhadap perubahan pada diri dan 
lingkungan 

Kuesioner berupa mekanisme koping 
adaptif dan maladaptif. 
Pemberian skor : 
Pernyataan koping adaptif 
4 = Selalu dirasakan dan hampir  
      setiap saat  
3 = Sering dirasakan 
2 = Kadang-kadang dirasakan 
1 = Tidak ada atau tidak pernah 

dirasakan 
Pernyataan koping maladaptif 
4 = Tidak ada atau tidak pernah 

dirasakan 
3 = Kadang-kadang dirasakan 
2 = Sering dirasakan 
1 = Selalu dirasakan dan hampir  
      setiap saat  

Ordinal Klasifikasi : 
1. Baik = > 62,5% 
2. Kurang =  ≤ 62,5%   

Kecemasan  Suatu keadaan tidak 
nyaman dirasakan dan 
mengganggu pikiran, 
perasaan dan perilaku yang 
berhubungan dengan 
situasi dan peristiwa atau 
kejadian dalam kehidupan 
sehari-hari 

Respon fisiologis dan psikologis 
terhadap kecemasan 

Kuesioner DASS 
Pemberian skor : 
3 = Selalu dirasakan dan    
      hampir setiap saat  
2 = Sering dirasakan 
1 = Kadang-kadang dirasakan 
0 = Tidak ada atau tidak    
      pernah dirasakan 

Ordinal Klasifikasi : 
1. Tidak Cemas = 0-7 
2. Cemas = > 7 
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4.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian sebagai alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. 

Kuesioner disusun peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian berdasarkan teori 

yang berhubungan dengan variabel penelitian. Instrumen yang disusun kemudian 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengukur keabsahannya.  

Penentuan skor pada kuesioner setiap variabel ada yang berpedoman 

pada ketentuan skala Gutman dan Likert seperti variabel pengetahuan, status 

sosial ekonomi dan mekanisme koping, serta pengklasifikasian yang standar 

atau baku seperti variabel umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, riwayat 

penyakit keluarga, tipe kepribadian dan kecemasan. Metode skala Gutman dan 

Likert tersebut memenuhi syarat atau kaidah ilmiah penentuan dan pemberian 

nilai suatu instrumen penelitian. Perbedaan yang mendasar kedua metode 

penilaian atau skoring skala tersebut yakni nilai yang diberikan pada skala Likert 

dibatasi minimal nilai 1, sedangkan skala Gutman dibatasi minimal nilai 0. Pada 

sakla Gutman, kriteria Baik jika persentase skor > 50% dan Kurang jika ≤ 50%. 

Sedangkan pada skala Likert, kriteria Baik jika persentase skor > 62,5% dan 

Kurang jika ≤ 62,5%. 

4.6.1 Kuesioner Karakteristik Responden 

Kuesioner karakteristik responden berisi nama, usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, pekerjaan dan riwayat penyakit keluarga. 

4.6.2 Kuesioner Status Sosial Ekonomi 

Kuesioner status sosial ekonomi disusun berdasarkan keadaan atau 

kedudukan seseorang dan keluarga berdasarkan unsur-unsur ekonomi yang 

mempengaruhi peranannya dalam hubungan sosial di masyarakat dengan 

indikator yakni pekerjaan, pendapatan, tipe dan status kepemilikan rumah, 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta kepemilikan jaminan kesehatan 

nasional. Skoring menggunakan skala likert pada setiap indikator dari status 
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sosial ekonomi. Pekerjaan yakni PNS, TNI Polri, BUMN, pensiunan atau 

purnawirawan, pengusaha, wiraswasta dan karyawan swasta (skor 3), buruh 

pabrik dan serabutan (skor 2), tidak bekerja (skor 1). Pendapatan yakni > Rp 

2.500.000 (skor 3), Rp 1.500.000 - 2.500.000 (skor 2), Rp < 1.500.000 (skor 1). 

Tipe dan kepemilikan rumah yakni permanen dan milik sendiri (skor 3), semi 

permanen dan milik sendiri (skor 2), rumah sewa atau menumpang (skor 1). 

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari yakni lebih dan ada tabungan (skor 3), cukup 

(skor 2), kurang (skor 1). Kepemilikan jaminan kesehatan yakni BPJS Askes atau 

Jamsostek (skor 3), BPJS Mandiri (skor 2), BPJS Jamkesmas atau Jamkesda 

atau Tidak ada (skor 1). Kategori status sosial ekonomi tinggi dengan skor 11-15, 

sedang skor 6-10 dan rendah skor 1-5. 

4.6.3 Kuesioner Pengetahuan 

Kuesioner pengetahuan disusun berdasarkan teori tentang resiko penyakit 

jantung koroner. Kuesioner berisi 15 pernyataan, terdiri dari 10 pernyataan positif 

dan 5 pernyataan negatif dengan kriteria obyektif benar dan salah. Pada 

pernyataan positif, apabila responden memberikan jawaban (√) pada kolom 

benar diberi skor 1 dan jawaban (√) pada kolom salah diberi skor 0. Sedangkan 

pada pernyataan negatif, apabila responden memberikan jawaban (√) pada 

kolom benar diberi skor 0 dan jawaban (√) pada kolom salah diberi skor 1. Total 

skor tertinggi adalah 15 dan skor terendah adalah 0. Kategori baik dan kurang 

mengunakan skala Gutman. 

4.6.4 Kuesioner Mekanisme Koping 

Kuesioner mekanisme koping disusun berdasarkan pengkajian mekanisme 

koping baik adaptif (posistif) maupun maladaptif (negatif) menurut Stuart (2013). 

Mekanisme koping adaptif disusun dengan menggunakan pernyataan positif 

berjumlah 8 pernyataan, sedangkan mekanisme koping maladaptif menggunakan 

pernyataan negatif berjumlah 7 pernyataan. Pada pernyataan positif, apabila 
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responden memberikan jawaban (√) pada kolom SL (selalu dirasakan dan hampir 

setiap saat) diberi skor 4, kolom SR (sering dirasakan) diberi skor 3, kolom KD 

(kadang-kadang dirasakan) diberi skor 2 dan kolom TP (tidak ada dan tidak 

pernah dirasakan) diberi skor 1. Sedangkan pada pernyataan negatif, apabila 

responden memberikan jawaban (√) pada kolom SL diberi skor 1, kolom SR 

diberi skor 2, kolom KD diberi skor 3 dan kolom TP diberi skor 4. Kategori baik 

dan kurang mengunakan skala Likert. 

4.6.5 Kuesioner Tipe Kepribadian 

Kuesioner kepribadian disusun berdasarkan teori-teori kepribadian 

(personality) yang disusun sesuai dengan pola karakteristik dan ciri-ciri perilaku 

dan pemikiran pada setiap tipe kepribadian seorang individu yang konsisten yang 

dijelaskan dalam prespektif psikodinamika, belajar, humanis, kognitif dan biologi. 

Kuesioner disusun menjadi 8 (delapan) bagian dan setiap bagian memiliki 4 

indikator. Pemberian skor atau poin pada setiap indikator disetiap bagiannya 

mengunakan poin 1, 2, 3 dam 4. Point 1 (paling tidak mendekati/tidak sesuai), 

point 2 (kurang mendekati/kadang sesuai), point 3 (mendekati/sesuai), dan point 

4 (paling mendekati/sangat sesuai). Penentuan jenis atau tipe kepribadian dapat 

disimpulkan dengan cara menghitung jumlah nilai pada setiap indikator a, b, c 

dan d. Apa bila nilai dari semua bagian yang paling tinggi atau paling dominan 

berada pada indikator a berarti tipe kepribadian A, dominan indikator b berarti 

tipe kepribadian B, dominan indikator c berarti tipe kepribadian C, dan dominan 

indikator d berarti tipe kepribadian D. 

4.6.6 Kuesioner Kecemasan 

Kuesioner kecemasan disusun menggunakan depression anxiety stress 

scale (DASS) berdasarkan respon fisiologis dan psikologis dari kecemasan. 

Kuesioner kecemasan berjumlah 14 pernyataan aspek penilain. Apabila 

responden memberikan jawaban (√) pada kolom SL diisi skor 3, kolom SR skor 
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2, kolom KD skor 1 dan kolom TP skor 0. Skor penilaian berdasarkan setiap 

skala fisiologis dan psikologis yakni Tidak Cemas atau Normal dengan skor 0-7 

dan Cemas dengan skor > 7. 

 
4.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas kuesioner dilakukan sebelum proses penelitian 

atau pengumpulan data pada 10 orang di lingkungan dekat lokasi penelitian 

karena memiliki karakter responden atau populasi yang sama. Instrumen 

kuesioner yang dilakukan uji validitas dan reliabilitas adalah kuesioner 

pengetahuan, mekanisme koping dan tipe kepribadian. Sedangkan kuesioner 

kecemasan tanpa uji validitas dan reliabilitas sebab menggunakan kuesioner 

baku. 

4.7.1 Uji Validitas 

Uji validitas instrumen penelitian untuk memperoleh kuesioner yang tepat 

mengukur obyek yang akan diteliti, atau secara tepat mengukur yang seharusnya 

diukur/dinilai. Uji validitas baik kuesioner dengan skala Gutman maupun skala 

Likert dilakukan dengan menghitung Corrected Item-Total Coresction dengan 

signifikansi 5%=0,05 (tingkat kepercayaan 95%). Item pertanyaan atau 

pernyataan dianggap valid jika nilai Corrected Item-Total Coresction ≥ 0,3. 

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen atau kuesioner pengetahuan, 

mekanisme koping dan tipe kepribadian diperoleh nilai Corrected Item-Total 

Coresction untuk semua item pernyataan ≥ 0,3 sehingga dapat dinyatakan valid. 

4.7.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adakah suatu ukuran yang menjelaskan sejauh mana 

kepercayaan, keandalan dan konsistensi sutau alat ukur. Artinya, apabila 

dilakukan pengukuran dua kali atau lebih pada obyek yang sama dengan 

menggunakan alat ukur yang sama, maka hasil penilaian atau pengukuran tetap 
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konsisten. Kuesioner dengan skala Gutman menggunakan uji Kuder-Richardson 

(KR20), sedangkan kuesioner berskala Likert dilakukan dengan menghitung nilai 

alpha (cronbach’s). Intrumen dikatakan reliable jika r KR20 dan r alpha > 0,6. 

Sesuai dengan hasil uji, diperoleh nilai KR20 dan nilai alpha cronbach’s pada 

kuesioner pengetahuan 0,913, mekanisme koping 0,895, tipe kepribadian A 

0,908, tipe kepribadian B 0,885, tipe kepribadian C 0,907 dan tipe kepribadian D 

0,912. Nilai hasil uji pada setiap kuesioner tersebut > 0,6 sehingga dinyatakan 

reliabel untuk digunakan dalam penelitian ini. 

 
4.8 Diagram Alur Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Bagan 4.1 Alur Penelitian 

 

 

 

Studi Pendahuluan 

Penyusunan Proposal Penelitian 

Ethical Clearence 

Populasi Penelitian 
 (populasi dengan risiko PJK)  

Pengumpulan Data dengan Instrumen Kuesioner 

Pengolahan dan Analisis Data                               

(Uji Statistik: Univariat, Bivariat dan Multivariat) 

Penyajian Data Hasil Penelitian dan Kesimpulan 

Ujian Penelitian 

Pengurusan Izin Penelitian 

Sampling: 
Purposive Sampling 

Variabel Independen Variabel Dependen 
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4.9 Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Analisis Data 

4.9.1 Pengumpulan Data 

1. Prosedur administratif 

a. Penelitian mulai dilakukan setelah memperoleh surat kelaikan etik Komisi 

Etik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

b. Permohonan izin penelitian kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya dan Ketua Jurusan Program Studi Magister Keperawatan. 

c. Surat izin penelitian diserahkan kepada Pemerintah Kotamadya Malang. 

d. Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti melakukan penelitian dan 

pengumpulan data pada masyarakat khususnya populasi risiko PJK. 

2. Prosedur teknis 

Langkah-langkah pengumpulan data penelitian : 

a. Peneliti datang ke rumah masyarakat yang menjadi subyek atau responden 

penelitian dan melakukan kontrak waktu pertemuan. 

b. Memberikan penjelasan kepada responden mengenai maksud dan tujuan 

penelitian serta memohon kesediaan ikut berpartisipasi menjadi responden 

penelitian. 

c. Memberikan inform consent kepada responden untuk diisi dan ditanda 

tangani sebagai bukti kesediaan menjadi responden penelitian. 

d. Peneliti kemudian melakukan proses pengambilan data dengan cara 

memberikan kuesioner untuk diisi oleh responden. 

e. Peneliti mengucapkan terima kasih atas partisipasi responden dalam 

peneltian.  

f. Proses pengolahan dan analisis data. 
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4.9.2 Pengolahan Data 

1. Editing 

Editing dilakukan agar dapat mengantisipasi kesalahan data atau data 

kurang pada saat pengumpulan data dengan cara memeriksa kembali 

kelengkapan data pada kuesioner. 

2. Coding 

Coding adalah memberikan kode setiap jawaban pada kuesioner 

dengan mengelompokan data menurut variabel penelitian untuk memudahkan 

proses pengolahan data. 

3. Entry 

Entry adalah proses input data yang telah dilakukan pengkodean ke 

bentuk data base komputer untuk proses analisis. 

4. Cleaning 

Proses pengecekan dan pencocokan kembali terhadap data yang sudah 

dimasukan dalam program komputer, kemudian proses koreksi jika ditemukan 

kesalahan.  

5. Tabulating 

Proses pengorganisasian data agar mudah dilakukan penjumlahan, 

penyusunan, analisis dan penyajian data. 

4.9.3 Analisis Data 

Analisis data secara bertahap dan melalui proses komputerisasi 

menggunakan software SPSS versi 16, terdiri dari : 

1. Analisis univariat 

Analisis univariat adalah analisis yang dilakukan untuk mendeskripsikan 

karakteristik responden (Dahlan, 2014). Pada analisis ini peneliti ingin 

mengetahui distribusi karakteristik responden dan variabel penelitian. 
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2. Analisis bivariat 

Analisa bivariat untuk menganalisis hubungan antara variabel 

independen dengan dependen. Proses analisis meggunakan program SPSS 

dengan interval kepercayaan 95% atau α ≤ 0,05. H0 ditolak jika p value < α 

dan H0 gagal ditolak jika p value > α. Adapun jenis uji statistik yang digunakan 

dalam penelitian ini dipaparkan pada tabel 4.2 di bawah ini: 

Tabel 4.2 Analisis Bivariat 

No Variabel Independen Variabel Dependen Uji Bivariat 

1 Kelompok Usia 

(Ordinal) 

Kejadian Kecemasan 

(Ordinal) 

Spearman Rank 

2 Jenis Kelamin 

(Nominal) 

Kejadian Kecemasan 

(Ordinal) 

Koefisien Kontingensi 

3 Tingkat Pendidikan 

(Ordinal) 

Kejadian Kecemasan 

(Ordinal) 

Spearman Rank 

4 Riwayat Penyakit Keluarga 

(Nominal) 

Kejadian Kecemasan 

(Ordinal) 

Koefisien Kontingensi 

5 Pengetahuan 

(Ordinal) 

Kejadian Kecemasan 

(Ordinal) 

Spearman Rank 

6 Status Sosial Ekonomi 

(Ordinal) 

Kejadian Kecemasan 

(Ordinal) 

Spearman Rank 

7 Tipe Kepribadian  

(Nominal) 

Kejadian Kecemasan 

(Ordinal) 

Koefisien Kontingensi 

8 Mekanisme Koping 

(Ordinal) 

Kejadian Kecemasan 

(Ordinal) 

Spearman Rank 

 
3. Analisis multivariat 

Analisis multivariat digunakan untuk mengidentifikasi secara bersama-

sama variabel independen paling berpengaruh atau berhubungan dengan 

variabel dependen. Pada penelitian ini, analisis multivariat untuk 

mengidentifikasi faktor paling berpengaruh atau berhubungan dengan 

kejadian kecemasan pada populasi risiko PJK, menggunakan uji regresi 

logistik berganda (multiple logistic regression) sebab variabel dependen 

penelitian ini adalah skala kategorik. 
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4.10 Etika Penelitian 

Prinsip-prinsip atau pertimbangan etik yang diterapkan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian untuk menjamin perlindungan kepada subyek yang diteliti 

adalah sebagai berikut: 

4.10.1 Respect for person (autonomy, inform consent, anonimity) 

1. Autonomy 

Prinsip mempertimbangkan hak responden penelitian untuk memperoleh 

informasi secara terbuka dalam proses penelitian. Peneliti memberikan 

kebebasan kepada responden tanpa tekanan dan paksaan dalam mengambil 

keputusan untuk menentukan apakah bersedia berpartisipasi atau tidak, atau 

berhenti dari proses penelitian.  

2. Informed consent 

Sebelum meminta tanda tangan persetujuan partisipan atau responden 

yang tertuang dalam lembar persetujuan, peneliti terlebih dahulu memberikan 

penjelasan dan informasi secara lengkap mengenai maksud, tujuan, manfaat, 

prosedur penelitian, ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan selama 

proses penelitian, jaminan kerahasiaan dan harapan peneliti terhadap 

responden. Kemudian responden diberikan lembar persetujuan untuk tanda 

tangan apabila bersedia menjadi responden dalam penelitian. 

3. Anonimity dan confidentiality 

Prinsip menjaga kerahasiaan informasi dan identitas responden 

penelitian, seperti tidak menuliskan nama. Lembar kuesioner diberik nama 

inisial atau kode rahasia peneliti. Kerahasiaan informasi dari responden 

dijamin penuh oleh peneliti. Kuesioner yang telah digunakan atau telah diisi 

oleh responden disimpan dengan baik oleh peneliti di tempat yang aman. 
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4.10.2 Benefience 

Prinsip yang mempertimbangkan kegunaan atau manfaat penelitian serta 

resiko yang mungkin terjadi terhadap responden. Penelitian dinilai lebih banyak 

mendapatkan manfaat bagi responden dari pada resiko atau akibat negatif yang 

mungkin terjadi. Selama mengikuti kegiatan dan proses penelitian, responden 

mendapatkan manfaat antara lain mengetahui keadaan kesehatan jantung dan 

psikososial kecemasan melalui pemeriksaan kesehatan gratis (tekanan darah, 

berat badan, kolesterol, glukosa dan asam urat). Responden berpartisipasi dalam 

upaya peningkatan kesehatan dan upaya pencegahan penyakit jantung koroner 

di masyarakat seperti mengikuti kegiatan penyuluhan dan mendapatkan 

makanan tambahan. 

4.10.3 Non maleficience 

Penelitian tidak membahayakan responden, menjaga keselamatan dan 

kesejahteraan responden. Penelitian tidak boleh terjadi resiko atau akibat yang 

fatal. Pengumpulan data dan pengisian kuesioner dilakukan sesuai kesepakatan 

dan waktu luang yang dimiliki responden serta tidak mengganggu aktifitas kerja 

atau istrahat responden. 

4.10.4 Justice 

Memperlakukan semua responden sama, berdasarkan nilai-nilai moral, 

harkat, martabat dan hak asasi manusia. Hak dan kewajiban peneliti maupun 

subyek penelitian harus sama dan seimbang. Sedangkan prinsip keadilan yakni 

keterbukaan, adil dan tanpa diskriminasi, serta ditunjukan melalui perlakuan yang 

sama kepada semua responden baik sebelum, selama dan setelah keikutsertaan 

dalam proses penelitian. Peneliti juga bersikap profesional, tidak membeda 

bedakan jenis kelamin, status sosial, suku, ras dan agama. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

 
5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan bulan April sampai Mei 2018 di Kelurahan Kota Lama 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Kelurahan Kota Lama terletak di 

bagian Timur Kota Malang yang terdiri dari 80% daratan dan berombak, serta 

20% berbukit khususnya sekitar daerah aliran sungai (DAS). Memiliki ketinggian 

rata rata 447 m dari permukaan air laut. Kelurahan Kota Lama dengan batas-

batas wilayah yakni sebelah utara dengan Kelurahan Jodipan Kecamatan 

Blimbing, selatan dengan Kelurahan Mergosono, timur dengan Kelurahan Buring 

dan barat dengan Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen. 

Kelurahan Kota Lama adalah salah satu kelurahan administratif Kecamatan 

Kedungkandang dengan jumlah penduduk paling padat yakni 29.126 jiwa, 

dengan tingkat kepadatan 33.867 jiwa/Km2. Pertumbuhan kepadatan penduduk 

dalam kurun waktu 20 tahun terakhir disebabkan migrasi dari beberapa daerah 

seperti Madura, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Lumajang dan daerah-

daerah sekitarnya karena keberadaan industri yang menjadi daya tarik untuk 

bekerja dan bermukim. Hal ini menyebabkan pergeseran aktifitas yang beralih ke 

sektor perdagangan dan jasa. Dari berbagai latar belakang demografi, sosial dan 

kultural berbeda, masyarakat hidup dalam suatu wilayah kemudian berinteraksi 

untuk mencapai kehidupan layak melalui aktifitas berdagang dan keseharian. 

Metode pengambilan sampel di lapangan adalah purposive sampling 

berdasarkan data sekunder hasil pemeriksaan kesehatan dan tekanan darah 

sebelumnya yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Program Studi 

Magister Keperawatan Universitas Brawijaya, yakni memiliki faktor risiko PJK 

sesuai dengan kriteria inklusi sampel penelitian. Proses pengumpulan data 
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dengan cara mendatangi responden ke rumah masing-masing, kemudian 

diberikan kuesioner. Responden didampingi sampai selesai mengisi data 

kuesioner untuk memastikan kesalahan persepsi terhadap pertanyaan atau 

pernyataan dalam kuesioner penelitian. 

 
5.2 Analisis Univariat 

5.2.1 Distribusi Karakteristik Umum Responden  

Karakteristik umum responden yaitu usia, klasifikasi usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan dan pekerjaan. Data numerik (usia) dianalisis dengan 

menghitung nilai mean, median, minimum dan maksimun. Data kategorik 

dianalisis dengan menghitung distribusi frekuensi. 

 

Tabel 5.1 Karakteristik Umum Responden Berdasarkan Usia 
 

 N Mean Minimum Maximum Standar Deviasi (SD) 

Usia (Tahun) 111 52.36 27 78 11.722 

  Sumber: Data primer (2018) 

 
Tabel 5.1 menunjukkan rata-rata usia responden 52.36 tahun dengan 

standar deviasi 11.722. Usia termuda 27 tahun dan usia tertua 78 tahun. 

 

Tabel 5.2 Karakteristik Umum Responden Berdasarkan Kelompok Usia,                     
Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan 

 

Karakteristik Umum Frekuensi (f) Persentase (%) 

Kelompok Usia 
Dewasa 
Lansia 
Manula 
Total 

 
41 
49 
21 
111 

 
36.9 
44.1 
18.9 
100 

Jenis Kelamin  
Laki-laki 
Perempuan 
Total 

 
40 
71 
111 

 
36.0 
64.0 
100 

Tingkat Pendidikan 
Tidak sekolah 
SD 
SMP 
SMA 
Diploma III 
S1 
S3 
Total 

 
9 

31 
24 
30 
7 
9 
1 

111 

 
8.1 

27.9 
21.6 
27.0 
6.3 
8.1 
0.9 
100 

    Sumber: Data primer (2018) 
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Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 111 responden, terdapat hampir 

setengah kelompok usia responden adalah lansia yaitu 49 responden (44.1%), 

sebagian besar jenis kelamin responden adalah perempuan yaitu 71 responden 

(64.0%), tingkat pendidikan paling banyak adalah SD yaitu 31 responden (27.9%) 

dan paling sedikit adalah S3 yaitu 1 responden (0.9%).  

 

5.2.2 Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Riwayat Penyakit Keluarga, 

Pengetahuan, Status Sosial Ekonomi, Tipe Kepribadian, Mekanisme 

Koping dan Kejadian Kecemasan 

Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Riwayat Penyakit 
Keluarga, Pengetahuan, Status Sosial Ekonomi, Tipe 
Kepribadian, Mekanisme Koping dan Kejadian Kecemasan 

 
Variabel Frekuensi (f) Persentase (%) 

Riwayat Penyakit Keluarga 
Ada  
Tidak Ada  
Total 

 
38 
73 

111 

 
34.2 
65.8 
100 

Pengetahuan 
Kurang 
Baik 
Total 

 
48 
63 

111 

 
43.2 
56.8 
100 

Status Sosial Ekonomi 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
Total 

 
32 
41 
38 

111 

 
28.8 
36.9 
34.2 
100 

Tipe Kepribadian 
Tipe A 
Tipe B 
Tipe C 
Tipe D 
Total 

 
20 
39 
31 
21 

111 

 
18.0 
35.1 
27.9 
18.9 
100 

Mekanisme Koping 
Kurang 
Baik 
Total 

 
43 
68 

111 

 
38.7 
61.3 
100 

Kejadian Kecemasan 
Cemas 
Tidak Cemas 
Total 

 
68 
43 

111 

 
61.3 
38.7 
100 

    Sumber: Data primer (2018) 
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Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 111 responden terdapat 38 responden 

(34.2%) memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga, sebagian besar 

responden dengan pengetahuan kurang tentang risiko penyakit jantung koroner 

yaitu 48 responden (43.2%), paling banyak dengan status sosial ekonomi sedang 

yaitu 41 responden (36.9%), paling banyak dengan kepribadian tipe B yaitu 39 

responden (35.1%), paling banyak dengan mekanisme koping kurang yaitu 68 

responden (61.3%) dan sebagian besar responden mengalami kecemasan yaitu 

68 responden (61.3%).  

 
5.3 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan yang 

signifikan antara variabel independen yaitu kelompok usia, jenisk kelamin, tingkat 

pendidikan, riwayat penyakit jantung keluarga, pengetahuan, status sosial 

ekonommi, tipe kepribadian dan mekanisme koping dengan variabel dependen 

yaitu kejadian kecemasan. Analisis bivariat yang digunakan adalah uji korelasi 

Spearman Rank untuk variabel independen skala ordinal dan uji Koefisien 

Kontingensi untuk variabel independen skala nominal. Pengambilan keputusan 

korelasi didasarkan pada nilai signifikansi < α (0.05), yang berarti terdapat 

korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen. Kekuatan 

hubungan (correlation coefficient) dibagi menjadi 5 yaitu 0.00 - 0.25 sangat 

lemah, 0.26 - 0.50 cukup, 0.51 - 0.75 kuat, 0.76 - 0.99 sangat kuat dan 1.00 

sempurna (Dahlan, 2014). 

5.3.1 Hubungan Kelompok Usia Dengan Kejadian Kecemasan 

Tabel 5.4 Hasil Uji Korelasi Spearman Rank Antara Kelompok Usia Dengan 
Kejadian Kecemasan Pada Populasi Dengan Risiko PJK Di 
Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang 

 

  Kejadian Kecemasan 

Kelompok Usia r 
p 
N 

0.262 
0.005 
111 

  Sumber: Data primer (2018) 
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Tabel 5.4 menunjukkan nilai p 0.005 < dari α (0.05), sehingga H0 ditolak. 

Artinya terdapat hubungan signifikan antara kelompok usia dengan kejadian 

kecemasan pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Nilai koefisiensi korelasi sebesar 

0.262, artinya korelasi positif dengan kekuatan cukup. Hal ini berarti bahwa 

semakin meningkat usia responden ke tingkat lansia dan manula, maka potensi 

atau peluang untuk terjadi kecemasan semakin tinggi. 

5.3.2 Hubungan Jenis Kelamin Dengan Kejadian Kecemasan 

Tabel 5.5 Hasil Uji Korelasi Koefisien Kontingensi Antara Jenis Kelamin 
Dengan Kejadian Kecemasan Pada Populasi Dengan Risiko PJK 
Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota 
Malang 

 
  Kejadian Kecemasan 

Jenis Kelamin r 
p 
N 

0.243 
0.008 
111 

  Sumber: Data primer (2018) 

 
Tabel 5.5 menunjukkan nilai p 0.008 < dari α (0.05), sehingga H0 ditolak. 

Artinya terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin dengan kejadian 

kecemasan pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Nilai koefisiensi korelasi sebesar 

0.243, artinya korelasi positif dengan kekuatan sangat lemah. Hal ini berarti 

bahwa responden perempuan memiliki potensi atau kecenderungan lebih besar 

untuk mengalami kecemasan. 

5.3.3 Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Kejadian Kecemasan 

Tabel 5.6 Hasil Uji Korelasi Spearman Rank Antara Tingkat Pendidikan 
Dengan Kejadian Kecemasan Pada Populasi Dengan Risiko PJK 
Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota 
Malang 

 
  Kejadian Kecemasan 

Tingkat Pendidikan  r 
p 
N 

0.284 
0.003 
111 

  Sumber: Data primer (2018) 
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Tabel 5.6 menunjukkan nilai p 0.003 < dari α (0.05), sehingga H0 ditolak. 

Artinya terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dengan kejadian 

kecemasan pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Nilai koefisiensi korelasi sebesar 

0.284, artinya korelasi positif dengan kekuatan cukup. Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan responden, maka potensi atau peluang untuk 

tidak terjadi kecemasan semakin tinggi. 

5.3.4 Hubungan Riwayat Penyakit Keluarga Dengan Kejadian Kecemasan 

Tabel 5.7 Hasil Uji Korelasi Koefisien Kontingensi Antara Riwayat Penyakit 
Keluarga Dengan Kejadian Kecemasan Pada Populasi Dengan 
Risiko PJK Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang 
Kota Malang 

 
  Kejadian Kecemasan 

Riwayat Penyakit Keluarga  r 
p 
N 

0.218 
0.019 
111 

  Sumber: Data primer (2018) 

 
Tabel 5.7 menunjukkan nilai p 0.019 < dari α (0.05), sehingga H0 ditolak. 

Artinya terdapat hubungan signifikan antara riwayat penyakit keluarga dengan 

kejadian kecemasan pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Nilai koefisiensi korelasi sebesar 

0.218, artinya korelasi positif dengan kekuatan sangat lemah. Hal ini berarti 

bahwa responden yang memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga 

memiliki potensi atau peluang lebih tinggi untuk terjadi kecemasan. 

5.3.5 Hubungan Pengetahuan Dengan Kejadian Kecemasan 

Tabel 5.8 Hasil Uji Korelasi Spearman Rank Antara Pengetahuan Dengan 
Kejadian Kecemasan Pada Populasi Dengan Risiko PJK Di 
Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang 

 
  Kejadian Kecemasan 

Pengetahuan  r 
p 
N 

0.321 
0.001 
111 

  Sumber: Data primer (2018) 
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Tabel 5.8 menunjukkan nilai p 0.001 < dari α (0.05), sehingga H0 ditolak. 

Artinya terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dengan kejadian 

kecemasan pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Nilai koefisiensi korelasi sebesar 

0.321, artinya korelasi positif dengan kekuatan cukup. Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi pengetahuan responden tentang penyakit jantung koroner, maka 

potensi atau peluang untuk tidak terjadi kecemasan semakin tinggi. 

5.3.6 Hubungan Status Sosial Ekonomi Dengan Kejadian Kecemasan 

Tabel 5.9 Hasil Uji Korelasi Spearman Rank Antara Status Sosial Ekonomi 
Dengan Kejadian Kecemasan Pada Populasi Dengan Risiko PJK 
Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota 
Malang 

 
  Kejadian Kecemasan 

Status Sosial Ekonomi r 
p 
N 

0.247 
0.009 
111 

  Sumber: Data primer (2018) 

 
Tabel 5.9 menunjukkan nilai p 0.009 < dari α (0.05), sehingga H0 ditolak. 

Artinya terdapat hubungan signifikan antara status sosial ekonomi dengan 

kejadian kecemasan pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Nilai koefisiensi korelasi sebesar 

0.247, artinya korelasi positif dengan kekuatan sangat lemah. Hal ini berarti 

bahwa semakin tinggi status sosial ekonomi responden, maka potensi atau 

peluang untuk tidak terjadi kecemasan semakin tinggi. 

5.3.7 Hubungan Tipe Kepribadian Dengan Kejadian Kecemasan 

Tabel 5.10 Hasil Uji Korelasi Koefisien Kontingensi Antara Tipe Kepribadian 
Dengan Kejadian Kecemasan Pada Populasi Dengan Risiko PJK 
Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota 
Malang 

 
  Kejadian Kecemasan 

Tipe Kepribadian r 
p 
N 

0.375 
0.000 
111 

  Sumber: Data primer (2018) 
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Tabel 5.10 menunjukkan nilai p 0.000 < dari α (0.05), sehingga H0 ditolak. 

Artinya terdapat hubungan signifikan antara tipe kepribadian dengan kejadian 

kecemasan pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Nilai koefisiensi korelasi sebesar         

0.375, artinya korelasi positif dengan kekuatan cukup. Hal ini berarti bahwa 

seseorang dengan kepribadian tipe A memiliki potensi atau kecenderungan untuk 

mengalami kecemasan dibandingkan kepribadian tipe B, C dan D. 

5.3.8 Hubungan Mekanisme Koping Dengan Kejadian Kecemasan 

Tabel 5.11 Hasil Uji Korelasi Spearman Rank Antara Mekanisme Koping 
Dengan Kejadian Kecemasan Pada Populasi Dengan Risiko PJK 
Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota 
Malang 

 
  Kejadian Kecemasan 

Mekanisme Koping r 
p 
N 

0.367 
0.000 
111 

  Sumber: Data primer (2018) 

 
Tabel 5.11 menunjukkan nilai p 0.000 < dari α (0.05), sehingga H0 ditolak. 

Artinya terdapat hubungan signifikan antara mekanisme koping dengan kejadian 

kecemasan pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Nilai koefisiensi korelasi sebesar 

0.367, artinya korelasi positif dengan kekuatan cukup. Hal ini berarti bahwa 

semakin baik kemampuan mekanisme koping responden, maka potensi atau 

peluang untuk tidak terjadi kecemasan semakin tinggi. 

 
5.4 Analisis Multivariat 

Analaisis multivariat menggunakan uji regresi logistik berganda metode 

Enter untuk memprediksi hubungan variabel independent dengan dependent 

secara valid. Sebelumnya dilakukan analisis bivariat setiap variabel independen 

dengan dependen dan bila p value < 0.25, dapat dilanjutkan model multivariat. 
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Tabel 5.12 Hasil Analisis Multivariat Regresi Logistik Hubungan Kelompok 
Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Riwayat Penyakit 
Keluarga, Pengetahuan, Status Sosial Ekonomi, Tipe 
Kepribadian dan Mekanisme Koping Dengan Kejadian 
Kecemasan Pada Populasi Dengan Risiko Penyakit Jantung 
Koroner Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang 
Kota Malang 

 
Variabel Koefisien Nilai p Exp(B) Hosmer & 

Lemeshow 
Test 

Nagelkerke 
R Square 

Step 0 
Kelompok Usia 
Jenis Kelamin 
Tingkat Pendidikan 
Riwayat Penyakit Keluarga 
Pengetahuan 
Status Sosial  Ekonomi 
Tipe Kepribadian  
Mekanisme Koping 

Konstanta 

 
1.062 
1.473 
-0.248 
1.404 
0.898 
-0.017 
-0.581 
1.679 
-6.418 

 
0.012 
0.011 
0.308 
0.013 
0.213 
0.966 
0.033 
0.006 
0.000 

 
2.892 
4.361 
0.781 
4.071 
2.454 
0.983 
0.559 
5.363 
0.002 

 
 
 
 

0.384 

 
 
 
 

0.430 
 

Step 1 
Kelompok Usia 
Jenis Kelamin 
Tingkat Pendidikan 
Riwayat Penyakit Keluarga 
Pengetahuan 
Tipe Kepribadian  
Mekanisme Koping 

Konstanta 

 
1.061 
1.474 
-0.249 
1.404 
0.886 
-0.579 
1.676 
-6.428 

 
0.012 
0.010 
0.305 
0.013 
0.182 
0.032 
0.006 
0.000 

 
2.888 
4.367 
0.780 
4.073 
2.424 
0.560 
5.343 
0.002 

 
 
 
 

0.268 

 
 
 
 

0.430 
 

Step 2 
Kelompok Usia 
Jenis Kelamin 
Riwayat Penyakit Keluarga 
Pengetahuan 
Tipe Kepribadian  
Mekanisme Koping 

Konstanta 

 
0.879 
1.269 
1.414 
0.625 
-0.549 
1.575 
-6.533 

 
0.019 
0.017 
0.012 
0.303 
0.039 
0.008 
0.000 

 
2.409 
3.556 
4.114 
1.867 
0.577 
4.828 
0.001 

 
 
 

0.821 

 
 
 

0.421 
 

Step 3 
Kelompok Usia 
Jenis Kelamin 
Riwayat Penyakit Keluarga 
Tipe Kepribadian  
Mekanisme Koping 
Tingkat Pendidikan 

Konstanta 

 
1.133 
1.553 
1.251 
-0.548 
1.909 
-0.127 
-6.219 

 
0.007 
0.006 
0.023 
0.038 
0.001 
0.566 
0.000 

 
3.104 
4.726 
3.494 
0.578 
6.746 
0.881 
0.002 

 
 
 

0.748 

 
 
 

0.415 
 

Step 4 
Kelompok Usia 
Jenis Kelamin 
Riwayat Penyakit Keluarga 
Tipe Kepribadian  
Mekanisme Koping 
Tingkat Pendidikan 
Pengetahuan 

Konstanta 

 
1.061 
1.474 
1.404 
-0.579 
1.676 
-0.249 
0.886 
-6.428 

 
0.012 
0.010 
0.013 
0.032 
0.006 
0.305 
0.182 
0.000 

 
2.888 
4.367 
4.073 
0.560 
5.343 
0.780 
2.424 
0.002 

 
 
 
 

0.268 

 
 
 
 

0.430 
 

  Sumber: Data primer (2018) 
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Tabel 5.12 menunjukkan bahwa hasil analisis dengan metode Hosmer dan 

Lemeshow test didapatkan p value yaitu 0.384 (p > 0.05), sehingga persamaan 

yang didapatkan pada analisis multivariat layak diteruskan untuk memprediksi 

kejadian kecemasan pada populasi dengan risiko PJK. Nilai R Square 

menunjukan nilai 0.430, yang artinya sebesar 43% kejadian kecemasan populasi 

dengan risiko tinggi PJK dapat dijelaskan oleh faktor kelompok usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, riwayat penyakit keluarga, pengetahuan, status 

sosial ekonomi, tipe kepribadian dan mekanisme koping. Sedangkan 57% dapat 

dijelaskan oleh pengaruh faktor lain yang tidak diteliti.  

Keterkaitan variabel independent terhadap variabel dependent dilihat 

melalui p value pada masing-masing variabel independent yaitu variabel 

kelompok usia 0.012, jenis kelamin 0.010, tingkat pendidikan 0.305, riwayat 

penyakit keluarga 0.013, pengetahuan 0.182, status sosial ekonomi 0.966, tipe 

kepribadian 0.032 dan mekanisme koping 0.006. Dari 8 variabel independent 

terdapat 3 variabel dengan p value > α (0.05), maka peneliti secara berururan 

mengeluarkan satu persatu mulai dari p value paling besar dari proses analisis 

regresi logistik dengan uraian sebagai berikut: 

1. Step 1 

Variabel status sosial ekonomi memiliki nilai p value terbesar dan > α, 

sehingga dikeluarkan dari pemodelan. Setelah variabel status sosial ekonomi 

dikeluarkan, terjadi perubahan nilai OR < 10% sehingga variabel status sosial 

ekonomi tetap dikeluarkan dari pemodelan. 

2. Step 2 

Variabel tingkat pendidikan memiliki nilai p value terbesar kedua dan > α, 

sehingga dikeluarkan dari pemodelan. Setelah variabel tingkat pendidikan 

dikeluarkan, terjadi perubahan nilai OR > 10%, sehingga variabel tingkat 
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pendidikan dimasukan kembali dalam pemodelan dan menjadi variabel 

confounding. 

3. Step 3 

Variabel pengetahuan memiliki nilai p value terbesar ketiga dan > α, sehingga 

dikeluarkan dari pemodelan. Setelah variabel pengetahuan dikeluarkan terjadi 

perubahan OR > 10%. 

4. Step 4 

Karena perubahan OR > 10%, maka variabel pengetahuan dimasukan 

kembali dalam pemodelan dan menjadi variabel confounding.  

Hasil akhir uji regresi logistik, menunjukkan nilai hitung Exp(B) variabel 

kelompok usia sebesar 2.888, nilai Exp(B) jenis kelamin 4.367, nilai Exp(B) 

tingkat pendidikan 0.780, nilai Exp(B) riwayat penyakit keluarga 4.073, nilai 

Exp(B) pengetahuan 2.424, nilai Exp(B) tipe kepribadian 0.560 dan nilai Exp(B) 

mekanisme koping 5.343. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka variabel 

mekanisme koping menjadi variabel independen yang mempunyai hubungan 

paling dominan terhadap kejadian kecemasan dengan nilai Exp(B) 5.343, artinya 

bahwa mekanisme koping yang kurang dapat menyebabkan terjadinya 

kecemasan pada populasi dengan risiko PJK sebesar 5 kali dibandingkan 

dengan mekanisme koping yang baik setelah dikontrol variabel kelompok usia, 

jenis kelamin, tingkat pendidikan, riwayat penyakit keluarga, pengetahuan, status 

sosial ekonomi dan tipe kepribadian. Disamping itu dari 8 variabel independen 

terdapat 2 variabel yang menjadi variabel confounding yaitu tingkat pendidikan 

dan pengetahuan, yang berarti bahwa responden yang berjenis kelamin 

perempuan, kelompok lansia dan manula, memiliki riwayat penyakit jantung 

dalam keluarga, kepribadian tipe A dan mekanisme koping yang kurang 

berpeluang mengalami kecemasan setelah dikontrol variabel tingkat pendidikan 

dan pengetahuan. 
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Uji regresi logistik di atas juga dapat dijabarkan dalam suatu persamaan 

yang dirumuskan sebagai berikut : 

y = konstanta + a1x1 + b2x2 + c3x3 + d4x4 + e5x5 

y = -6.428 + 1.061 + 1.474 + 1.404 + -0.579 + 1.676 = -1.392 

Keterangan: 

y : persamaan untuk kejadian kecemasan 

a : nilai koefisien kelompok usia 

b : nilai koefisien jenis kelamin 

c : nilai koefisien riwayat penyakit keluarga 

d : nilai koefisien tipe kepribadian 

e : nilai koefisien mekanisme koping 

x : nilai variabel independen 

Nilai persamaan selanjutnya akan dilakukan penghitungan berdasarkan 

suatu persamaan untuk membuat prediksi kejadian kecemasan pada populasi 

dengan risiko PJK : 

            1                  1                     1 
P =               =                      =                    = 0.200 = 20% 
        1 + e-y          1 + 2.71.392           1 + 3.985 

 
Keterangan :  

P : probabilitas kejadian kecemasan 

y : konstanta + a1x1 + b2x2 + c3x3 + d4x4 + e5x5 

e : bilangan natural = 2.7 

Hasil dari persamaan tersebut, apabila terdapat faktor usia, jenis kelamin, 

riwayat penyakit keluarga, tipe kepribadian dan mekanisme koping maka 

probabilitas keakuratan kejadian kecemasan pada populasi dengan risiko PJK 

sebesar 20%. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 
6.1 Hubungan Kelompok Usia Dengan Kejadian Kecemasan Pada Populasi 

Dengan Risiko Penyakit Jantung Koroner 

Analisis bivariat menunjukkan bahwa kelompok usia memiliki hubungan 

signifikan dengan kejadian kecemasan pada populasi dengan risiko penyakit 

jantung koroner di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota 

Malang yang dibuktikan dengan p valeu < α (0.05) dan nilai korelasi positif. Hal 

ini berarti bahwa semakin meningkat usia ke tingkat lansia dan manula maka 

kecenderungan atau potensi seseorang untuk mengalami kecemasan semakin 

tinggi. Sesuai dengan penelitian Shen et al., (2008) yang menjelaskan terdapat 

hubungan usia dengan kecemasan dimana usia yang lebih tua (usia rata-rata 60 

tahun atau lebih) menunjukan secara independen dan signifikan mengalami 

kecemasan yang memprediksi perkembangan penyakit jantung dan 

kardiovaskuler seperti infark miokard selama tindak lanjut rata-rata 12,4 tahun. 

Sejalan dengan hasil penelitian Musliner et al., (2016) bahwa terdapat hubungan 

usia dengan tekanan psikologis dimana usia paruh baya dan usia tua paling 

banyak teridentifikasi mengalami tekanan psikologis termasuk kecemasan. 

Usia adalah nilai waktu atau masa pertumbuhan dan perkembangan 

manusia. Usia berkolerasi dengan pengetahuan, pandangan dan pengalaman 

seseorang terhadap peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dan status kesehatan 

atau kejadian penyakit sehingga akan membentuk suatu persepsi dan sikap 

(Notoatmodjo, 2007). Kematangan proses berpikir individu usia dewasa seiring 

dengan peningkatan usia dan perkembangan diri, akan lebih memungkinkan 

untuk menghadapi situasi yang menimbulkan stres dan kecemasan (Wang & 

Saudino, 2011). Menurut Bowman et al., (2006), pada umumnya kualitas hidup 
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menurun dengan meningkatnya usia. Banyaknya permasalahan dan tingkat 

stressor yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari seiring dengan 

bertambahnya usia seseorang, sehingga dapat mempengaruhi kondisi 

psikologis. Seseorang yang sudah memasuki usia dewasa akhir dan lansia, akan 

terjadi kondisi perubahan fisik, kelemahan dan beberapa penyakit yang 

mengancam yang mengakibatkan ketidakberdayaan dan masalah psikologis. 

Hasil penelitian dilapangan diperoleh sebagian besar responden 

teridentifikasi mengalami kecemasan pada kelompok lansia dan manula. Artinya 

semakin bertambah usia seseorang ke tingkat lansia dan manula, maka potensi 

seseorang untuk mengalami kecemasan semakin tinggi. Sesuai dengan 

penelitian di Hongkong yang menunjukkan bahwa kejadian dan perkembangan 

hipertensi dipengaruhi oleh faktor kecemasan yang dialami seseorang dimana 

kejadian lebih tinggi pada kelompok lanjut usia dan manula (> 60 tahun) (Cheung 

et al., 2005). Sejalan dengan penelitian Rutledge & Hogan (2002) yang 

menemukan bahwa pasien dengan hipertensi mengalami gejala kecemasan 

dimana salah satu faktor lanjut usia berhubungan dengan kejadian dan 

keparahan gejala kecemasan. 

Pendekatan terhadap PJK dan faktor-faktor risikonya dengan 

menggunakan pemodelan trajektori jangka panjang dari tekanan psikologis. 

Dalam dua studi sebelumnya tentang kecemasan dan depresi, kejadian PJK 

pada seseorang berusia lanjut (> 65 tahun) lebih tinggi (Montagnier et al., 2014). 

Sesuai dengan studi meta-analisis data dari Amerika Serikat, Asia dan Eropa dari 

20 penelitian yang berbeda dengan 249.846 orang yang mengesankan diikuti 

lebih dari rata-rata 11,2 tahun memeriksa hubungan antara kecemasan dan 

kejadian PJK pada orang sehat menunjukkan bahwa orang-orang yang 

mengalami cemas berisiko terkena PJK dan kematian jantung, dengan 
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independen dari variabel demografi usia dan jenis kelamin, faktor risiko biologis, 

dan perilaku kesehatan (Roest, Martens, Jonge, & Denollet, 2010). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor usia 

memiliki hubungan signifikan dengan kejadian kecemasan pada populasi dengan 

risiko PJK di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. 

 

6.2 Hubungan Jenis Kelamin Dengan Kejadian Kecemasan Pada Populasi 

Dengan Risiko Penyakit Jantung Koroner 

Analisis bivariat menunjukkan bahwa jenis kelamin berhubungan secara 

signifikan dengan kejadian kecemasan pada populasi dengan risiko penyakit 

jantung koroner di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota 

Malang yang dibuktikan dengan p value < α (0.05) dan nilai korelasi positif. Hal 

ini berarti bahwa responden perempuan memiliki potensi atau kecenderungan 

lebih besar untuk mengalami kecemasan dibandingkan laki-laki. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan studi Virtanen et al., (2017) yang menunjukkan jenis kelamin 

memiliki asosiasi dengan tekanan psikologis atau kecemasan dan faktor risiko 

PJK, dimana jenis kelamin perempuan berhubungan dengan gejala tekanan 

psikologis yang tinggi dan kecemasan yang terus-menerus. Demikian juga 

dengan hasil penelitian Musliner et al., (2016) bahwa terdapat hubungan antara 

jenis kelamin dengan gangguan kecemasan dimana perempuan paling banyak 

teridentifikasi mengalami gangguan kecemasan. Stress dan kecemasan sering 

dialami perempuan dikarenakan perempuan memiliki kepribadian labil dan 

immature. Adanya peran hormonal yang berpengaruh terhadap kondisi emosi, 

dan menyebabkan perempuan merasa mudah meledak, curiga dan mengalami 

kecemasan. Diperkuat dengan pendapat Sadock et al., (2015) yang menyatakan 

bahwa perempuan lebih potensial untuk mengalami gangguan kecemasan dari 

pada laki-laki. 
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Menurut Altemus (2006), gangguan psikologis dan afektif lebih banyak 

terjadi pada perempuan karena aksis adrenal hipotalamus-pituitari dan sistem 

simpatoadrenomedullary diidentifikasi dapat menyebakan gangguan kecemasan 

dan depresi yang dipicu dan diperparah oleh stres. Proses yang berkontribusi 

pada peningkatan tingkat gangguan afektif pada wanita lebih besar hubungannya 

dengan hormon reproduksi di seluruh rentang kehidupan dan peningkatan 

kepekaan terhadap katekolamin emosional dan memori. Kemampuan memori 

menanggapi dan menahan stres dalam 3 minggu memungkinkan laki-laki untuk 

lebih mudah dan cepat melupakan stres yang menyebabkan kecemasan. 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan didapatkan bahwa kejadian 

kecemasan lebih banyak terjadi pada perempuan yang berusia dewasa akhir dan 

lanjut usia (>50 tahun) serta tingkat pendidikan menengah dan rendah. Hal ini 

terjadi karena sebagian besar responden tidak bekerja atau tidak memiliki 

pekerjaan tetap dan hanya sebagai ibu rumah tangga, dimana mereka hanya 

tinggal di rumah dan menjalani aktivitasnya di dalam rumah. Sesuai dengan hasil 

penelitian Kristofferzon et al., (2005) bahwa banyak perempuan yang mengalami 

gangguan kecemasan karena hubungannya dengan tanggung jawab untuk 

tugas-tugas rumah tangga yang berdampak terhadap pemulihan kesehatan, lebih 

banyak memiliki masalah kesehatan jantung dan pembuluh darah seperti 

seringnya mengalami nyeri dada. Sedangkan laki-laki merasa lebih rileks 

dibandingkan perempuan. Laki-laki dewasa memiliki mental yang lebih kuat 

terhadap sesuatu yang dinilai mengancam, dan memiliki tingkat pengetahuan 

atau wawasan yang lebih luas sebab lebih sering berinteraksi dengan lingkungan 

luar. Sementara perempuan lebih banyak tinggal di rumah dan menjalani rutinitas 

atau aktivitas sebagai ibu rumah tangga, sehingga menyebabkan transfer 

informasi dan pengetahuan yang diperoleh terbatas mengenai kesehatan 

(Sunaryo, 2014). Perempuan lebih peka terhadap emosi dan akhirnya peka 
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terhadap situasi yang menyebabkan kecemasannya. Hal ini tidak hanya 

dipengaruhi faktor psikis dan emosi, tetapi juga dipengaruhi faktor kognitif, 

dimana perempuan lebih cenderung memaknai hidup dan peristiwa yang terjadi 

secara detail sehingga dapat menekan perasaannya, sedangkan laki-laki berpikir 

secara lebih global (Stuart, 2013). 

Hasil studi meta-analisis data dari Amerika Serikat, Asia dan Eropa dari 20 

penelitian yang berbeda dengan 249.846 orang yang diikuti lebih dari rata-rata 

11,2 tahun yang menjelaskan bahwa faktor independen jenis kelamin perempuan 

memiliki keterkaitan dengan kejadian kecemasan, risiko terkena PJK dan 

kematian jantung (Roest et al., 2010). Sesuai dengan penelitian Schuch et al., 

(2014) yang menyatakan wanita lebih cenderung mengalami gangguan panik 

dan kecemasan yang mengembangkan sindrom metabolik yang sangat terkait 

dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Mekanisme yang 

menjelaskan perbedaan antara jenis kelamin terkait dengan modulasi hormonal, 

perubahan hormon reproduksi selama masa pubertas, siklus menstruasi, 

kehamilan dan menopause, dapat berperan dalam peningkatan prevalensi 

gangguan afektif pada perempuan (Altemus, 2006). Respon aksis dan 

sensitivitas umpan balik glukokortikod dan unsur GABA otak menurun dalam fase 

luteal dari siklus menstruasi, berpotensi mendestabilisasi sistem homeostasis 

pada wanita yang rentan (Altemus et al., 2001; Epperson et al., 2002; Putnam et 

al., 2005). Selain itu, sistem respon stres baik catecholamine dan HPA ditekan 

selama kehamilan dan laktasi. Beberapa sistem neurokimia otak diketahui 

memodulasi kecemasan dan ketakutan, termasuk oksitosin, prolaktin, 

norepinefrin dan GABA yang berubah secara paralel selama kehamilan dan 

masa laktasi sehingga memicu penurunan lebih cepat pada hormon ansiolitik ini 

dan mendestabilisasi respons stres, serta memperburuk gejala kecemasan dan 

depresi (Altemus et al., 2004). 
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Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan yakni 

faktor jenis kelamin berhubungan secara signifikan dengan kejadian kecemasan 

pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang. 

 

6.3 Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Kejadian Kecemasan Pada 

Populasi Dengan Risiko Penyakit Jantung Koroner 

Analisis bivariat menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berhubungan 

secara signifikan dengan kejadian kecemasan pada populasi dengan risiko 

penyakit jantung koroner di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang 

Kota Malang yang dibuktikan dengan p value < α (0.05) dan nilai korelasi positif. 

Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka potensi atau peluang 

tidak terjadi kecemasan semakin tinggi. Penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian Nabi et al., (2010) bahwa seseorang dengan tingkat pendidikan yang 

lebih rendah, menunjukan hubungan yang signifikan dengan gejala kecemasan 

baik gejala psikologis dan somatik yang secara klinis meningkatkan risiko dan 

kejadian PJK. Demikian juga dengan hasil penelitian Altino et al., (2017) yang 

menjelaskan bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi dan menjadi faktor 

prediktif kejadian kecemasan dan depresi pada seseorang dengan sindrom 

koroner akut. 

Berdasarkan hasil studi dilapangan, didapatkan sebagian besar kejadian 

kecemasan lebih banyak ditemukan pada responden dengan tingkat pendidikan 

menengah dan rendah. Sesuai dengan hasil penelitian Wassertheil-smoller et al., 

(2014), bahwa kejadian kecemasan dan depresi lebih banyak terjadi pada 

seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan menengah. Selaras 

dengan penelitian Jackson & Emery (2013) yang menyatakan seseorang yang 
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memiliki tingkat pendidikan yang tinggi menunjukan kemampuan mengatasi 

masalah, tekanan emosional dan kecemasan yang rendah.  

Menurut Ross & Mirowsky (2006), tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada 

orang dewasa cenderung menghasilkan kesehatan mental yang baik. Pendidikan 

adalah sumber daya dan modal umum manusia yang memungkinkan untuk lebih 

sukses dan terbukti efektif dalam mencapai tujuan hidup yang mendasar 

mencakup kesejahteraan emosional (Mirowsky & Ross, 1998). The HUNT study 

oleh Bjelland et al., (2008) melaporkan tingkat pendidikan rendah memiliki 

keterkaitan secara signifikan dengan kecemasan dan depresi. Individu dengan 

tingkat pendidikan lebih tinggi, pengetahuan dan sosial ekonomi yang baik dapat 

menjadi pelindung terhadap kecemasan dan depresi sebagai akibat dari stresor 

atau tekanan psikologis yang menumpuk sepanjang proses kehidupan. Di sisi 

lain, tingkat pendidikan rendah dapat mengakibatkan individu untuk melakukan 

perilaku tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol dan perilaku yang dapat 

mempengaruhi timbulnya kecemasan dan depresi serta dapat menyebabkan 

penyakit jantung dan kardiovaskuler.  

Pendidikan dan pengetahuan merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan karena makin tinggi tingkat pendidikan, maka pengetahuan 

seseorang semakin luas dan baik. Pendidikan adalah proses pengembangan 

sikap dan tingkah laku seseorang dalam upaya pendewasaan diri melalui 

pengajaran dan latihan keterampilan. Pendidikan berkontribusi terhadap 

pengetahuan yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam 

kehidupan sehari-hari. Menurut Stuart (2013) seseorang yang memiliki 

pendidikan tinggi akan lebih mampu mengembangkan pemahaman dalam 

membentuk persepsi positif dalam merespon kejadian yang menimbulkan 

kecemasan dengan cara adaptif. Respon kecemasan cenderung lebih banyak 

ditemukan pada kelompok individu yang memiliki pendidikan rendah. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor 

tingkat pendidikan memiliki hubungan signifikan dengan kejadian kecemasan 

pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang. 

 

6.4 Hubungan Riwayat Penyakit Keluarga Dengan Kejadian Kecemasan 

Pada Populasi Dengan Risiko Penyakit Jantung Koroner 

Hasil analisis bivariat menunjukkan riwayat penyakit jantung dalam 

keluarga berhubungan secara signifikan dengan kejadian kecemasan pada 

populasi dengan risiko penyakit jantung koroner di Kelurahan Kota Lama 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang dibuktikan dengan p value < α 

(0.05) dan nilai korelasi positif. Hal ini menunjukan bahwa responden yang 

memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga mempunyai potensi atau 

peluang untuk terjadi kecemasan lebih tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Janszky et al., (2010) pada 49.321 pria wajib militer di Swedia tahun 

1969 dan 1970 yang didiagnosis oleh psikater mengalami kecemasan dan 

depresi. Dalam perjalanannya selama 37 tahun, mereka menunjukan gejala infak 

miokard akut dan PJK. Potensial penyebab kecemasan dan depresi, salah 

satunya adalah karena memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga selain 

faktor status sosial ekonomi yang rendah dan faktor lainya. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa kecemasan dan depresi diprediksi secara independen 

mempengaruhi kejadian infak miokard akut dan PJK. 

Kecemasan dapat dipengaruhi oleh faktor herediter, faktor keluarga dan 

proses perubahan seperti status sosiall ekonomi, lingkungan, pola interaksi, 

status kesehatan, fungsi dan status peran. Faktor predisposisi penyebab 

gangguan kecemasan menurut kajian keluarga adalah faktor herediter dan 

riwayat penyakit dalam keluarga, sedangkan faktor presipitasi kecemasan berupa 
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ancaman terhadap harga diri yang bersumber dari eksternal yaitu faktor keluarga 

seperti perubahan status kesehatan (anggota keluarga sakit dan riwayat penyakit 

keluarga), kehilangan, perubahan status sosial ekonomi dan sosial budaya. 

Riwayat penyakit dan gangguan kecemasan dalam keluarga akan 

mempengaruhi individu dalam berespon terhadap konflik, tekanan psikologis dan 

kemampuan mengatasi kecemasannya (Stuart, 2013). 

Menurut beberapa ahli menjelaskan bahwa faktor genetik dan riwayat 

penyakit keluarga merupakan penyebab kecemasan karena seseorang 

dengan keluarga yang memiliki riwayat gangguan kecemasan dan penyakit, 

beresiko lebih besar dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki garis 

keturunan gangguan kecemasan dan penyakit. Hal tersebut disebabkan oleh 

gen yang mempengaruhi perkembangan otak secara kimiawi dan keadaan 

neurotransmiter. Dari prespektif lain, Lilly (2011) menjelaskan bahwa riwayat 

penyakit keluarga merupakan refleksi dari predisposisi genetik. Keluarga dengan 

riwayat penyakit jantung menjadi faktor risiko aterosklerosis yang tidak dapat 

dirubah. Terdapat sejumlah lokus terkait dengan penyakit aterosklerosis. 

Kromosom 9p21.3 merupakan lokalisasi dari genetik yang berkaitan kuat dengan 

penyakit jantung koroner dan infark miokard. Regio pada kromosom tersebut 

mengkode molekul yang terlibat dalam regulasi siklus sel dan berpartisipasi 

dalam TGF-β inhibitory pathways yaitu dua cyclin-dependent kinase inhibitor. 

Lokus pada kromosom 6q25.1 juga terkait dengan penyakit jantung koroner. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor riwayat 

penyakit jantung dalam keluarga memiliki hubungan bermakna dengan kejadian 

kecemasan pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. 
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6.5 Hubungan Pengetahuan Dengan Kejadian Kecemasan Pada Populasi 

Dengan Risiko Penyakit Jantung Koroner 

Analisis bivariat menunjukkan pengetahuan memiliki hubungan secara 

signifikan dengan kejadian kecemasan pada populasi dengan risiko penyakit 

jantung koroner di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota 

Malang yang dibuktikan dengan p value < α (0.05) dan nilai korelasi positif. Hal 

ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang tentang 

penyakit jantung koroner, maka potensi atau peluang tidak terjadi kecemasan 

semakin tinggi. Penelitian ini selaras dengan penelitian Altino et al., (2017) yang 

menjelaskan bahwa kurangnya pengetahuan tentang penyakit dapat 

menyebabkan perasaan takut dan cemas dalam menjalani pengobatan pada 

seseorang dengan sindrom koroner akut. Demikian juga dengan hasil penelitian 

Bjelland et al., (2008) yang menyatakan bahwa pengetahuan berhubungan 

secara signifikan dengan kejadian kecemasan. Individu dengan pengetahuan 

yang baik dapat meningkatkan kemampuan seseorang merespon tekanan 

psikologis yang dialami. Pengetahuan yang tidak adekuat menyebabkan individu 

berperilaku tidak sehat dan dapat mempengaruhi timbulnya kecemasan. 

Diperkuat oleh penelitian Jackson & Emery (2013) bahwa seseorang yang 

mempunyai pengetahuan tentang penyakit jantung menunjukan tekanan 

emosional dan kecemasan yang rendah yang didukung dengan kemampuan 

mengatasi masalah. 

Bagi sebagian orang yang memahami dan mengetahui penyakitnya 

dengan baik, justru dapat menjadi cemas atau meningkatkan kecemasan yang 

dialami. Sebaliknya, bagi orang yang tidak mengetahui penyakitnya atau 

memahami penyakit secara minim justru tidak cemas atau membuatnya menjadi 

lebih tenang. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi dan penerimaan seseorang 

terhadap status kesehatan atau penyakit yang diderita, mekanisme adaptasi dan 
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penggunaan mekanisme koping (Asmadi, 2008). Akan tetapi Notoatmodjo (2007) 

menjelaskan bahwa pengetahuan digunakan sebagai sumber dukungan dalam 

meningkatkan kepercayaan diri, sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengetahuan merupakan faktor penting mendukung perilaku sehat seseorang. 

The HUNT study oleh Bjelland et al., (2008) nenjelaskan individu dengan 

pengetahuan baik dapat menjadi pelindung terhadap kecemasan dan depresi 

sebagai akibat dari tekanan psikologis yang menumpuk sepanjang proses 

kehidupan. 

Hasil penelitian dilapangan didapatkan bahwa pengetahuan responden 

tentang penyakit jantung koroner berada pada kategori kurang. Menurut Ross & 

Mirowsky (2006), pengetahuan yang kurang dapat menurunkan kesadaran diri 

dan cenderung mempengaruhi kesejahteraan psikologis, emosional dan 

kesehatan mental. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Davey et al., (2016) bahwa 

pengetahuan yang kurang dapat menyebabkan stres, kecemasan dan depresi 

yang terdiri dari keadaan mood negatif dan memainkan peran penting terhadap 

faktor risiko kardiovaskular yang dapat dimodifikasi. Demikian juga Simao et al., 

(2013) menjelaskan bahwa pengetahuan yang tidak adekuat dapat mengganggu 

kepatuhan seseorang terhadap gaya hidup sehat, kepatuhan terhadap 

pengobatan dan mengganggu orientasi seseorang mengenai aspek-aspek yang 

meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas penyakit jantung koroner. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor 

pengetahuan memiliki hubungan secara signifikan dengan kejadian kecemasan 

pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang. 
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6.6 Hubungan Status Sosial Ekonomi Dengan Kejadian Kecemasan Pada 

Populasi Dengan Risiko Penyakit Jantung Koroner 

Hasil analisis bivariat menunjukkan status sosial ekonomi berhubungan 

secara signifikan dengan kejadian kecemasan pada populasi dengan risiko 

penyakit jantung koroner di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang 

Kota Malang, dibuktikan dengan p value < α (0.05). Hal ini menunjukan bahwa 

semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang, maka potensi atau peluang 

untuk tidak terjadi kecemasan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Eslami et al., (2013) bahwa status sosial ekonomi yang rendah dan 

tekanan keuangan yang dirasakan secara signifikan berhubungan dengan 

kecemasan dan depresi. Hal tersebut dipertegas dengan hasil penelitian Bjelland 

et al., (2008) dan Janszky et al., (2010) bahwa salah satu potensial penyebab 

kecemasan dan depresi adalah status sosial ekonomi rendah. Status sosial 

ekonomi yang baik dapat menjadi pelindung terhadap kecemasan sebagai akibat 

dari tekanan psikologis yang menumpuk dalam kehidupan. Depresi dan 

kecemasan diprediksi secara independen mempengaruhi kejadian PJK. 

Menurut Harianto (2008), status sosial ekonomi yang rendah akan 

menyebabkan individu lebih mudah mengalami kecemasan. Sedangkan menurut 

Sadock et al., (2015) prevalensi gangguan kecemasan menurun dengan status 

sosial ekonomi yang lebih tinggi. Status sosial ekonomi berkaitan dengan pola 

gangguan penyakit. Prevalensi penyakit lebih banyak terjadi pada masyarakat 

dengan kelas sosial ekonomi rendah. Hasil penelitian dilapangan didapatkan 

bahwa status sosial ekonomi rendah terutama pada aspek pendapatan keluarga 

kurang dari upah minimal regional dimana tuntutan kebutuhan meningkat, 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari kurang dan tidak memilik jaminan kesehatan 

BPJS. Hal ini sesuai dengan pendapat Hawari (2011) bahwa status sosial 

ekonomi berhubungan dengan pendidikan, pekerjaan dan pendapatan keluarga, 
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kepemilikan rumah dan barang berharga, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan 

kepemilikan jaminan kesehatan.  

Skodova et al. (2008), menjelaskan bahwa status sosial ekonomi 

berhubungan dengan faktor-faktor psikososial seperti perasaan marah, stres, 

kecemasan, depresi dan dukungan sosial. Status sosial ekonomi seperti tingkat 

pendidikan, pekerjaan dan pendapatan terbukti mempengaruhi kecemasan yang 

dapat meningkatkan risiko PJK melalui mekanisme psikososial yang sangat 

kompleks baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa seseorang dengan status sosial ekonomi rendah dikaitkan dengan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya masalah psikologis dan perubahan 

status kesehatan seperti asuransi kesehatan yang tidak memadai, kurangnya 

upaya preventif, pola makan dan perawatan kesehatan yang buruk.  

Dalam penelitan ini juga didapatkan sebagian besar responden yang 

mengalami kecemasan pada mereka yang tidak bekerja, sebagai ibu rumah 

tangga, tidak memiliki pekerjaan tetap dan dengan jenis pekerjaan seperti sopir 

mobil, penjual, buruh pabrik dan pedagang. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Rosengren et al., (2004) dan Lorant et al., (2003) yang menjelaskan 

bahwa kecemasan dan depresi lebih umum terjadi pada kelompok masyarakat 

dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah dan kemudian menghasilkan 

perubahan fisiologis akut atau kronis pada fungsi kardiovaskuler, serta 

meningkatkan risiko PJK. Sesorang dengan status pekerjaan dan penghasilan 

tetap akan merasa lebih tentram kehidupannya karena masalah kebutuhan hidup 

dan ekonomi sehari-hari dapat terpenuhi sehingga dapat mengurangi beban 

pikiran dan tekanan psikis yang dapat menyebabkan kecemasan. Kemudian 

dipertegas dengan penelitian Adler et al. (1994) yang menjelaskan status sosial 

ekonomi dan dukungan sosial adalah faktor penting sebagai penentu status 

kesehatan seseorang. Status sosio ekonomi yang tinggi dikaitkan dengan 
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perilaku berisiko kesehatan yang rendah dan kesehatan fisik yang lebih baik, 

serta dapat mengurangi paparan, pengalaman stres dan peristiwa kehidupan 

negatif yang dapat mempengaruhi fungsi dan ketahanan emosional. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor status 

sosial ekonomi  berhubungan secara signifikan dengan kejadian kecemasan 

pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang. 

 

6.7 Hubungan Tipe Kepribadian Dengan Kejadian Kecemasan Pada 

Populasi Dengan Risiko Penyakit Jantung Koroner 

Analisis bivariat menunjukkan bahwa tipe kepribadian berhubungan secara 

signifikan dengan kejadian kecemasan pada populasi dengan risiko penyakit 

jantung koroner di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota 

Malang yang dibuktikan dengan p value < α (0.05) dan nilai korelasi positif. Hal 

ini berarti bahwa seseorang yang memiliki kepribadian tipe A mempunyai potensi 

atau kecenderungan untuk mengalami kecemasan dibandingkan seseorang 

dengan kepribadian tipe B, C dan D. Penelitian ini selaras dengan temuan 

penelitian Gallacher et al., (2003) yang mejelaskan bahwa kepribadian tipe A 

dikaitkan dengan kecenderungan seserang dapat mengalami kecemasan dan 

peningkatan risiko PJK. Menurut Hawari (2011), proses terjadinya kecemasan 

merupakan proses psiko-neuro-imunologi atau psiko-neuro-endokrinologi. Setiap 

orang dapat mengalami stresor psikososial yang menyebabkan terjadinya 

kecemasan yang dipengaruhi oleh struktur perkembangan kepribadian dan tipe 

kepribadian. 

Hasil studi Du et al., (2016) dan Vukovic et al., (2014) mengemukakan 

bahwa seseorang yang memiliki kepribadian tipe A dan D merasa lebih cemas 

dan depresi serta memiliki gaya koping negatif, dan mereka cenderung memiliki 
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risiko PJK. Kemudian diperkuat dengan hasil penelitian Smith & Blumenthal 

(2011) bahwa komponen permusuhan dari kepribadian tipe A adalah faktor risiko 

yang signifikan paling tinggi seseorang untuk mengalami stres dan kecemasan. 

Menurut Friedman & Rosenman (1974), kepribadian tipe A dijelaskan memiliki 

karakteristik perfeksionis, ambisius, temperamen, permusuhan, agresi, harga diri 

tinggi, tidak sabar, persaingan, selalu dikejar oleh waktu, orientasi pada kerja dan 

pencapaian prestasi. Mereka dianggap lebih rentan terhadap stres dan 

kecemasan kronis serta risiko terhadap penyakit jantung dan memiliki tekanan 

darah tinggi dan densitas lipoprotein tinggi (Alex, 2014). Sementara itu, 

kepribadian tipe D disebut sebagai tipe kepribadian dengan karakteristik 

kecemasan, iritabilitas, pesimisme, kekhawatiran dan pandangan negatif. Mereka 

sering menderita stres kronis, kecemasan, gangguan emosional dan sosial yang 

lebih tinggi sehingga merasa kesejahteraan yang rendah dan ketidakpuasan 

dengan kehidupan (Polman, Borkoles, & Nicholls, 2010). Hasil Studi Howard & 

Hughes, (2012) dan Steca et al., (2016) menegaskan kepribadian tipe D 

dikaitkan dengan meningkatnya gangguan stres pasca trauma, gejala depresi, 

kecemasan, ide bunuh diri dan status kesehatan yang buruk.  

Dalam pengembangan pemahaman konsep stres dan psikosomatik, tipe 

kepribadian digunakan menjadi gagasan penting dimana kepribadian tipe A, 

dikaitkan dengan stres dan kecemasan serta meningkatkan perkembangan 

penyakit jantung koroner (Chauvet-Gelinier & Bonin, 2017). Disamping itu, 

kepribadian tipe D juga dijelaskan sebagai kepribadian yang menghubungkan 

dengan afektif dan emosional negatif, gaya koping yang menghindari serta 

penghambatan sosial yang dikaitkan dengan penyakit kardiovaskuler dan 

perkembangan risiko PJK (Svansdottir et al., 2012). Oleh karena itu, saat ini 

sudah dapat diterima secara luas bahwa kepribadian tipe D dikaitkan dengan 
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PJK, sehingga memperkuat hubungan psikobiologis antara perilaku, reaksi stres, 

kecemasan, depresi dan konsekuensi somatik (Mommersteeg et al., 2012). 

Menurut Stuart (2013), karakteristik, ciri sifat atau tipe kepribadian 

seseorang dipengaruhi oleh perkembangan struktur dan elemen kepribadian 

yakni id, ego dan super ego. Faktor predisposisi penyebab kecemasan menurut 

pandangan Sigmund Freud tentang teori psikoanalitik, kecemasan terjadi akibat 

konflik emosional antara dua elemen kepribadian yakni id dan super ego. Id 

sebagai dorongan insting, naluri dan impuls primitif. Super ego menggambarkan 

hati nurani dan dikendalikan oleh norma dan budaya. Ego berperan sebagai 

penengah terhadap tuntutan dua elemen id dan super ego yang berlawanan, dan 

berfungsi mengingatkan adanya bahaya sehingga terjadi kecemasan.  

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa perkembangan dan tipe 

kepribadian dapat dikaitkan dengan perilaku kesehatan, seperti perilaku tidak 

sehat (merokok, diet tidak seimbang, kurang aktifitas fisik dan olahraga). Banyak 

pendapat yang mendukung gagasan bahwa ciri-ciri kepribadian dapat 

memodulasi respons stres psikobiologis dan perilaku kesehatan. Oleh karena itu 

berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor tipe 

kepribadian memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian kecemasan 

pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang. 

 

6.8 Hubungan Mekanisme Koping Dengan Kejadian Kecemasan Pada 

Populasi Dengan Risiko Penyakit Jantung Koroner 

Analisis bivariat menunjukkan bahwa mekanisme koping berhubungan 

secara signifikan dengan kejadian kecemasan pada populasi dengan risiko 

penyakit jantung koroner di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang 

Kota Malang yang dibuktikan dengan p value < α (0.05) dan nilai korelasi positif. 
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Hal ini menunjukan bahwa semakin baik kemampuan mekanisme koping 

responden, maka potensi atau peluang untuk tidak terjadi kecemasan semakin 

tinggi. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Bergh, et al. (2015) pada remaja di 

Swedia yang menjelaskan bahwa tingkat mekanisme koping yang rendah selama 

masa remaja dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung selama masa 

dewasa. Individu dengan kemampuan mekanisme koping yang rendah ketika 

menghadapi kesulitan akan lebih rentan terhadap stres yang dapat menimbulkan 

kecemasan, depresi, kemarahan, impulsif dan harga diri yang rendah. Didukung 

dengan hasil penelitian Jackson & Emery (2013) yang menyatakan bahwa 

strategi dan mekanisme koping mempengaruhi kemampuan individu mengatasi 

masalah yang dapat menyebabkan tekanan emosional dan kecemasan. 

Mekanisme koping sebagai proses yang dilakukan individu dalam 

menyesuaikan diri terhadap situasi yang penuh dengan tekanan dan mengancam 

baik secara fisik maupun psikologis sepanjang proses kehidupan, serta 

kemampuan mengatasi masalah. Hasil penelitian dilapangan didapatkan bahwa 

mekanisme koping responden berada pada kategori kurang terutama pada aspek 

ketahanan dalam menghadapi tekanan, situasi dan peristiwa yang menegangkan 

dalam kehidupan sehari-hari serta kemampuan mengatasi masalah yang kurang 

yang ditunjukan dengan reaksi lambat atau berlebihan, jarang melakukan tehnik 

napas dalam dan relaksasi, melupakan masalah, bekerja berlebihan, jarang 

melakukan kegiatan olahraga, dan menyalahkan diri sendiri atau orang lain. 

Sesuai dengan hasil penelitian Rachma (2010) bahwa strategi dan mekanisme 

koping seseorang menggambarkan respon emosional, dirasakan secara umum 

berupa adanya perasaan takut terhadap masa depan akibat masalah kesehatan 

atau penyakit yang diderita, perasaan jenuh akibat rutinitas setiap hari seperti 

minum obat secara teratur, diet dan lain lain. Menurut Rasmun (2004), 

mekanisme koping yang adaptif akan menghasilkan proses adaptasi yang 
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menetap dan menjadi kebiasaan baru, serta perbaikan terhadap keadaan yang 

lama. Mekanisme koping yang tidak efektif atau maladaptif dapat menyebabkan 

kecemasan yang mengakibatkan perilaku negatif, seperti perilaku menyimpang 

yang merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan.  

Mekanisme koping dapat meregulasi emosi negatif dan positif serta 

meningkatkan kemampuan diri dalam penanggulangan stres sehingga individu 

dapat mengurangi atau menghilangkan kecemasan yang dialami. Setiap ada 

stresor, individu otomatis muncul upaya untuk mengatasi dengan berbagai 

bentuk mekanisme penyesuaian dan pertahanan diri. Mekanisme koping 

diklasifikasikan atas dua jenis yaitu strategi pemecahan masalah sebagai upaya 

untuk mengatasi masalah dan adanya ancaman dengan kemampuan 

pengamatan secara realistik, dan mekanisme pertahanan diri atau defence 

mechanism yang merupakan mekanisme penyesuaian diri dari perasaan yang 

tidak adekuat (Wang & Saudino, 2011). Mekanisme koping yang digunakan 

dapat efektif jika didukung oleh kekuatan dan keyakinan diri individu terhadap 

jenis mekanisme koping yang dipakai untuk mengatasi kecemasan. Kecemasan 

harus sesegera mungkin untuk ditangani agar mencapai homeostatis fisiologis 

maupun psikologis (Gross & Thompson, 2007). 

Hubungan antara adanya stresor penyebab seseorang mengalami tekanan 

psikologis, menunjukkan adanya berbagai proses dan mekanisme pertahanan 

diri yang melaluinya, sehingga dapat menyebabkan kecemasan atau depresi 

yang berkepanjangan dan memicu terjadinya PJK. Kecemasan menyebabkan 

terjadinya peningkatan detak jantung dan tekanan darah, yang signifikan dapat 

menyebabkan meningkatnya permintaan oksigen di miokardium dan membuat 

plak atheromatosa pecah. Ada juga bukti bahwa tekanan mental dapat 

menyebabkan penurunan suplai oksigen miokard primer  (Chauvet-Gelinier & 

Bonin, 2017). 
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Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor 

mekanisme koping memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian 

kecemasan pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. 

 

6.9 Faktor Yang Paling Berhubungan Dengan Kejadian Kecemasan Pada 

Populasi Dengan Risiko Penyakit Jantung Koroner 

Analisis multivariat menunjukkan mekanisme koping merupakan faktor 

paling berhubungan dengan kejadian kecemasan pada populasi dengan risiko 

penyakit jantung koroner di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang 

Kota Malang yang dibuktikan dengan nilai Exp(B) 5.343. Hasil studi ini selaras 

dengan hasil penelitian Jackson & Emery (2013) yang menjelaskan bahwa faktor 

sumber koping, strategi koping dan mekanisme koping merupakan faktor yang 

sangat mempengaruhi kemampuan individu dalam menghadapi masalah, 

tekanan psikologis dan kecemasan dibandingkan dengan faktor lain. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa, mekanisme koping dapat menjadi penentu dalam pemecahan 

masalah. Diperkuat oleh pendapat Miclea (1997) bahwa mekanisme koping 

faktor yang paling utama dalam kemampuan individu untuk mengontrol dan 

menyesuaikan diri terhadap tekanan psikologis seperti stres, cemas dan depresi 

selain faktor respon biologis, aktivitas fisik dan olahraga, serta psikoterapi yang 

disesuaikan dengan masalah psikologis.  

Mekanisme koping didefinisikan sebagai semua kemampuan dalam upaya 

kognitif dan perilaku yang berpotensi melebihi sumber daya pribadi lain yang 

dilakukan untuk mengelola rangsangan internal atau eksternal penyebab 

kecemasan. Penggunaan satu atau lebih sumber dan mekanisme koping 

ditentukan oleh peristiwa stres seperti jenis, tingkat keparahan, waktu, 

kemampuan pengendalian stres, dan lain-lain) dan profil subjek (kognisi, 
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kepribadian, riwayat pribadi, dan lain-lain) (Chauvet-Gelinier & Bonin, 2017). Dua 

strategi koping utama dijelaskan yakni mekanisme koping berfokus pada 

masalah dan mekanisme koping berfokus pada emosi. Strategi mengatasi 

masalah adalah strategi aktif yang bergantung pada penggunaan cara aktif untuk 

secara langsung mengatasi situasi yang menyebabkan stres. Strategi yang 

berfokus pada emosi bertujuan untuk mengurangi dan mengelola intensitas 

emosi negatif dan menyedihkan yang disebabkan oleh tekanan dan situasi yang 

mengancam (Lazarus & Folkman, 1984). 

Hasil penelitian Wang & Saudino (2011) menyatakan mekanisme koping 

merupakan faktor yang sangat menentukan cepat atau lambatnya kemampuan 

menghadapi dan mengatasi tekanan atau masalah. Setiap ada stresor yang 

menimbulkan kecemasan, maka mekanisme koping muncul secara otomatis 

sebagai upaya pertama untuk mengatasi dengan berbagai jenis mekanisme 

koping yang dapat digunakan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa mekanisme koping 

dapat meregulasi emosi negatif dan positif serta meningkatkan kemampuan diri 

dalam penanggulangan stres sehingga individu dapat mengurangi atau 

menghilangkan kecemasan yang dialami (Baqutayan, 2015). 

Kemampuan mekanisme koping seseorang dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi yang saling terkait seperti motivasi, self-efficacy dan ketahanan. 

Identifikasi sumber dan strategi koping merupakan cara efektif dan efisien untuk 

mempromosikan pengembangan mekanisme koping seseorang dalam 

mempersiapkan diri menangani masalah dan gangguan penyakit dengan tepat 

(Leppin et al., 2014). Mekanisme koping sangat penting dan utama dalam proses 

negosiasi, manajemen dan adaptasi terhadap sumber stres dan kecemasan 

sehingga individu mampu menyesuaikan diri, menjaga keseimbangan dan 

melanjutkan hidup secara positif (Wagnild & Young 1993; Windle, Bennett, & 

Noyes, 2011).  
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6.10 Implikasi Keperawatan 

6.10.1 Implikasi Teoritis 

Kecemasan sebagai salah satu faktor psikologis karena efeknya terhadap 

kardiovaskuler berpotensi meningkatkan risiko mayor dan perkembangan 

kejadian PJK baik melalui mekanisme fisiologis dan psikologis. Faktor seperti 

usia, jenis kelamin, pendidikan, riwayat penyakit keluarga, pengetahuan, status 

sosial ekonomi, tipe kepribadian dan mekanisme koping sangat erat kaitannya 

dengan kejadian kecemasan. Studi ini membuktikan teori kecemasan menurut 

Kaplan et al., (2008) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan 

terdiri atas faktor intrisik yaitu usia, pengalaman menjalani pengobatan dan tipe 

kepribadian. Sedangkan faktor ekstrisik yaitu kondisi medis atau diagnosis 

penyakit, tingkat pendidikan, pengetahuan dan akses informasi, proses adaptasi 

dan mekanisme koping, status sosial ekonomi dan riwayat penyakit keluarga. 

Hasil penelitian ini memberikan masukan yang sangat penting terkait 

pemecahan masalah terkait kejadian gangguan kecemasan umum pada populasi 

sehat sebagai prediktor perkembangan risiko mayor PJK. Dengan mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan psikososial seperti kecemasan 

sebagai faktor risiko PJK, maka dapat mempertimbangkan strategi intervensi 

pelayanan kesehatan berupa upaya promotif, preventif dan kuratif. 

6.10.2 Implikasi Praktis 

Puskesmas merupakan tatanan dan fasilitas tingkat pertama dalam 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

berbagai profesi kesehatan melalui lintas program dan lintas sektor termasuk 

melibatkan peran serta masyarakat. Strategi intervensi dan upaya pelayanan 

kesehatan terhadap gangguan kecemasan sebagai faktor psikologis yang 

mempengaruhi perkembangan faktor risiko dan kejadian PJK dapat dilakukan 

melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan dan pananganan. 
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Strategi dan upaya pengendalian faktor kejadian kecemasan dan risiko 

PJK menjadi hal yang sangat penting dan diharapkan dapat dilaksanakan 

dengan maksimal secara sistematis dalam program pelayanan kesehatan dasar 

di masyarakat, sehingga tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan dan 

intervensi terhadap masyarakat yang telah sakit untuk mencapai derajat 

kesehatan yang optimal. Upaya peningkatan kesehatan dan preventif dapat 

dilakukan melalui kegiatan health education, deteksi dini, skrining dan penangan 

pada masyarakat sehat yang mengalami kecemasan dan memiliki faktor risiko 

PJK sehingga dapat menurunkan tingkat morbiditas penyakit. Sedangkan upaya 

kuratif dapat dilakukan dengan pemberian intervensi psikoterapi pada 

masyarakat yang mengalami masalah psikososial kecemasan. 

6.11 Keterbatasan 

Penelitian dilakukan terbatas pada kejadian kecemasan umum pada 

populasi sehat, bukan pada gangguan kecemasan berdasarkan diagnosis 

menurut ICD X. Penelitian ini hanya berfokus pada faktor demografi dan sosial, 

dimana terjadinya kecemasan dapat juga disebabkan oleh faktor predisposisi 

seperti faktor biologis, budaya dan stres kerja, serta faktor presipitasi seperti 

ancaman terhadap integritas fisik dan sistem diri. Di samping itu dalam penelitian 

ini tidak dilakukan penelitian lanjut pada populasi untuk memastikan mereka 

menderita PJK di masa yang akan datang. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 
7.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Kelompok usia berhubungan secara signifikan dengan kejadian kecemasan 

pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang. Semakin meningkat usia seseorang ke tingkat 

lansia dan manula, maka potensi untuk terjadi kecemasan semakin tinggi. 

2. Jenis kelamin berhubungan secara signifikan dengan kejadian kecemasan 

pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang. Perempuan memiliki potensi mengalami 

kecemasan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. 

3. Tingkat pendidikan berhubungan secara signifikan dengan kejadian 

kecemasan pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka potensi untuk tidak terjadi kecemasan semakin tinggi. 

4. Riwayat penyakit jantung dalam keluarga berhubungan secara signifikan 

dengan kejadian kecemasan pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan 

Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Seseorang yang 

memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga mempunyai potensi untuk 

terjadi kecemasan lebih tinggi. 

5. Pengetahuan berhubungan secara signifikan dengan kejadian kecemasan 

pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang. Semakin tinggi pengetahuan tentang penyakit 

jantung koroner, maka potensi untuk tidak terjadi kecemasan semakin tinggi. 
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6. Status sosial ekonomi berhubungan secara signifikan dengan kejadian 

kecemasan pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Semakin tinggi status sosial 

ekonomi, maka potensi untuk tidak terjadi kecemasan semakin tinggi. 

7. Tipe kepribadian berhubungan secara signifikan dengan kejadian kecemasan 

pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang. Seseorang dengan kepribadian tipe A memiliki 

potensi lebih besar untuk mengalami kecemasan dibandingkan kepribadian 

tipe B, C dan D. 

8. Mekanisme koping berhubungan secara signifikan dengan kejadian 

kecemasan pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Semakin baik kemampuan 

mekanisme koping, maka potensi untuk tidak terjadi kecemasan semakin 

tinggi. 

9. Faktor yang paling berhubungan dengan kejadian kecemasan pada populasi 

dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota 

Malang adalah mekanisme koping. 

 
7.2 Saran 

7.2.1 Bagi Perawat dan Tenaga Kesehatan 

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam 

intervensi penatalaksanaan faktor psikologis kecemasan dan pengendalian 

perkembangan risiko PJK. Pengembangan pengetahuan dapat dilakukan dengan 

cara mengikuti seminar, workshoop atau pelatihan baik yang diselenggarakan 

pemerintah maupun non pemerintah. 
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7.2.2 Bagi Puskesmas 

Puskesmas sebagai fasilitas tingkat pertama penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pelayanan baik 

upaya promotif, preventif dan kuratif terhadap gangguan kecemasan umum dan 

pengendalian perkembangan faktor risiko PJK melalui program health education, 

deteksi dini, skrining dan penangan atau intervensi pada masyarakat sehat. 

7.2.3 Bagi Masyarakat 

Diharapakan kepada masyarakat selalu meningkatkan status 

kesehatannya melalui upaya pencegahan primer terhadap gangguan kecemasan 

dan faktor risiko penyebab PJK dalam kehidupan sehari-hari dengan perilaku 

hidup sehat seperti mengurangi stres dan kecemasan, tidak merokok dan minum 

alkohol, diet seimbang, makan sayur dan buah, istrahat cukup, aktifitas fisik dan 

olah raga, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala seperti 

pemeriksaan tekanan darah dan berat badan. 

7.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dikembangkan dengan penelitian kuantitatif yang 

menganalisis faktor penyebab kecemasan yang lain yakni faktor predisposisi 

seperti faktor biologis dan sosial budaya, serta faktor presipitasi seperti ancaman 

terhadap integritas fisik dan sistem diri.  
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Lampiran 1: Penjelasan untuk Mengikuti Penelitian 

 
PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada : 

Calon Responden 

 
Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Fajaruddin 

Nim  : 166070300111021 

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya  

  Program Studi Magister Keperawatan  

    Peminatan Keperawatan Jiwa 

Alamat  : Jln. MT. Haryono Gg. IX C No. 303 Dinoyo Kota Malang 

Dengan ini meminta kepada Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dengan sukarela 

dalam penelitian saya dengan judul : “Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan 

Tingkat Kecemasan Pada Populasi Dengan Risiko Penyakit Jantung Koroner di 

Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang” 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-

faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pada populasi dengan 

risiko PJK yakni faktor usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial 

ekonomi, pengetahuan, riwayat penyakit keluarga, mekanisme koping dan tipe 

kepribadian. 

2. Prosedur penelitian dan hal-hal lain yang akan anda jalani : 

a. Bapak/Ibu akan diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan penelitian 

serta memohon kesediaan responden untuk berpartisipasi dalam penelitian. 

b. Bapak/Ibu akan diberikan lembar persetujuan atau inform consent untuk diisi 

dan ditanda tangani sebagai bukti kesediaan menjadi responden penelitian. 

c. Bapak/Ibu akan mengisi kuesioner yang diberikan oleh peneliti. 

d. Partisipasi Bapak/Ibu dalam penelitian ini bersifat sukarela. Anda dapat 

sewaktu-waktu mengundurkan diri dalam penelitian ini apabila Bapak/Ibu 

merasa dirugikan. 

e. Setelah Bapak/Ibu mengisi kuesioner dengan lengkap, akan diberikan 

kembali kepada peneliti. 

f. Peneliti mengucapkan terima kasih atas partisipasi responden dalam 

peneltian.  
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3. Manfaat penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan Bapak/Ibu 

tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecemasan dan faktor risiko penyakit 

jantung koroner. 

4. Jaminan kerahasiaan identitas Bapak/Ibu akan sangat dijaga oleh peneliti. 

Seluruh informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya oleh 

peneliti sehingga identitas Bapak/Ibu tetap terlindungi dan tidak dipublikasikan. 

5. Dalam penelitian ini, Bapak/Ibu akan mendapatkan suvenir sebagai tanda terima 

kasih dari peneliti. 

Demikian penjelasan tentang penelitian ini, dan kami memohon kesediaan 

Bapak/Ibu untuk turut berpartisipasi dalam penelitian ini. Bila Bapak/Ibu menyetujui 

untuk ikut serta dalam penelitian ini, kami mengharapkan Bapak/Ibu dapat 

memberikan tanda tangan pada lembar persetujuan dan mengembalikannya 

kepada kami. Bila terdapat pertanyaan mengenai penelitian ini, silahkan Bapak/Ibu 

menghubungi nomor HP 085228912709. 

 

Malang,       April 2018 

Hormat Saya 

 

Fajaruddin 
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Lampiran 2: Lembar Persetujuan 

 

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 

 

 
Saya yang bertandatangan dibawah ini meyatakan bahwa : 

 

1. Setelah membaca penjelasan penelitian ini, Saya telah mengerti tentang 

maksud, manfaat dan tujuan penelitian ini serta apa yang tercantum dalam 

lembar penjelasan dan yang telah dijelaskan oleh peneliti. 

2. Saya mengerti bahwa peneliti menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak saya 

sebagai responden penelitan. 

3. Dengan ini saya menyatakan bahwa secara sukarela bersedia untuk ikut serta 

menjadi salah satu subjek penelitian yang berjudul Analisis Faktor Yang 

Berhubungan Dengan Tingkat Kecemasan Pada Populasi Dengan Risiko 

Penyakit Jantung Koroner Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang 

Kota Malang. 

 

 

Malang, .....................................2018 

Responden 

 

 

......................................................... 
(Nama Terang) 
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Lampiran 3: Kuesioner Faktor Yang Berhubungan Dengan Kecemasan Pada 

Populasi Dengan Risiko PJK 

 
No. Responden: ........ 

 
A. Identitas Responden 

 
1. Nama : ................. (Inisial) 

2. Usia : ................. Tahun 

3. Jenis Kelamin : Laki-Laki   

Perempuan 

4. Pendidikan :  Tidak Sekolah  Diploma 1 / 2 / 3 

SD   Sarjana (S1)   

SMP   Pasca Sarjana (S2/S3) 

SMA 

5. Pekerjaan  :  Tidak Bekerja / Ibu Rumah Tangga 

PNS / TNI / Polri / BUMN / Pensiunan 

Karyawan Swasta 

Pedagang  

Wiraswasta 

Lainnya : ............................................(Sebutkan) 

B. Status Sosial Ekonomi Keluarga 

1. Pendapatan keluarga perbulan  :         Kurang dari Rp. 1.500.000,- 

                   Rp. 1.500.000,- sampai 2.500.000,- 

         Lebih dari Rp. 2.500.000,- 

2. Kebutuhan hidup sehari-hari terpenuhi :           Lebih 

          Cukup 

          Kurang 

3. Kepemilikan rumah :           Milik sendiri   Tipe rumah : 

    Menumpang orang tua          Permanen 

    Rumah sewa             Semi permanen 

4. Keluarga memiliki jaminan kesehatan (BPJS/KIS) :        Ya     Tidak 
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C. Riwayat Penyakit Jantung Dalam Keluarga 

1. Ada riwayat keluarga menderita penyakit jantung (saudara kandung/ bapak 

ibu/kakek nenek) 

Ya     Bila Ya, sebutkan siapa .................., penyakit apa:................... 

Tidak 

D. Pengetahuan Tentang Risiko PJK 

 
Petunjuk pengisian:  

Bacalah pernyataan dibawah ini dengan baik, kemudian beri tanda cheklist (√) 

pada pilihan jawaban yang saudara ketahui. 

No Pernyataan Benar Salah 

1 Penyakit jantung koroner merupakan penyakit yang 
menyerang pembuluh darah jantung 

  

2 Penyakit jantung koroner tidak diakibatkan oleh 
penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah jantung 

  

3 Yang merupakan faktor risiko penyakit jantung koroner 
adalah merokok, tekanan darah tinggi dan kegemukan 

  

4 Faktor risiko penyakit jantung koroner yang tidak dapat 
dirubah adalah usia dan keturunan 

  

5 Penyakit jantung koroner tidak banyak diderita oleh orang 
dewasa dan orang tua 

  

6 Penyakit jantung koroner lebih sering terjadi pada 
seseorang yang suka makan makanan yang berminyak 
dan lemak tinggi 

  

7 Faktor psikologi cemas dan marah-marah tidak dapat 
menyebabkan penyakit jantung koroner  

  

8 Sumbatan pada pembuluh darah jantung disebabkan oleh 
timbunan lemak 

  

9 Penyakit jantung koroner tidak dapat menyebabkan 
kematian 

  

10 Penyakit jantung koroner merupakan penyakit menular   

11 Apabila terjadi sumbatan pada pembuluh darah di jantung, 
maka jantung akan mengalami kekurangan darah dan 
oksigen 

  

12 Gejala yang dialami seseorang bila terkena penyakit 
jantung koroner adalah nyeri dada sebelah kiri 

  

13 Upaya mencegah penyakit jantung koroner adalah 
kegiatan fisik yang teratur seperti jalan kaki dan olah raga 

  

14 Cara untuk memastikan jantung dalam keadaan sehat 
adalah melakukan pemeriksaan jantung dan tekanan 
darah secara teratur 

  

15 Ketika melihat seseorang terkena serangan jantung dan 
tidak sadarkan diri, yang anda lakukan adalah meminta 
pertolongan dan pijat dada 

  

(Sumber: Smeltzer and Bare, 2010; Soeharto, 2004) 
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E. Instrumen Penilaian Mekanisme Koping 

 
Petunjuk Umum Pengisian: 

Berikan tanda (√) pada kolom sesuai yang dialami dan dirasakan. 
SL : Selalu dirasakan dan hampir setiap saat 

SR : Sering dirasakan 

KD : Kadang-kadang dirasakan  

TP : Tidak ada dan tidak pernah dirasakan 

 

Apabila ada tekanan dan beban pikiran, atau ada masalah, atau mengalami stress, 

atau mengalami kecemasan, atau merasa jengkel dan marah, apa yang dilakukan : 

No. Aspek Penilaian SL SR KD TP 

1 Berbicara dengan orang lain     

2 Mengidentifikasi penyebab masalah     

3 Merokok dan minum alkohol     

4 Menyelesaikan masalah     

5 Reaksi lambat atau sebaliknya menjadi berlebihan     

6 Melakukan teknik napas dalam dan relaksasi     

7 Melupakan masalah     

8 Memaknai positif permasalahan yang muncul     

9 Bekerja berlebihan     

10 Melakukan kegiatan yang baik     

11 Menghindar     

12 Melakukan kegiatan olahraga     

13 Mencederai atau menyakiti diri     

14 Mencari solusi penyelesaian masalah     

15 Menyalahkan diri sendiri dan atau orang lain     

(Sumber: Stuart, 2013) 
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F. Instrumen Penilaian Kecemasan (DASS-42) 

Petunjuk Umum Pengisian: 

Berikan tanda (√) pada kolom sesuai yang dialami dan dirasakan. 
SL : Selalu dirasakan dan hampir setiap saat 

SR : Sering dirasakan 

KD : Kadang-kadang dirasakan  

TP : Tidak ada dan tidak pernah dirasakan 

 

No. Aspek Penilaian SL SR KD TP 

1 Mulut terasa kering     

2 
Merasakan gangguan dalam bernapas (napas cepat, 

sulit bernapas) 
    

3 Merasa seperti kelemahan pada anggota tubuh     

4 
Merasa cemas yang berlebihan dalam suatu situasi 

namun bisa lega jika hal atau situasi itu berakhir 
    

5 Merasa kelelahan     

6 

Berkeringat (misal: tangan berkeringat) tanpa 

stimulasi oleh cuaca maupun latihan atau kegiatan 

fisik 

    

7 Merasa ketakutan tanpa alasan yang jelas     

8 Merasa kesulitan dalam menelan     

9 

Merasa ada perubahan kegiatan jantung dan denyut 

nadi tanpa stimulasi oleh latihan fisik (merasa jantung 

berdebar-debar) 

    

10 Merasa mudah panik     

11 
Merasa takut diri terhambat oleh tugas-tugas yang 

tidak biasa dilakukan 
    

12 Merasa ketakutan     

13 
Merasa khawatir dengan situasi atau keadaan yang 

belum tentu terjadi 
    

14 
Merasa tubuh atau sebagian anggota tubuh gemetar, 

seperti kaki, tangan, dll 
    

(Sumber: Kuesioner Dass-42) 
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G. Instrumen Penilaian Tipe Kepribadian 

Petunjuk : Berikan poin penilaian untuk masing-masing pernyataan disetiap bagian   

 sesuai dengan yang dirasakan atau dialami.  

Point 4 = Paling mendekati/sangat sesuai 

point 3 = Mendekati/sesuai) 

point 2 = Kurang mendekati/kadang sesuai 

point 1 = Paling tidak mendekati/tidak sesuai) 

No Indikator Poin 

1. Bagian 1  

a) Saya memiliki kemauan yang sangat kuat dan keras, serta akan 
melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang Saya 
inginkan.  

 

b) Saya tidak pernah santai atau rileks. Saya selalu ingin bekerja 
walaupun waktunya sudah selesai. 

 

c) Saya lebih sering menunjukkan perilaku yang menyenangkan, 
lebih banyak tertawa dan tersenyum dari pada berwajah muram. 

 

d) Jika pertama kali bertemu dengan orang yang tidak dikenal, 
biasanya Saya akan merasa agak sungkan. Saya lambat 
menerima orang baru. Mula-mula saya akan menarik diri dan 
kemudian akan menyesuaikan diri dengan perlahan-lahan. 

 

2. Bagian 2  

a) Saya bertindak dengan cepat, mandiri dan suka mengerjakan 
sesuatu sendiri. 

 

b) Saya menunjukkan perubahan emosi yang jelas terhadap 
sesuatu hal atau situasi. Saya bertindak berdasarkan perasaan. 
Saya memiliki bakat untuk mengerjakan sesuatu dengan 
dramatis.  

 

c) Saya sering tampak tenang dan ramah. Saya umumnya 
memiliki reaksi yang tenang dan lembut terhadap suatu 
keadaan. 

 

d) Saya lebih menyukai privasi dan kadang kala menyendiri. Saya 
jarang bergaul dengan orang lain. 

 

3. Bagian 3  

a) Saya umumnya tidak memberikan tanggapan yang berlebihan 
atas perhatian atau kasih sayang yang ditujukan kepada Saya.  

 

 b) Saya umumnya optimis dan antusias terhadap setiap situasi 
atau keadaan.  

 

c) Saya kurang aktif dalam mencoba hal-hal baru dan biasanya 
lebih suka melakukan hal yang telah saya ketahui dan yang 
biasa saya lakukan.  

 

d) Saya mengajukan banyak pertanyaan terhadap suatu informasi, 
keadaan dan peristiwa. Saya lebih suka memikirkan sesuatu 
secara mendalam sebelum mengambil keputusan.  

 

4. Bagian 4  

a) Saya seringkali sangat aktif. Saya suka mencoba hal yang baru, 
dan suka mengambil risiko. 

 

b) Saya mudah bergaul dengan orang dan suka berada di 
keramaian.  

 

c) Saya mudah bekerjasama dengan orang lain dan biasanya 
mudah cocok dengan orang lain.  
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d) Saya seringkali mengambil suatu pendekatan yang lebih 
berhati-hati terhadap suatu hal atau keadaan yang baru.  

 

5.  Bagian 5  

a) Saya terkadang sulit dipimpin dan sangat memilih terhadap 
siapa saya akan mengikuti.  

 

b) Saya kerap berpindah dari suatu kegiatan ke kegiatan lain, dan 
sering tidak menyelesaikan kegiatan tersebut.  

 

c) Saya terkadang segera menyerah bila mendapat tekanan dan 
mungkin meniru perilaku, aturan dan sifat orang lain secara 
berlebihan. 

 

d) Level atau tingkat kegiatan/aktivitas fisik Saya biasanya terlihat 
rendah atau rata-rata.  

 

6 Bagian 6  

a) Saya mudah marah dan memaksa untuk bisa mendapatkan 
yang Saya inginkan. 

 

b) Saya tampil kurang rapi, berantakan, dan/atau pelupa bila 
diminta mengerjakan sesuatu.  

 

c) Saya mengalami kesulitan untuk bisa menerima perubahan 
yang bersifat mendadak. Saya bisa bersikeras untuk 
mempertahankan keadaan agar tidak berubah. Saya 
menginginkan segalanya tenang dan damai. 

 

d) Emosi Saya umumnya terlihat lembut sehingga reaksi awal 
yang tampak terhadap suatu keadaan yang tidak 
menyenangkan adalah dengan berdiam diri dan terkendali. 
Reaksi dalam hati dan perasaan saya jauh lebih kuat. 

 

7. Bagian 7  

a) Saya sangat menyukai persaingan.  

b) Saya sangat peduli dengan apa yang dikerjakan oleh orang lain.   

c) Saya tidak suka terhadap perbedaan pendapat dan 
pertengkaran. Saya menghindari pertentangan.  

 

d) Saya sering terlihat serius dan/atau merasa sedih.   

8. Bagian 8  

a) Saya mengatakan apa yang saya pikirkan dan memberi tahu 
apa yang Saya inginkan. Saya bisa sangat kasar dalam 
mengatakan pada orang lain tentang siapa atau apa yang tidak 
Saya suka. 

 

b) Saya sangat gemar bercerita. Saya sangat suka menceritakan 
kepada orang lain mengenai prestasi Saya dan kawan-kawan 
Saya. Saya bisa sedikit berbohong dengan kemampuan Saya 
untuk meyakinkan orang lain dan untuk melakukan apa yang 
Saya inginkan. 

 

c) Saya biasanya lebih banyak mendengarkan dari pada berbicara.   

d) Saya mengajukan banyak pertanyaan mengenai hal-hal yang 
khusus atau rumit, dan meminta penjelasan atau jawaban 
secara detail atas pertanyaan Saya.  
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Lampiran 4. Output Uji Validitas Dan Reliabilitas 

OUTPUT UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

1. Pengetahuan 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach
's Alpha 

Based on 
Standardi
zed Items 

N of 
Items 

.913 .924 15 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Px1 .90 .316 10 

Px2 .80 .422 10 

Px3 .90 .316 10 

Px4 .80 .422 10 

Px5 .70 .483 10 

Px6 .80 .422 10 

Px7 .70 .483 10 

Px8 .70 .483 10 

Px9 .80 .422 10 

Px10 .70 .483 10 

Px11 .80 .422 10 

Px12 .70 .483 10 

Px13 .90 .316 10 

Px14 .80 .422 10 

Px15 .70 .483 10 

Inter-Item Correlation Matrix 

 Px 1 Px 2 Px 3 Px 4 Px 5 Px6 Px 7 Px 8 Px 9 Px 10 Px 11 Px 12 Px 13 Px 14 Px 15 

Px1 1.000 .667 1.000 .667 .509 .667 .509 .509 .667 .509 .667 .509 1.000 .667 .509 

Px2 .667 1.000 .667 .375 .218 .375 .764 .218 .375 .764 .375 .764 .667 .375 .764 

Px3 1.000 .667 1.000 .667 .509 .667 .509 .509 .667 .509 .667 .509 1.000 .667 .509 

Px4 .667 .375 .667 1.000 .218 .375 .218 .218 .375 .218 .375 .218 .667 .375 .218 

Px5 .509 .218 .509 .218 1.000 .218 .048 1.000 .218 .048 .218 .048 .509 .218 .048 

Px6 .667 .375 .667 .375 .218 1.000 .218 .218 .375 .218 .375 .218 .667 1.000 .218 

Px7 .509 .764 .509 .218 .048 .218 1.000 .048 .218 1.000 .218 .524 .509 .218 .524 

Px8 .509 .218 .509 .218 1.000 .218 .048 1.000 .218 .048 .218 .048 .509 .218 .048 

Px9 .667 .375 .667 .375 .218 .375 .218 .218 1.000 .218 .375 .764 .667 .375 .764 

Px10 .509 .764 .509 .218 .048 .218 1.000 .048 .218 1.000 .218 .524 .509 .218 .524 

Px11 .667 .375 .667 .375 .218 .375 .218 .218 .375 .218 1.000 .218 .667 .375 .218 

Px12 .509 .764 .509 .218 .048 .218 .524 .048 .764 .524 .218 1.000 .509 .218 1.000 
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Px13 1.000 .667 1.000 .667 .509 .667 .509 .509 .667 .509 .667 .509 1.000 .667 .509 

Px14 .667 .375 .667 .375 .218 1.000 .218 .218 .375 .218 .375 .218 .667 1.000 .218 

Px15 .509 .764 .509 .218 .048 .218 .524 .048 .764 .524 .218 1.000 .509 .218 1.000 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Px1 10.80 16.178 .943 . .899 

Px2 10.90 15.878 .780 . .901 

Px3 10.80 16.178 .943 . .899 

Px4 10.90 16.767 .502 . .911 

Px5 11.00 16.889 .392 . .915 

Px6 10.90 16.544 .570 . .908 

Px7 11.00 16.222 .571 . .909 

Px8 11.00 16.889 .392 . .915 

Px9 10.90 16.322 .639 . .906 

Px10 11.00 16.222 .571 . .909 

Px11 10.90 16.767 .502 . .911 

Px12 11.00 16.000 .633 . .906 

Px13 10.80 16.178 .943 . .899 

Px14 10.90 16.544 .570 . .908 

Px15 11.00 16.000 .633 . .906 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11.70 18.678 4.322 15 

 

2. Mekanisme Koping 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.895 .895 15 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

MK 1 3.30 .823 10 

MK 2 3.20 .789 10 

MK 3 3.70 .675 10 

MK 4 3.60 .516 10 

MK 5 3.30 .823 10 

MK 6 3.30 .675 10 

MK 7 3.10 .876 10 

MK 8 3.40 .699 10 
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MK 9 3.10 .738 10 

MK 10 3.40 .516 10 

MK 11 2.90 .738 10 

MK 12 2.50 .527 10 

MK 13 3.30 .675 10 

MK 14 3.50 .527 10 

MK 15 3.30 .675 10 

Inter-Item Correlation Matrix 

 
MK1 MK 2 MK 3 MK 4 MK 5 MK 6 MK 7 MK 8 MK 9 

MK 
10 

MK 
11 

MK 
12 

MK 
13 

MK 
14 

MK 
15 

MK 1 1.000 .411 .380 .575 1.000 .620 .416 .540 .494 .209 .421 .896 .620 .128 .420 

MK 2 .411 1.000 -.083 .491 .411 -.125 -.032 .443 .916 .600 -.153 .267 -.125 .267 .710 

MK 3 .380 -.083 1.000 .255 .380 .707 .432 .283 -.156 .383 .602 .156 .707 -.156 -.024 

MK 4 .575 .491 .255 1.000 .575 .064 .098 .492 .408 .250 -.117 .408 .064 .000 .383 

MK 5 1.000 .411 .380 .575 1.000 .620 .416 .540 .494 .209 .421 .896 .620 .128 .420 

MK 6 .620 -.125 .707 .064 .620 1.000 .320 .188 -.067 .255 .736 .469 1.000 .156 .024 

MK 7 .416 -.032 .432 .098 .416 .320 1.000 .653 .155 -.098 .705 .602 .320 .120 .320 

MK 8 .540 .443 .283 .492 .540 .188 .653 1.000 .560 .431 .517 .603 .188 .603 .659 

MK 9 .494 .916 -.156 .408 .494 -.067 .155 .560 1.000 .467 .020 .429 -.067 .429 .825 

MK 10 .209 .600 .383 .250 .209 .255 -.098 .431 .467 1.000 .117 .000 .255 .408 .574 

MK 11 .421 -.153 .602 -.117 .421 .736 .705 .517 .020 .117 1.000 .429 .736 .429 .067 

MK 12 .896 .267 .156 .408 .896 .469 .602 .603 .429 .000 .429 1.000 .469 .200 .469 

MK 13 .620 -.125 .707 .064 .620 1.000 .320 .188 -.067 .255 .736 .469 1.000 .156 .024 

MK 14 .128 .267 -.156 .000 .128 .156 .120 .603 .429 .408 .429 .200 .156 1.000 .469 

MK 15 .420 .710 -.024 .383 .420 .024 .320 .659 .825 .574 .067 .469 .024 .469 1.000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

MK 1 45.60 35.156 .824 . .876 

MK 2 45.70 39.122 .419 . .895 

MK 3 45.20 39.733 .434 . .893 

MK 4 45.30 40.678 .445 . .892 

MK 5 45.60 35.156 .824 . .876 

MK 6 45.60 38.711 .561 . .888 

MK 7 45.80 37.733 .500 . .892 

MK 8 45.50 36.944 .758 . .880 

MK 9 45.80 38.400 .539 . .889 

MK 10 45.50 40.722 .438 . .893 

MK 11 46.00 38.222 .560 . .888 

MK 12 46.40 38.711 .745 . .883 

MK 13 45.60 38.711 .561 . .888 

MK 14 45.40 41.156 .361 . .895 

MK 15 45.60 38.489 .589 . .887 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

48.90 43.878 6.624 15 
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3. Tipe Kepribadian A 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.908 .914 8 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Pertanyaan Kepribadian A 1 2.00 .943 10 

Pertanyaan Kepribadian A 2 2.00 .816 10 

Pertanyaan Kepribadian A 3 2.40 .699 10 

Pertanyaan Kepribadian A 4 1.90 .738 10 

Pertanyaan Kepribadian A 5 2.20 1.033 10 

Pertanyaan Kepribadian A 6 2.20 1.135 10 

Pertanyaan Kepribadian A 7 2.00 .667 10 

Pertanyaan Kepribadian A 8 2.30 .823 10 

Inter-Item Correlation Matrix 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

A1 1.000 .577 .674 .799 .571 .830 .530 .716 

A2 .577 1.000 .778 .184 .527 .360 .204 .661 

A3 .674 .778 1.000 .517 .492 .588 .477 .927 

A4 .799 .184 .517 1.000 .321 .955 .678 .604 

A5 .571 .527 .492 .321 1.000 .436 .484 .444 

A6 .830 .360 .588 .955 .436 1.000 .587 .642 

A7 .530 .204 .477 .678 .484 .587 1.000 .405 

A8 .716 .661 .927 .604 .444 .642 .405 1.000 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

A1 15.00 21.111 .872 .918 .881 

A2 15.00 24.222 .581 .911 .907 

A3 14.60 23.600 .805 .938 .891 

A4 15.10 23.656 .746 .992 .894 

A5 14.80 22.844 .572 .787 .911 

A6 14.80 20.178 .793 .985 .890 

A7 15.00 25.111 .599 .884 .905 

A8 14.70 22.678 .791 .934 .889 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

17.00 29.556 5.437 8 
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4. Tipe Kepribadian B 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.885 .885 8 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

B1 2.20 .789 10 

B2 2.40 .699 10 

B3 2.10 .876 10 

B4 2.10 .876 10 

B5 1.80 .789 10 

B6 2.30 .675 10 

B7 2.60 .699 10 

B8 1.90 .876 10 

Inter-Item Correlation Matrix 

 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 

B1 1.000 .443 .611 .611 .786 .918 .161 .676 

B2 .443 1.000 -.073 .653 .363 .424 .591 .436 

B3 .611 -.073 1.000 .275 .354 .696 -.290 .449 

B4 .611 .653 .275 1.000 .676 .508 .799 .739 

B5 .786 .363 .354 .676 1.000 .751 .443 .611 

B6 .918 .424 .696 .508 .751 1.000 .047 .620 

B7 .161 .591 -.290 .799 .443 .047 1.000 .472 

B8 .676 .436 .449 .739 .611 .620 .472 1.000 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

B1 15.20 16.178 .826 .911 .853 

B2 15.00 18.444 .518 .818 .883 

B3 15.30 18.456 .375 .911 .900 

B4 15.30 15.567 .827 .964 .851 

B5 15.60 16.489 .770 .860 .858 

B6 15.10 17.211 .782 .944 .860 

B7 14.80 19.067 .408 .951 .892 

B8 15.50 15.833 .781 .673 .856 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

17.40 22.044 4.695 8 
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5. Tipe Kepribadian C 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.907 .911 8 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

C1 2.80 1.033 10 

C2 2.80 .919 10 

C3 2.60 .699 10 

C4 2.60 .843 10 

C5 2.70 1.059 10 

C6 2.90 .994 10 

C7 2.90 .568 10 

C8 2.60 .843 10 

Inter-Item Correlation Matrix 

 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 

C1 1.000 .421 .646 .536 .955 .952 .341 .408 

C2 .421 1.000 .380 .746 .274 .340 .809 .746 

C3 .646 .380 1.000 .452 .720 .575 .448 .641 

C4 .536 .746 .452 1.000 .473 .477 .604 .688 

C5 .955 .274 .720 .473 1.000 .918 .314 .473 

C6 .952 .340 .575 .477 .918 1.000 .177 .344 

C7 .341 .809 .448 .604 .314 .177 1.000 .836 

C8 .408 .746 .641 .688 .473 .344 .836 1.000 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

C1 19.10 21.433 .818 . .884 

C2 19.10 23.878 .624 . .902 

C3 19.30 24.900 .707 . .896 

C4 19.30 23.789 .708 . .895 

C5 19.20 21.511 .782 . .888 

C6 19.00 22.444 .731 . .893 

C7 19.00 26.444 .609 . .905 

C8 19.30 23.789 .708 . .895 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

21.90 30.322 5.507 8 
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6. Tipe Kepribadian D 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.912 .919 8 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

D1 2.60 .843 10 

D2 2.20 1.033 10 

D3 2.60 1.265 10 

D4 2.60 .843 10 

D5 2.50 .850 10 

D6 2.90 .738 10 

D7 2.30 1.059 10 

D8 2.90 .994 10 

Inter-Item Correlation Matrix 

 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 

D1 1.000 .740 .562 .531 .620 .821 .522 .477 

D2 .740 1.000 .493 .612 .760 .758 .548 .346 

D3 .562 .493 1.000 .354 .620 .667 .763 .848 

D4 .531 .612 .354 1.000 .465 .821 .274 .344 

D5 .620 .760 .620 .465 1.000 .797 .555 .460 

D6 .821 .758 .667 .821 .797 1.000 .469 .591 

D7 .522 .548 .763 .274 .555 .469 1.000 .559 

D8 .477 .346 .848 .344 .460 .591 .559 1.000 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

D1 18.00 29.333 .754 .984 .898 

D2 18.40 27.822 .738 .908 .898 

D3 18.00 25.333 .785 .971 .896 

D4 18.00 30.889 .569 .990 .912 

D5 18.10 29.211 .762 .984 .897 

D6 17.70 29.344 .881 .998 .891 

D7 18.30 28.233 .673 .950 .904 

D8 17.70 28.900 .659 .753 .905 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

20.60 36.933 6.077 8 
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Lampiran 5. Master Data Penelitian 
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Lampiran 6. Output Analisis Statistik 
 

OUTPUT UJI STATISTIK 
 

1. Analisis Univariat 
Statistics 

Usia   

N Valid 111 

Missing 0 

Mean 52.36 

Std. Error of Mean 1.113 

Median 52.00 

Mode 45 

Std. Deviation 11.722 

Minimum 27 

Maximum 78 

Usia 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 27 1 .9 .9 .9 

30 1 .9 .9 1.8 

31 1 .9 .9 2.7 

32 1 .9 .9 3.6 

35 4 3.6 3.6 7.2 

36 2 1.8 1.8 9.0 

38 4 3.6 3.6 12.6 

39 1 .9 .9 13.5 

40 4 3.6 3.6 17.1 

41 1 .9 .9 18.0 

42 1 .9 .9 18.9 

43 8 7.2 7.2 26.1 

44 3 2.7 2.7 28.8 

45 9 8.1 8.1 36.9 

46 3 2.7 2.7 39.6 

47 2 1.8 1.8 41.4 

48 3 2.7 2.7 44.1 

49 2 1.8 1.8 45.9 

50 2 1.8 1.8 47.7 

51 2 1.8 1.8 49.5 

52 3 2.7 2.7 52.3 

53 2 1.8 1.8 54.1 

54 1 .9 .9 55.0 

55 4 3.6 3.6 58.6 

56 3 2.7 2.7 61.3 

57 4 3.6 3.6 64.9 

58 1 .9 .9 65.8 

59 1 .9 .9 66.7 
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60 5 4.5 4.5 71.2 

61 3 2.7 2.7 73.9 

62 3 2.7 2.7 76.6 

63 3 2.7 2.7 79.3 

64 1 .9 .9 80.2 

65 1 .9 .9 81.1 

66 5 4.5 4.5 85.6 

67 4 3.6 3.6 89.2 

68 3 2.7 2.7 91.9 

69 1 .9 .9 92.8 

70 2 1.8 1.8 94.6 

71 1 .9 .9 95.5 

72 1 .9 .9 96.4 

73 2 1.8 1.8 98.2 

75 1 .9 .9 99.1 

78 1 .9 .9 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 
Frequencies 
                                                  Statistics 

  
Kelompok 

Usia JK 
Pendi 
dikan 

Peker 
jaan 

Riwayat 
Penyakit 
Keluarga 

Pengeta 
huan 

Status 
Sosial 

Ekonomi 

Tipe 
Kepriba

dian 
M.  

Koping 
Kecemas

an 

N Valid 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Frequency Table 
Kelompok Usia 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dewasa 41 36.9 36.9 36.9 

Lansia 49 44.1 44.1 81.1 

Manula 21 18.9 18.9 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

Jenis Kelamin 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Laki-laki 40 36.0 36.0 36.0 

Perempuan 71 64.0 64.0 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

Tingkat Pendidikan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid S 3 1 .9 .9 .9 

S 1 9 8.1 8.1 9.0 

Diploma III 7 6.3 6.3 15.3 

SMA 30 27.0 27.0 42.3 
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SMP 24 21.6 21.6 64.0 

SD 31 27.9 27.9 91.9 

Tidak Sekolah 9 8.1 8.1 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

Jenis Pekerjaan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid PNS 5 4.5 4.5 4.5 

Pensiunan PNS/BUMN 2 1.8 1.8 6.3 

Wiraswasta/Wirausaha 27 24.3 24.3 30.6 

Pedagang 20 18.0 18.0 48.6 

Buruh Pabrik 7 6.3 6.3 55.0 

Penjual 8 7.2 7.2 62.2 

Sopir Mobil 3 2.7 2.7 64.9 

Tidak Bekerja 39 35.1 35.1 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

Riwayat Penyakit Keluarga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tidak Ada 73 65.8 65.8 65.8 

Ada 38 34.2 34.2 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 
Pengetahuan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Baik 63 56.8 56.8 56.8 

Kurang 48 43.2 43.2 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 
Status Sosial Ekonomi 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tinggi 38 34.2 34.2 34.2 

Sedang 41 36.9 36.9 71.2 

Rendah 32 28.8 28.8 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 
Tipe Kepribadian 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tipe A 20 18.0 18.0 18.0 

Tipe B 39 35.1 35.1 53.2 

Tipe C 31 27.9 27.9 81.1 

Tipe D 21 18.9 18.9 100.0 

Total 111 100.0 100.0  
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Mekanisme Koping 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Baik 68 61.3 61.3 61.3 

Kurang 43 38.7 38.7 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

Kecemasan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tidak Cemas 43 38.7 38.7 38.7 

Cemas 68 61.3 61.3 100.0 

Total 111 100.0 100.0  
 

2. Analisis Bivariat 
 

a. Kelompok Usia*Kecemasan 

Correlations 

   Kelompok Usia Kecemasan 

Spearman's rho Kelompok Usia Correlation Coefficient 1.000 .262** 

Sig. (2-tailed) . .005 

N 111 111 

Kecemasan Correlation Coefficient .262** 1.000 

Sig. (2-tailed) .005 . 

N 111 111 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

b. J. Kelamin*Kecemasan 
Symmetric Measures 

  
Value 

Asymp. Std. 
Errora Approx. Tb Approx. Sig.a 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .243   .008 

Interval by Interval Pearson's R .251 .094 2.702 .008c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .251 .094 2.702 .008c 

N of Valid Cases 111    

a. Not assuming the null hypothesis.     

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.   

 

c. T.Pendidikan*Kecemasan 
Correlations 

   Tingkat Pendidikan Kecemasan 

Spearman's rho Tingkat Pendidikan Correlation Coefficient 1.000 .284** 

Sig. (2-tailed) . .003 

N 111 111 

Kecemasan Correlation Coefficient .284** 1.000 

Sig. (2-tailed) .003 . 

N 111 111 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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d. Riwayat Penyakit Keluarga *Kecemasan 
Symmetric Measures 

  
Value 

Asymp. Std. 
Errora Approx. Tb Approx. Sig.a 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .218   .019 

Interval by Interval Pearson's R .223 .088 2.388 .019c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .223 .088 2.388 .019c 

N of Valid Cases 111    

e. Pengetahuan *Kecemasan 
Correlations 

   Pengetahuan Kecemasan 

Spearman's rho Pengetahuan Correlation Coefficient 1.000 .321** 

Sig. (2-tailed) . .001 

N 111 111 

Kecemasan Correlation Coefficient .321** 1.000 

Sig. (2-tailed) .001 . 

N 111 111 

f. Status Sosial Ekonomi*Kecemasan 
Correlations 

   Status Sosial 
Ekonomi Kecemasan 

Spearman's rho Status Sosial Ekonomi Correlation Coefficient 1.000 .247** 

Sig. (2-tailed) . .009 

N 111 111 

Kecemasan Correlation Coefficient .247** 1.000 

Sig. (2-tailed) .009 . 

N 111 111 

g. Tipe Kepribadian*Kecemasan 
Symmetric Measures 

  Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.a 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .375   .000 

Interval by Interval Pearson's R -.176 .094 -1.868 .064c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -.197 .095 -2.103 .038c 

N of Valid Cases 111    

h. Mekanisme Koping*Kecemasan 
Correlations 

   Mekanisme Koping Kecemasan 

Spearman's rho Mekanisme Koping Correlation Coefficient 1.000 .367** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 111 111 

Kecemasan Correlation Coefficient .367** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 111 111 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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3. Analisis Bivariat 
Logistic Regression = Metode Enter 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 111 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 111 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 111 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

Tidak Cemas 0 

Cemas 1 

Block 0: Beginning Block 
Classification Tablea,b 

 

Observed 

Predicted 

 Kecemasan 

Percentage Correct  Tidak Cemas Cemas 

Step 0 Kecemasan Tidak Cemas 0 43 .0 

Cemas 0 68 100.0 

Overall Percentage   61.3 

a. Constant is included in the model.    

b. The cut value is ,500    

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant .458 .195 5.533 1 .019 1.581 

Variables not in the Equation 

   Score df Sig. 

Step 0 Variables Klpk_Usia 7.584 1 .006 

JK 6.968 1 .008 

Pddk 7.750 1 .005 

RPK 5.518 1 .019 

Pengetahuan 11.425 1 .001 

Sosek 6.893 1 .009 

TKeprib 3.444 1 .063 

MKoping 14.920 1 .000 

Overall Statistics 34.677 8 .000 

 
Block 1: Method = Enter 

 
Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 42.269 8 .000 
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Block 42.269 8 .000 

Model 42.269 8 .000 

 
Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell 
R Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 105.930a .317 .430 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because 
parameter estimates changed by less than ,001. 

 
Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 8.930 8 .348 

 
Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

  Kecemasan = Tidak Cemas Kecemasan = Cemas 

Total 
  

Observed Expected Observed 
Expecte

d 

Step 1 1 10 9.648 1 1.352 11 

2 9 8.031 2 2.969 11 

3 4 6.856 7 4.144 11 

4 4 5.832 7 5.168 11 

5 7 4.562 4 6.438 11 

6 4 3.427 7 7.573 11 

7 3 2.408 8 8.592 11 

8 2 1.284 9 9.716 11 

9 0 .701 11 10.299 11 

10 0 .251 12 11.749 12 

Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 Kecemasan 
Percentage 

Correct  Tidak Cemas Cemas 

Step 1 Kecemasan Tidak Cemas 27 16 62.8 

Cemas 16 52 76.5 

Overall Percentage   71.2 

Variables in the Equation 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95,0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a Klpk_Usia 1.062 .424 6.270 1 .012 2.892 1.260 6.640 

JK 1.473 .576 6.537 1 .011 4.361 1.410 13.486 

Pddk -.248 .243 1.038 1 .308 .781 .485 1.257 

RPK 1.404 .567 6.139 1 .013 4.071 1.341 12.362 

Pengetahuan .898 .721 1.550 1 .213 2.454 .597 10.081 

Sosek -.017 .388 .002 1 .966 .983 .460 2.102 

TKeprib -.581 .273 4.543 1 .033 .559 .328 .954 
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MKoping 1.679 .611 7.565 1 .006 5.363 1.620 17.749 

Constant -6.418 1.729 13.770 1 .000 .002   

a. Variable(s) entered on step 1: Klpk_Usia, JK, Pddk, RPK, Pengetahuan, Sosek, TKeprib, MKoping.  

Logistic Regression 

Block 0: Beginning Block 
Classification Tablea,b 

 

Observed 

Predicted 

 Kecemasan 

Percentage Correct  Tidak Cemas Cemas 

Step 0 Kecemasan Tidak Cemas 0 43 .0 

Cemas 0 68 100.0 

Overall Percentage   61.3 

a. The cut value is ,500    

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant .458 .195 5.533 1 .019 1.581 

 
Variables not in the Equation 

   Score df Sig. 

Step 0 Variables Klpk_Usia 7.584 1 .006 

JK 6.968 1 .008 

Pddk 7.750 1 .005 

RPK 5.518 1 .019 

Pengetahuan 11.425 1 .001 

TKeprib 3.444 1 .063 

MKoping 14.920 1 .000 

Overall Statistics 34.650 7 .000 

 
Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 42.267 7 .000 

Block 42.267 7 .000 

Model 42.267 7 .000 

 
Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell 
R Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 105.932a .317 .430 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because 
parameter estimates changed by less than ,001. 

 
Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 9.954 8 .268 
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Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

  Kecemasan = Tidak Cemas Kecemasan = Cemas 

Total 
  

Observed Expected Observed 
Expecte

d 

Step 1 1 11 9.645 0 1.355 11 

2 8 8.035 3 2.965 11 

3 4 6.847 7 4.153 11 

4 4 5.848 7 5.152 11 

5 7 4.552 4 6.448 11 

6 4 3.424 7 7.576 11 

7 3 2.414 8 8.586 11 

8 2 1.283 9 9.717 11 

9 0 .701 11 10.299 11 

10 0 .250 12 11.750 12 

Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 Kecemasan 
Percentage 

Correct  Tidak Cemas Cemas 

Step 1 Kecemasan Tidak Cemas 27 16 62.8 

Cemas 16 52 76.5 

Overall Percentage   71.2 

Variables in the Equation 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95,0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a Klpk_Usia 1.061 .423 6.288 1 .012 2.888 1.261 6.616 

JK 1.474 .575 6.565 1 .010 4.367 1.414 13.484 

Pddk -.249 .242 1.051 1 .305 .780 .485 1.254 

RPK 1.404 .567 6.146 1 .013 4.073 1.342 12.364 

Pengetahuan .886 .664 1.778 1 .182 2.424 .660 8.910 

TKeprib -.579 .270 4.614 1 .032 .560 .330 .951 

MKoping 1.676 .605 7.678 1 .006 5.343 1.633 17.479 

Constant -6.428 1.714 14.062 1 .000 .002   

Logistic Regression 

Block 0: Beginning Block 
Classification Tablea,b 

 

Observed 

Predicted 

 Kecemasan 

Percentage Correct  Tidak Cemas Cemas 

Step 0 Kecemasan Tidak Cemas 0 43 .0 

Cemas 0 68 100.0 

Overall Percentage   61.3 

a. Constant is included in the model.    
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Classification Tablea,b 

 

Observed 

Predicted 

 Kecemasan 

Percentage Correct  Tidak Cemas Cemas 

Step 0 Kecemasan Tidak Cemas 0 43 .0 

Cemas 0 68 100.0 

Overall Percentage   61.3 

b. The cut value is ,500    

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant .458 .195 5.533 1 .019 1.581 

Variables not in the Equation 

   Score df Sig. 

Step 0 Variables Klpk_Usia 7.584 1 .006 

JK 6.968 1 .008 

RPK 5.518 1 .019 

Pengetahuan 11.425 1 .001 

TKeprib 3.444 1 .063 

MKoping 14.920 1 .000 

Overall Statistics 34.017 6 .000 

Block 1: Method = Enter 
Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 41.201 6 .000 

Block 41.201 6 .000 

Model 41.201 6 .000 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 

1 106.999a .310 .421 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because 
parameter estimates changed by less than ,001. 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 4.386 8 .821 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

  Kecemasan = Tidak 
Cemas 

Kecemasan = 
Cemas 

Total 
  

Observed Expected Observed 
Expect

ed 

Step 1 1 10 9.545 1 1.455 11 

2 7 6.592 2 2.408 9 

3 5 6.938 6 4.062 11 

4 6 6.065 5 4.935 11 
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5 5 5.382 7 6.618 12 

6 4 3.584 7 7.416 11 

7 4 2.197 6 7.803 10 

8 1 1.575 11 10.425 12 

9 1 .790 10 10.210 11 

10 0 .332 13 12.668 13 

Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 Kecemasan 

Percentage 
Correct 

 Tidak 
Cemas Cemas 

Step 1 Kecemasan Tidak Cemas 28 15 65.1 

Cemas 14 54 79.4 

Overall Percentage   73.9 

a. The cut value is ,500    

Variables in the Equation 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95,0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a Klpk_Usia .879 .376 5.465 1 .019 2.409 1.153 5.036 

JK 1.269 .530 5.739 1 .017 3.556 1.259 10.039 

RPK 1.414 .566 6.239 1 .012 4.114 1.356 12.482 

Pengetahuan .625 .606 1.062 1 .303 1.867 .569 6.126 

TKeprib -.549 .266 4.255 1 .039 .577 .343 .973 

MKoping 1.575 .590 7.133 1 .008 4.828 1.520 15.333 

Constant -6.533 1.697 14.824 1 .000 .001   

a. Variable(s) entered on step 1: Klpk_Usia, JK, RPK, Pengetahuan, TKeprib, MKoping.   

 
Logistic Regression 

Block 0: Beginning Block 
 

Classification Tablea,b 

 

Observed 

Predicted 

 Kecemasan 

Percentage Correct  Tidak Cemas Cemas 

Step 0 Kecemasan Tidak Cemas 0 43 .0 

Cemas 0 68 100.0 

Overall Percentage   61.3 

a. Constant is included in the model.    

b. The cut value is ,500    

 
Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant .458 .195 5.533 1 .019 1.581 
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Variables not in the Equation 

   Score df Sig. 

Step 0 Variables Klpk_Usia 7.584 1 .006 

JK 6.968 1 .008 

RPK 5.518 1 .019 

TKeprib 3.444 1 .063 

MKoping 14.920 1 .000 

Pddk 7.750 1 .005 

Overall Statistics 33.494 6 .000 

Block 1: Method = Enter 
Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 40.472 6 .000 

Block 40.472 6 .000 

Model 40.472 6 .000 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 

1 107.727a .306 .415 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 5.091 8 .748 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

  Kecemasan = Tidak 
Cemas Kecemasan = Cemas 

Total   Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 10 9.545 1 1.455 11 

2 8 7.973 3 3.027 11 

3 5 6.688 6 4.312 11 

4 5 5.818 6 5.182 11 

5 5 4.774 6 6.226 11 

6 4 3.286 7 7.714 11 

7 3 2.434 8 8.566 11 

8 3 1.412 8 9.588 11 

9 0 .765 11 10.235 11 

10 0 .307 12 11.693 12 

Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 Kecemasan 
Percentage 

Correct  Tidak Cemas Cemas 

Step 1 Kecemasan Tidak Cemas 28 15 65.1 

Cemas 15 53 77.9 

Overall Percentage   73.0 

a. The cut value is ,500    
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Variables in the Equation 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95,0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a Klpk_Usia 1.133 .419 7.311 1 .007 3.104 1.366 7.056 

JK 1.553 .569 7.447 1 .006 4.726 1.549 14.417 

RPK 1.251 .549 5.186 1 .023 3.494 1.190 10.253 

TKeprib -.548 .264 4.320 1 .038 .578 .345 .969 

MKoping 1.909 .580 10.816 1 .001 6.746 2.163 21.046 

Pddk -.127 .222 .329 1 .566 .881 .570 1.360 

Constant -6.219 1.689 13.564 1 .000 .002   

a. Variable(s) entered on step 1: Klpk_Usia, JK, RPK, TKeprib, MKoping, Pddk.   

Logistic Regression 

Block 0: Beginning Block 
Classification Tablea,b 

 

Observed 

Predicted 

 Kecemasan 

Percentage Correct  Tidak Cemas Cemas 

Step 0 Kecemasan Tidak Cemas 0 43 .0 

Cemas 0 68 100.0 

Overall Percentage   61.3 

a. Constant is included in the model.    

b. The cut value is ,500    

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant .458 .195 5.533 1 .019 1.581 

 
Variables not in the Equation 

   Score df Sig. 

Step 0 Variables Klpk_Usia 7.584 1 .006 

JK 6.968 1 .008 

RPK 5.518 1 .019 

TKeprib 3.444 1 .063 

MKoping 14.920 1 .000 

Pddk 7.750 1 .005 

Pengetahuan 11.425 1 .001 

Overall Statistics 34.650 7 .000 

Block 1: Method = Enter 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 42.267 7 .000 

Block 42.267 7 .000 

Model 42.267 7 .000 
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Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 

1 105.932a .317 .430 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because 
parameter estimates changed by less than ,001. 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 9.954 8 .268 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

  Kecemasan = Tidak 
Cemas 

Kecemasan = 
Cemas 

Total 
  

Observed Expected Observed 
Expecte

d 

Step 1 1 11 9.645 0 1.355 11 

2 8 8.035 3 2.965 11 

3 4 6.847 7 4.153 11 

4 4 5.848 7 5.152 11 

5 7 4.552 4 6.448 11 

6 4 3.424 7 7.576 11 

7 3 2.414 8 8.586 11 

8 2 1.283 9 9.717 11 

9 0 .701 11 10.299 11 

10 0 .250 12 11.750 12 

Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 Kecemasan 

Percentage 
Correct 

 Tidak 
Cemas Cemas 

Step 1 Kecemasan Tidak Cemas 27 16 62.8 

Cemas 16 52 76.5 

Overall Percentage   71.2 

a. The cut value is ,500    

Variables in the Equation 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95,0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a Klpk_Usia 1.061 .423 6.288 1 .012 2.888 1.261 6.616 

JK 1.474 .575 6.565 1 .010 4.367 1.414 13.484 

RPK 1.404 .567 6.146 1 .013 4.073 1.342 12.364 

TKeprib -.579 .270 4.614 1 .032 .560 .330 .951 

MKoping 1.676 .605 7.678 1 .006 5.343 1.633 17.479 

Pddk -.249 .242 1.051 1 .305 .780 .485 1.254 

Pengetahuan .886 .664 1.778 1 .182 2.424 .660 8.910 

Constant -6.428 1.714 14.062 1 .000 .002   

a. Variable(s) entered on step 1: Klpk_Usia, JK, RPK, TKeprib, MKoping, Pddk, Pengetahuan.  
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ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KECEMASAN  
PADA  POPULASI  DENGAN  RISIKO  PENYAKIT  JANTUNG  KORONER 

DI KELURAHAN KOTA LAMA KECAMATAN KEDUNGKANDANG  
KOTA MALANG 

 

Fajaruddin1, Titin Andri Wihastuti2, Tina Handayani Nasution3 
1Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

23Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 
 
 

ABSTRAK 
 

Penyakit jantung koroner menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia pada semua 
usia sebesar 12,9%. Data riset kesehatan dasar (Rikesdas) tahun 2013, prevalensi PJK 
sebesar 1,5% dan jumlahnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia dimana 
kelompok tertinggi pada usia 65-74 tahun. Kecemasan merupakan salah satu faktor 
psikologis sebagai faktor independen prediktor PJK dan terbukti kuat berperan 
meningkatkan perkembangan risiko PJK dua kali lipat(Morewitz & Goldstein, 2007). 
Pengaruh langsung kecemasan terhadap risiko PJK adalah meningkatnya neuroendocrine 
dan aktivasi platelet, hiperventilasi, memicu episode aritmia ventrikel, meningkatkan kerja 
sistem saraf simpatik yang berlebihan sehingga mengakibatkan reaksi fisik dan 
berpengaruh terhadap kesehatan jantung. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi 
hubungan kelompok usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, riwayat penyakit keluarga, 
pengetahuan, status sosial ekonomi, tipe kepribadian dan mekanisme koping dengan 
kejadian kecemasan pada populasi dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama Kecamatan 
Kedungkandang Kota Malang. Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Jumlah responden sebanyak 111 orang yang memiliki 
faktor risiko PJK yang dipilih secara purposive sampling. Penelitian ini dilaksanakan di 
Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang pada bulan April sampai 
Mei 2018. Uji korelasi menunjukkan hubungan yang signifikan antara kelompok usia 
(p=0.005), jenis kelamin (p=0.008), tingkat pendidikan (p=0.003),  riwayat penyakit jantung 
dalam keluarga (p=0.019), pengetahuan (p=0.001), status sosial ekonomi (p=0.009),  tipe 
kepribadian (p=0.000) dan mekanisme koping (p=0.000) dengan kejadian kecemasan pada 
populasi dengan risiko PJK. Uji regresi logistik menunjukkan bahwa mekanisme koping 
adalah faktor yang paling berhubungan dengan kejadian kecemasan pada populasi dengan 
risiko PJK dengan nilai Exp(B) sebesar 5.343, dibandingkan dengan faktor lainnya. 
Diharapkan masyarakat meningkatkan status kesehatan melalui upaya pencegahan primer 
terhadap masalah kecemasan dan faktor risiko PJK dengan perilaku hidup sehat dan 
melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin seperti tekanan darah dan berat badan. 
Peningkatan pelayanan kesehatan melalui health education, deteksi dini, skrining dan 
penanganan faktor risiko pada masyarakat sehat. 
 
Kata Kunci: Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Riwayat Penyakit Keluarga, 

Pengetahuan, Status Sosial Ekonomi, Tipe Kepribadian, Mekanisme 
Koping, Kecemasan, Populasi Dengan Risiko PJK 

 
LATAR BELAKANG 

Berdasarkan data riset kesehatan 
dasar (Rikesdas) tahun 2013 di Indonesia, 
penyakit jantung koroner (PJK) menjadi 
penyebab kematian tertinggi pada semua 
usia sebesar 12,9%. Prevalensi PJK 
sebesar 1,5% dan jumlahnya terus 
meningkat seiring dengan bertambahnya 
usia dimana kelompok tertinggi pada usia 
65-74 tahun. Prevalensi tertinggi pada 
Provinsi Nusa Tenggara Timur (4,4%) 
sedangkan Provinsi Jawa Timur sebesar 

1,3%. Di Kota Malang, prevalensi PJK usia 
≥ 15 tahun mencapai 1,6%. Kejadian 
tertinggi pada usia 65-74 tahun mencapai 
3,6%, mayoritas perempuan, populasi tidak 
bersekolah dan tidak bekerja, perkotaan, 
serta status ekonomi rendah (Kemenkes RI, 
2013). 

Berbagai penelitian didapatkan 
variasi insiden PJK yang berbeda beda 
pada geografis dan keadaan sosial tertentu 
dimana penyebabnya belum diketahui 
dengan pasti (Menotti et al., 2013). 
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Penelitian epidemiologis mendapatkan 
hubungan yang jelas antara risiko PJK yang 
dipengaruhi oleh faktor risiko yang tidak 
dapat dirubah seperti usia, jenis kelamin, 
etnis, genetik, geografis dan perubahan 
masa. Sedangkan faktor risiko yang dapat 
dirubah seperti hipertensi, hiperkolesterol, 
diabetes, obesitas, diet, merokok, exercise, 
gaya hidup, keadaan sosial dan faktor 
psikologis (Koopman et al., 2016; Larifla et 
al., 2016). Seseorang yang memiliki risiko 
PJK ditentukan melalui interaksi berbagai 
faktor risiko antara lain herediter, usia lebih 
dari 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, 
hipertensi, kolesterol tinggi, perilaku 
merokok dan minum alkohol, obesitas, 
diabates mellitus, diet tinggi lemak jenuh 
dan kalori, kurang aktifitas fisik dan 
olahraga, serta stres psikologis (Jones & 
Greene, 2013; Koopman et al., 2016). 

Faktor psikologis seperti stres, 
kecemasan dan depresi merupakan faktor 
independen prediktor dan terbukti kuat dua 
kali lipat berperan meningkatkan resiko 
terkena PJK (Khayyam-nekouei et al., 
2013). Individu yang mengalami 
kecemasan, cenderung berperilaku yang 
berisiko menimbulkan PJK seperti merokok, 
diet tidak teratur, malas melakukan aktifitas 
fisik dan olahraga (Morewitz & Goldstein, 
2007).  

Pengaruh langsung kecemasan 
terhadap risiko PJK adalah dengan 
meningkatnya neuroendocrine dan aktivasi 
platelet. Kecemasan akut menyebabkan 
hiperventilasi yang mengakibatkan kejang 
pada otot jantung, peningkatan kerja sistem 
saraf simpatik dan memicu episode aritmia 
ventrikel yang fatal seperti ritme jantung 
abnormal sehingga berpengaruh terhadap 
kondisi kesehatan jantung dan memicu 
terjadinya PJK (Hocaoglu et al., 2011; 
Morewitz; 2006) 

Berdasarkan data studi pendahuluan 
di salah satu wilayah kerja Puskesmas 
Kedungkandang Kota Malang, dari 198 
orang terdapat 122 orang (61,6%) memiliki 
lima atau lebih faktor risiko PJK seperti usia 
dewasa, perilaku tidak sehat seperti 
merokok dan kebiasaan minum alkohol, 
hipertensi, berat badan berlebih sampai 
obesitas, riwayat penyakit jantung dalam 
keluarga, diabetes melitus, kurang 
melakukan aktifitas fisik dan olahraga, 
kurang makan sayur dan buah, serta suka 
mengkonsumsi makanan gorengan dan 
makanan yang mengandung kolesterol 
tinggi. Data kecemasan yang berhubungan 
dengan peristiwa kehidupan dan aktifitas 

sehari-hari, menggunakan kuesioner DASS-
42 menunjukan dari 13 orang yang dipilih 
secara acak, terdapat 69,2% mengalami 
kecemasan sedang sampai berat. Apabila 
kondisi kecemasan tersebut berlangsung 
terus menerus dalam jangka waktu yang 
lama dan tidak mendapatkan penanganan 
maka dapat mempengaruhi fungsi jantung 
yang menyebabkan risiko terkena PJK. 

Kaplan et al., (2008) menjelaskan 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
kecemasan terdiri atas faktor intrisik yakni 
usia, pengalaman menjalani pengobatan 
dan tipe kepribadian. Sedangkan faktor 
ekstrisik yaitu kondisi medis atau diagnosis 
penyakit, tingkat pendidikan, pengetahuan 
dan akses informasi, proses adaptasi atau 
mekanisme koping, status sosial ekonomi 
dan riwayat penyakit keluarga. Faktor 
pengalaman menjalani pengobatan dan 
diagnosis penyakit terjadi pada seseorang 
yang sudah menderita PJK. Sedangkan 
kajian studi ini adalah faktor yang 
mempengaruhi kejadian kecemasan pada 
populasi sehat yang memiliki faktor risiko 
PJK, artinya pada populasi yang belum 
terdiagnosis menderita PJK. Faktor-faktor 
tersebut antara lain adalah usia, jenis 
kelamin, status sosial ekonomi, tingkat 
pendidikan, pengetahuan, riwayat penyakit 
keluarga, tipe kepribadian dan mekanisme 
koping. 

Berbagai penelitian sebelumnya 
masih menunjukan hasil yang tumpang 
tindih tentang faktor-faktor yang berkaitan 
dengan kejadian kecemasan sebagai 
prediktor perkembangan risiko PJK. Hasil 
penelitian Shen et al., (2008) dan Musliner 
et al., (2016) menjelaskan bahwa faktor usia 
menunjukan secara independen dan 
signifikan dengan kejadian kecemasan 
dimana usia paruh baya dan usia lebih tua 
(60 tahun lebih) yang memprediksi 
perkembangan kejadian penyakit 
kardiovaskuler. Sedangkan menurut Kaplan 
et al., (2008), perempuan lebih rentan 
mengalami kecemasan dibandingkan laki-
laki dan sebagian besar kecemasan terjadi 
pada usia muda antara 21 sampai 45 tahun. 
Diperkuat hasil penelitian Abbasi et al., 
(2016) menunjukkan laki-laki usia muda 
(rata-rata 45 tahun), penyalahguna narkoba 
dan pecandu alkohol cenderung lebih 
banyak mengalami ketegangan dan 
kecemasan berat, sedangkan pada 
perempuan menunjukan gejala kecemasan 
tinggi dengan kondisi hipertensi dan 
kegemukan. Sementara itu hasil penelitian 
Fiska (2015) menjelaskan tidak terdapat 
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hubungan antara usia dengan kecemasan 
umum dalam kehidupan sehari-hari. 
Kecemasan terjadi pada laki-laki karena 
faktor ketegangan dalam interaksi sosial 
dan stres kerja. Hasil penelitian lain oleh 
Alex (2014) bahwa jenis kelamin laki-laki 
dengan karakter kepribadian tipe A yang 
ambisius, temperamen, sikap permusuhan, 
tidak sabar dan persaingan lebih rentan 
terhadap stres dan kecemasan kronis serta 
risiko penyakit jantung. Hasil penelitian 
Abbasi et al., (2016) menjelaskan pula 
bahwa ada keterkaitan antara riwayat 
penyakit jantung dalam keluarga dengan 
kejadian kecemasan pada laki-laki karena 
menjadi kekhawatiran tentang kematian 
dini, sedangkan pada perempuan 
merupakan masalah yang paling 
menegangkan. Hal ini mungkin melibatkan 
peran faktor penyebab lain dan 
membutuhkan penelitian lebih lanjut. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain 
observasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Responden penelitian 
berjumlah 111 orang yang memiliki faktor 
risiko PJK menggunakan metode purposive 
sampling di Kelurahan Kota Lama 
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang 
bulan April 2018. Instrumen penelitian 
berupa kuesioner. Analisis bivariat 
menggunakan uji Spearman rank (variabel 
independen ordinal) dan koefisien 
kontingensi (variabel independen nominal) 
untuk mengidentifikasi hubungan kelompok 
usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 
riwayat penyakit jantung keluarga, 
pengetahuan, status sosial ekonomi, tipe 
kepribadian dan mekanisme koping dengan 
kejadian kecemasan pada populasi dengan 
risiko PJK. Sedangkan analisis multivariat 
menggunakan uji regresi logistik untuk 
mengidentifikasi faktor paling berhubungan. 
 
HASIL PENELITIAN 
 
Tabel 1. Karakteristik Umum Responden 

Berdasarkan Usia 

 N Mean Mini 
mum 

Maxi 
mum 

Standar  
Deviasi 

(SD) 

Usia 
(Tahun) 

111 52.36 27 78 11.722 

Sumber: Data primer (2018) 
Tabel 1 menunjukkan bahwa rerata 

usia responden 52.36 tahun dengan standar 
deviasi 11.722. Usia termuda 27 tahun dan 
usia tertua 78 tahun. 

Tabel 2. Distribusi Responden 
Berdasarkan Kelompok Usia, 
Jenis Kelamin, Tingkat 
Pendidikan, Riwayat Penyakit 
Keluarga, Pengetahuan, Status 
Sosial Ekonomi, Tipe 
Kepribadian, Mekanisme 
Koping dan Kejadian 
Kecemasan 

Karakteristik f % 

Kelompok Usia 
Dewasa 
Lansia 
Manula 
Total 

 
41 
49 
21 
111 

 
36.9 
44.1 
18.9 
100 

Jenis Kelamin  
Laki-laki 
Perempuan 
Total 

 
40 
71 
111 

 
36.0 
64.0 
100 

Tingkat Pendidikan 
Tidak sekolah 
SD 
SMP 
SMA 
Diploma III 
S1 
S3 
Total 

 
9 

31 
24 
30 
7 
9 
1 

111 

 
8.1 
27.9 
21.6 
27.0 
6.3 
8.1 
0.9 
100 

Riwayat Penyakit Keluarga 
Ada  
Tidak Ada  
Total 

 
38 
73 
111 

 
34.2 
65.8 
100 

Pengetahuan 
Kurang 
Baik 
Total 

 
48 
63 
111 

 
43.2 
56.8 
100 

Status Sosial Ekonomi 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
Total 

 
32 
41 
38 
111 

 
28.8 
36.9 
34.2 
100 

Tipe Kepribadian 
Tipe A 
Tipe B 
Tipe C 
Tipe D 
Total 

 
20 
39 
31 
21 
111 

 
18.0 
35.1 
27.9 
18.9 
100 

Mekanisme Koping 
Kurang 
Baik 
Total 

 
43 
68 
111 

 
38.7 
61.3 
100 

Kejadian Kecemasan 
Cemas 
Tidak Cemas 
Total 

 
68 
43 
111 

 
61.3 
38.7 
100 

Sumber: Data primer (2018) 
Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 111 

responden, hampir setengah kelompok usia 
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responden adalah lansia yakni 49 orang 
(44.1%), sebagian besar berjenis kelamin 
perempuan yakni 71 orang (64.0%), paling 
banyak dengan tingkat pendidikan SD yakni 
31 orang (27.9%), terdapat 38 orang 
(34.2%) memiliki riwayat penyakit jantung 
dalam keluarga, hampir setengah memiliki 
pengetahuan kurang tentang risiko penyakit 
jantung koroner yakni 48 orang (43.2%), 
paling banyak dengan status sosial ekonomi 
sedang yakni 41 orang (36.9%), paling 
banyak dengan kepribadian tipe B yakni 39 
orang (35.1%), hampir setengah dengan 
mekanisme koping kurang yakni 43 orang 
(38.7%), dan sebagian besar mengalami 
kecemasan yakni 68 orang (61.3%).  

 
Tabel 3. Hasil Analisis Bivariat Uji 

Korelasi Antara Kelompok 
Usia, Jenis Kelamin, Tingkat 
Pendidikan, Riwayat Penyakit 
Keluarga, Pengetahuan, Status 
Sosial Ekonomi, Tipe 
Kepribadian dan Mekanisme 
Koping Dengan Kejadian 
Kecemasan Pada Populasi 
Dengan Risiko PJK  

Variabel Kejadian 
Kecemasan 

r p 

Kelompok Usia 0.262 0.005 

Jenis Kelamin 0.243 0.008 

Tingkat Pendidikan 0.284 0.003 

Riwayat Penyakit Keluarga 0.218 0.019 

Pengetahuan 0.321 0.001 

Status Sosial Ekonomi 0.247 0.009 

Tipe Kepribadian 0.375 0.000 

Mekanisme Koping 0.367 0.000 

Sumber: Data primer (2018) 
Tabel 3 menunjukkan p value < dari α 

(0.05), sehingga H0 ditolak yang berarti 
bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
antara kelompok usia, jenis kelamin, tingkat 
pendidikan, riwayat penyakit jantung dalam 
keluarga, pengetahuan, status sosial 
ekonomi, tipe kepribadian dan mekanisme 
koping dengan kejadian kecemasan pada 
populasi dengan risiko PJK di Kelurahan 
Kota Lama Kecamatan Kedungkandang 
Kota Malang.  

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4. Hasil Analisis Multivariat 
Regresi Logistik Hubungan 
Kelompok Usia, Jenis 
Kelamin, Tingkat Pendidikan, 
Riwayat Penyakit Keluarga, 
Pengetahuan, Status Sosial 
Ekonomi, Tipe Kepribadian 
dan Mekanisme Koping 
Dengan Kejadian Kecemasan 
Pada Populasi Dengan Risiko 
PJK 

Variabel Nilai 
p 

Exp 
(B) 

R 
Square 

Kelompok Usia 
Jenis Kelamin 
Riw. Penyakit Keluarga 
Tipe Kepribadian 
Mekanisme Koping 
Tingkat Pendidikan 
Pengetahuan 
Status Sosial Ekonomi 

0.012 
0.010 
0.013 
0.032 
0.006 
0.305 
0.182 
0.966 

2.888 
4.367 
4.073 
0.560 
5.343 
0.780 
2.424 
0.983 

 
 
 

0.430 
 

Sumber: Data primer (2018) 
Berdasarkan tabel 4 diketahui nilai R 

Square 0.430, artinya sebesar 43% kejadian 
kecemasan pada populasi dengan risiko 
tinggi PJK dapat dijelaskan oleh faktor 
kelompok usia, jenis kelamin, tingkat 
pendidikan, riwayat penyakit keluarga, 
pengetahuan, status sosial ekonomi, tipe 
kepribadian dan mekanisme koping. 
Sedangkan 57% lainnya dijelaskan oleh 
faktor lain yang tidak diteliti. Mekanisme 
koping merupakan faktor paling 
berhubungan dengan kejadian kecemasan 
(Exp(B) 5.343), artinya mekanisme koping 
yang kurang dapat menyebabkan terjadinya 
kecemasan sebesar 5 kali dibandingkan 
dengan mekanisme koping yang baik 
setelah dikontrol variabel kelompok usia, 
jenis kelamin, tingkat pendidikan, riwayat 
penyakit keluarga, pengetahuan, status 
sosial ekonomi dan tipe kepribadian. 
Disamping itu, dari 8 variabel independen 
terdapat 2 variabel confounding yaitu tingkat 
pendidikan dan pengetahuan, yang berarti 
bahwa responden yang berjenis kelamin 
perempuan, kelompok lansia dan manula, 
memiliki riwayat penyakit jantung dalam 
keluarga, kepribadian tipe A dan 
mekanisme koping yang kurang berpeluang 
mengalami kecemasan setelah dikontrol 
variabel tingkat pendidikan dan 
pengetahuan. 
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PEMBAHASAN 
1. Hubungan Kelompok Usia Dengan 

Kejadian Kecemasan Pada Populasi 
Dengan Risiko PJK 

Hasil analisis bivariat menunjukan 
kelompok usia memiliki hubungan signifikan 
dengan kejadian kecemasan pada populasi 
dengan risiko PJK di Kelurahan Kota Lama 
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 
dibuktikan dengan p value < α (0.05) dan 
nilai korelasi positif. Hal ini berarti bahwa 
semakin meningkat usia ke tingkat lansia 
dan manula maka potensi atau peluang 
untuk terjadi kecemasan semakin tinggi. 
Sesuai dengan penelitian Shen et al., 
(2008) bahwa terdapat hubungan usia 
dengan kecemasan dimana usia yang lebih 
tua (usia rata-rata 60 tahun atau lebih) 
menunjukan secara independen dan 
signifikan memiliki keterkaitan dengan 
kejadian kecemasan yang memprediksi 
perkembangan penyakit kardiovaskuler 
seperti infark miokard. Sejalan dengan hasil 
penelitian Musliner et al., (2016) bahwa 
terdapat hubungan usia dengan tekanan 
psikologis dimana usia paruh baya dan usia 
tua paling banyak teridentifikasi mengalami 
tekanan psikologis dan kecemasan. 

Hasil penelitian di lapangan diperoleh 
sebagian besar responden teridentifikasi 
mengalami kecemasan pada kelompok 
lansia dan manula. Artinya semakin 
bertambah usia seseorang ke tingkat lansia 
dan manula, maka potensial mengalami 
kecemasan semakin besar. Sesuai dengan 
penelitian di Hongkong yang menyatakan 
bahwa kejadian dan perkembangan 
hipertensi dipengaruhi oleh faktor 
kecemasan yang dialami seseorang dimana 
kejadian lebih tinggi pada kelompok lanjut 
usia dan manula (> 60 tahun) (Cheung et 
al., 2005). Sejalan dengan penelitian 
Rutledge & Hogan (2002) bahwa pasien 
dengan hipertensi mengalami gejala 
kecemasan dimana salah satu faktor usia 
lanjut berhubungan dengan kejadian dan 
keparahan gejala kecemasan. 

Montagnier et al., (2014) menjelaskan 
bahwa pendekatan terhadap faktor risiko 
PJK melalui pemodelan trajektori jangka 
panjang dari faktor psikologis. Studi 
terdahulu kaitannya dengan kecemasan dan 
depresi, kejadian PJK pada seseorang 
berusia lanjut (> 65 tahun) lebih tinggi. 
Sesuai dengan studi meta analisis data 20 
penelitian berbeda dari Amerika Serikat, 
Asia dan Eropa dengan 249.846 orang yang 
diikuti lebih dari rata-rata 11,2 tahun 
memeriksa hubungan antara kecemasan 

dan kejadian PJK pada orang sehat 
menunjukkan bahwa faktor independen usia 
dan jenis kelamin berkaitan dengan 
kecemasan dan berisiko terkena PJK dan 
kematian jantung (Roest et al, 2010). 

Usia adalah ukuran waktu 
pertumbuhan dan perkembangan manusia. 
Usia berkolerasi dengan pengetahuan, 
pandangan dan pengalaman seseorang 
terhadap peristiwa kehidupan sehari-hari 
dan status kesehatan sehingga akan 
membentuk suatu persepsi dan sikap 
(Notoatmodjo, 2007). Kematangan dan 
kedewasaan proses berpikir individu seiring 
dengan peningkatan usia dan 
perkembangan diri, akan lebih 
memungkinkan untuk menghadapi situasi 
yang menimbulkan stres dan kecemasan 
(Wang & Saudino, 2011). Menurut Bowman 
et al., (2006), kualitas hidup menurun 
dengan meningkatnya usia. Banyaknya 
permasalahan dan tingkat stresor dalam 
kehidupan sehari-hari seiring dengan 
bertambahnya usia seseorang, sehingga 
dapat mempengaruhi kondisi psikologis. 
Seseorang yang sudah memasuki usia 
dewasa akhir dan lansia, akan mengalami 
kondisi perubahan fisik, kelemahan dan 
ancaman beberapa penyakit yang 
mengakibatkan ketidakberdayaan dan 
masalah psikologis. 

 
2. Hubungan Jenis Kelamin Dengan 

Kejadian Kecemasan Pada Populasi 
Dengan Risiko PJK 

Hasil analisis bivariat menunjukan 
bahwa jenis kelamin berhubungan secara 
signifikan dengan kejadian kecemasan pada 
populasi dengan risiko PJK di Kelurahan 
Kota Lama Kecamatan Kedungkandang 
Kota Malang, dibuktikan dengan p value < α 
(0.05) dan nilai korelasi positif. Hal ini 
responden perempuan memiliki potensi atau 
peluang lebih besar untuk mengalami 
kecemasan dibandingkan laki-laki. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan studi Virtanen 
et al., (2017) yang menunjukkan jenis 
kelamin memiliki asosiasi dengan tekanan 
psikologis atau kecemasan dan faktor risiko 
PJK, dimana jenis kelamin perempuan 
berhubungan dengan gejala tekanan 
psikologis yang tinggi dan kecemasan yang 
terus-menerus. Demikian juga dengan hasil 
penelitian Musliner et al., (2016) bahwa 
perempuan paling banyak teridentifikasi 
mengalami gangguan kecemasan. Stress 
dan kecemasan sering dialami perempuan 
karena perempuan memiliki kepribadian 
labil dan immature. Adanya peran hormonal 
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yang berpengaruh terhadap kondisi emosi, 
menyebabkan perempuan merasa mudah 
meledak, curiga dan mengalami 
kecemasan.  

Menurut Altemus (2006), gangguan 
psikologis dan afektif lebih banyak terjadi 
pada perempuan karena aksis adrenal 
hipotalamus-pituitari dan sistem 
simpatoadrenomedullary diidentifikasi dapat 
menyebakan gangguan kecemasan yang 
dipicu dan diperparah oleh stres. Proses 
yang berkontribusi pada peningkatan 
gangguan afektif pada perempuan lebih 
besar hubungannya dengan hormon 
reproduksi sepanjang rentang kehidupan 
dan peningkatan kepekaan terhadap 
katekolamin emosional dan memori. 
Kemampuan memori menanggapi dan 
menahan stres dalam 3 minggu 
memungkinkan laki-laki lebih mudah dan 
cepat melupakan stres penyebab 
kecemasan. 

Berdasarkan hasil penelitian di 
lapangan didapatkan bahwa kejadian 
kecemasan lebih banyak terjadi pada 
perempuan yang berusia dewasa akhir dan 
lanjut usia (>50 tahun) serta tingkat 
pendidikan menengah dan rendah. Hal ini 
terjadi karena sebagian besar responden 
tidak bekerja dan sebagai ibu rumah 
tangga, dimana mereka hanya tinggal dan 
menjalani aktifitas di rumah. Sesuai hasil 
penelitian Kristofferzon et al., (2005) bahwa 
banyak perempuan mengalami masalah 
kecemasan karena hubungannya dengan 
tanggung jawab terhadap peran dan tugas 
sebagai ibu rumah tangga, sehingga 
menyebabkan transfer informasi dan 
pengetahuan yang diperoleh terbatas 
mengenai kesehatan dan berdampak 
terhadap pemulihan kesehatan serta 
banyak mengalami masalah kardiovaskuler 
seperti sering nyeri dada. Laki-laki dewasa 
merasa lebih rileks karena memiliki mental 
yang lebih kuat dan memiliki tingkat 
pengetahuan lebih luas sebab lebih sering 
berinteraksi dengan lingkungan luar 
(Sunaryo, 2014). Menurut Stuart (2013), 
perempuan lebih memiliki kepekaan psikis 
dan emosional terhadap situasi penyebab 
kecemasan. Selain  itu dipengaruhi pula 
oleh faktor kognitif, dimana perempuan lebih 
cenderung memaknai hidup dan peristiwa 
yang terjadi secara detail yang dapat 
menyebabkan perasaan tertekan, 
sedangkan laki-laki berpikir secara lebih 
global. 

Hasil studi Schuch et al., (2014) 
menjelaskan bahwa perempuan lebih 

cenderung mengalami gangguan 
kecemasan dan panik yang mengakibatkan 
peningkatan perkembangan sindrom 
metabolik terkait risiko penyakit 
kardiovaskular. Mekanisme modulasi 
hormonal, perubahan hormon reproduksi 
selama masa pubertas, siklus menstruasi, 
kehamilan dan menopause dapat berperan 
dalam peningkatan prevalensi gangguan 
afektif (Altemus, 2006). Respon aksis dan 
sensitivitas umpan balik glukokortikod dan 
unsur GABA otak menurun dalam fase 
luteal dari siklus menstruasi, berpotensi 
mendestabilisasi sistem homeostasis 
(Altemus et al., 2001; Epperson et al., 2002; 
Putnam et al., 2005). Selain itu, sistem 
respon stres baik catecholamine dan HPA-
axis ditekan selama masa kehamilan dan 
laktasi. Beberapa sistem neurokimia otak 
memodulasi kecemasan dan ketakutan, 
termasuk oksitosin, prolaktin, norepinefrin 
dan GABA berubah secara paralel sehingga 
memicu penurunan lebih cepat hormon 
ansiolitik ini dan mendestabilisasi respons 
stres, serta memperburuk gejala 
kecemasan dan depresi (Altemus et al., 
2004). 

. 
3. Hubungan Tingkat Pendidikan 

Dengan Kejadian Kecemasan Pada 
Populasi Dengan Risiko PJK 

Hasil analisis bivariat menunjukan 
tingkat pendidikan berhubungan secara 
signifikan dengan kejadian kecemasan pada 
populasi dengan risiko PJK di Kelurahan 
Kota Lama Kecamatan Kedungkandang 
Kota Malang, dibuktikan dengan p value < α 
(0.05) dan nilai korelasi positif. Artinya tinggi 
tingkat pendidikan seseorang, maka potensi 
atau peluang tidak terjadi kecemasan 
semakin tinggi. Penelitian ini sesuai dengan 
hasil penelitian Nabi et al., (2010) bahwa 
seseorang dengan tingkat pendidikan yang 
lebih rendah, menunjukan hubungan 
signifikan dengan gejala kecemasan berupa 
gejala psikologis dan somatik yang secara 
klinis meningkatkan risiko dan kejadian PJK. 
Demikian juga dengan hasil penelitian Altino 
et al., (2017) bahwa tingkat pendidikan 
mempengaruhi dan menjadi faktor prediktif 
kejadian kecemasan dan depresi pada 
seseorang dengan sindrom koroner akut. 

Berdasarkan hasil studi di lapangan, 
didapatkan sebagian besar kejadian 
kecemasan ditemukan pada responden 
dengan tingkat pendidikan menengah dan 
rendah. Sesuai dengan hasil penelitian 
Wassertheil-smoller et al., (2014), bahwa 
kejadian kecemasan lebih banyak terjadi 
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pada seseorang yang memiliki tingkat 
pendidikan rendah dan menengah. Selaras 
dengan penelitian Jackson & Emery (2013) 
yang menyatakan seseorang yang memiliki 
tingkat pendidikan tinggi menunjukan 
kemampuan mengatasi masalah, tekanan 
emosional dan kecemasan yang rendah.  

Menurut Ross & Mirowsky (2006), 
tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada 
orang dewasa cenderung menghasilkan 
kesehatan mental yang baik. Pendidikan 
adalah sumber daya dan modal umum 
manusia yang memungkinkan untuk lebih 
sukses dan terbukti efektif dalam mencapai 
tujuan hidup yang mendasar mencakup 
kesejahteraan emosional (Mirowsky & Ross, 
1998). The HUNT study oleh Bjelland et al., 
(2008) melaporkan tingkat pendidikan 
memiliki keterkaitan secara signifikan 
dengan terjadinya kecemasan dan depresi. 
Individu dengan tingkat pendidikan lebih 
tinggi, pengetahuan dan sosial ekonomi 
yang baik dapat menjadi pelindung terhadap 
kecemasan dan depresi sebagai akibat dari 
stresor atau tekanan psikologis yang 
menumpuk sepanjang proses kehidupan. Di 
sisi lain, tingkat pendidikan rendah dapat 
mengakibatkan individu untuk melakukan 
perilaku tidak sehat seperti merokok, 
konsumsi alkohol dan perilaku yang dapat 
mempengaruhi timbulnya kecemasan dan 
depresi serta dapat menyebabkan penyakit 
kardiovaskuler.  

Pendidikan dan pengetahuan 
merupakan dua hal yang tidak dapat 
dipisahkan karena makin tinggi tingkat 
pendidikan, maka pengetahuan seseorang 
semakin luas dan baik. Pendidikan adalah 
proses pengembangan sikap dan tingkah 
laku seseorang dalam upaya pendewasaan 
diri melalui pengajaran dan latihan 
keterampilan. Pendidikan berkontribusi 
terhadap pengetahuan yang mempengaruhi 
sikap dan perilaku seseorang dalam 
kehidupan sehari-hari. Menurut Stuart 
(2013) seseorang yang memiliki pendidikan 
tinggi akan lebih mampu mengembangkan 
pemahaman dalam membentuk persepsi 
positif dalam merespon kejadian yang 
menimbulkan kecemasan dengan cara 
adaptif. Respon kecemasan cenderung 
lebih banyak ditemukan pada kelompok 
individu yang memiliki pendidikan rendah. 
 
 
 
 

4. Hubungan Riwayat Penyakit Keluarga 
Dengan Kejadian Kecemasan Pada 
Populasi Dengan Risiko PJK 

Hasil analisis bivariat menunjukan 
riwayat penyakit jantung dalam keluarga 
berhubungan secara signifikan dengan 
kejadian kecemasan pada populasi dengan 
risiko PJK di Kelurahan Kota Lama 
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 
dibuktikan dengan p value < α (0.05) dan 
nilai korelasi positif. Hal ini menunjukan 
bahwa responden yang memiliki riwayat 
penyakit jantung dalam keluarga 
mempunyai potensi atau peluang untuk 
terjadi kecemasan lebih tinggi. Hasil 
penelitian ini sesuai dengan penelitian 
Janszky et al., (2010) pada 49.321 pria 
wajib militer di Swedia tahun 1969 dan 1970 
yang didiagnosis mengalami kecemasan 
dan depresi. Dalam perjalanannya selama 
37 tahun, mereka menunjukan gejala infak 
miokard akut dan PJK. Potensial penyebab 
kecemasan dan depresi, salah satunya 
adalah karena memiliki riwayat penyakit 
jantung dalam keluarga selain faktor lainya. 
Kecemasan dan depresi diprediksi secara 
independen mempengaruhi kejadian infak 
miokard akut dan PJK. 

Kecemasan dipengaruhi oleh faktor 
herediter, faktor keluarga dan proses 
perubahan seperti status sosiall ekonomi, 
lingkungan, pola interaksi, status kesehatan, 
fungsi dan status peran. Faktor predisposisi 
kecemasan menurut kajian keluarga adalah 
faktor herediter dan riwayat penyakit dalam 
keluarga, sedangkan faktor presipitasi 
kecemasan berupa ancaman terhadap 
harga diri yang bersumber dari eksternal 
yaitu faktor keluarga seperti perubahan 
status kesehatan (anggota keluarga sakit 
dan riwayat penyakit keluarga), kehilangan, 
perubahan status sosial ekonomi dan sosial 
budaya. Adanya riwayat penyakit tertentu 
dan gangguan kecemasan dalam keluarga 
akan mempengaruhi individu berespon 
terhadap konflik, tekanan psikologis dan 
kemampuan mengatasi kecemasannya 
(Stuart, 2013). 

Menurut beberapa ahli, faktor 
genetik dan riwayat penyakit keluarga 
merupakan penyebab kecemasan sebab 
seseorang yang memiliki riwayat penyakit 
tertentu dan gangguan kecemasan dalam 
keluarga, beresiko lebih besar mengalami 
kecemasan. Hal tersebut disebabkan oleh 
adanya gen yang mempengaruhi 
perkembangan otak secara kimiawi dan 
keadaan neurotransmitter. Dari prespektif 
lain, Lilly (2011) menjelaskan bahwa riwayat 
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penyakit keluarga merupakan refleksi dari 
predisposisi genetik. 

 
5. Hubungan Pengetahuan Dengan 

Kejadian Kecemasan Pada Populasi 
Dengan Risiko PJK 

Hasil analisis bivariat menunjukan 
pengetahuan berhubungan secara 
signifikan dengan kejadian kecemasan pada 
populasi risiko PJK di Kelurahan Kota Lama 
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 
dibuktikan dengan p value < α (0.05). Hal ini 
menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat 
pengetahuan tentang penyakit jantung 
koroner, maka potensi tidak terjadi 
kecemasan semakin tinggi. Hasil penelitian 
ini selaras dengan penelitian Altino et al., 
(2017) yang menjelaskan bahwa kurangnya 
pengetahuan tentang penyakit 
menyebabkan perasaan takut dan cemas 
dalam menjalani pengobatan. Demikian 
juga dengan hasil penelitian Bjelland et al., 
(2008) bahwa pengetahuan berhubungan 
secara signifikan dengan kejadian 
kecemasan. Individu dengan pengetahuan 
yang baik dapat meningkatkan kemampuan 
individu merespon tekanan psikologis. 
Pengetahuan yang tidak adekuat 
menyebabkan individu berperilaku tidak 
sehat dan dapat mempengaruhi timbulnya 
kecemasan. Hal ini diperkuat dengan hasil 
penelitian Jackson & Emery (2013) bahwa 
seseorang yang memiliki pengetahuan 
tentang penyakit jantung menunjukan 
tekanan emosional dan kecemasan yang 
rendah yang didukung dengan kemampuan 
mengatasi masalah. 

Asmadi (2008) menjelaskan bahwa 
sebagian orang yang mengetahui 
penyakitnya secara baik justru akan 
meningkatkan kecemasannya. Hal ini 
tergantung terhadap persepsi dan 
penerimaan seseorang terhadap status 
kesehatan atau penyakit yang dideritanya, 
proses adaptasi dan mekanisme koping 
yang digunakan. Akan tetapi Notoatmodjo 
(2007) menyatakan bahwa pengetahuan 
diperlukan sebagai dukungan dalam 
menumbuhkan rasa percaya diri, sikap dan 
perilaku. The HUNT study oleh Bjelland et 
al., (2008) menjelaskan individu dengan 
pengetahuan baik dapat menjadi pelindung 
terhadap kecemasan dan depresi sebagai 
akibat dari tekanan psikologis yang 
menumpuk sepanjang proses kehidupan. 

Hasil penelitian di lapangan 
didapatkan bahwa pengetahuan responden 
tentang penyakit jantung koroner berada 
pada kategori kurang. Menurut Ross & 

Mirowsky (2006), pengetahuan yang kurang 
dapat menurunkan kesadaran diri dan 
cenderung mempengaruhi kesejahteraan 
psikologis, emosional dan kesehatan 
mental. Hal ini dipertegas oleh pernyataan 
Davey et al., (2016) bahwa pengetahuan 
yang kurang dapat menyebabkan stres, 
kecemasan dan depresi, serta memainkan 
peran penting terhadap faktor risiko 
penyakit kardiovaskular. Demikian juga 
Simao et al., (2013) menjelaskan bahwa 
pengetahuan yang tidak adekuat dapat 
mengganggu kepatuhan terhadap gaya 
hidup sehat dan pengobatan, 
mempengaruhi psikologis serta 
mengganggu orientasi seseorang mengenai 
aspek-aspek yang meningkatkan risiko 
morbiditas dan mortalitas PJK. 

 
6. Hubungan Status Sosial Ekonomi 

Dengan Kejadian Kecemasan Pada 
Populasi Dengan Risiko PJK 

Hasil analisis bivariat menunjukan 
status sosial ekonomi berhubungan secara 
signifikan dengan kejadian kecemasan pada 
populasi dengan risiko PJK di Kelurahan 
Kota Lama Kecamatan Kedungkandang 
Kota Malang, dibuktikan dengan p value < α 
(0.05) dan nilai korelasi positif. Hal ini 
menunjukan bahwa semakin tinggi status 
sosial ekonomi seseorang, maka potensi 
atau peluang untuk tidak terjadi kecemasan 
semakin tinggi. Hasil penelitian ini sesuai 
dengan penelitian Eslami et al., (2013) 
bahwa status sosial ekonomi yang rendah 
dan tekanan keuangan yang dirasakan 
secara signifikan berkaitan dengan 
kecemasan. Hal tersebut dipertegas dengan 
hasil penelitian Bjelland et al., (2008) dan 
Janszky et al., (2010) bahwa salah satu 
potensial penyebab kecemasan dan depresi 
adalah status sosial ekonomi rendah. 
Individu dengan status sosial ekonomi yang 
baik dapat menjadi pelindung terhadap 
kecemasan sebagai akibat dari tekanan 
psikologis yang menumpuk dalam 
kehidupan. Depresi dan kecemasan 
diprediksi secara independen 
mempengaruhi kejadian PJK. 

Menurut Harianto (2008), status 
sosial ekonomi rendah akan menyebabkan 
individu lebih mudah mengalami 
kecemasan. Sedangkan menurut Sadock et 
al., (2015), prevalensi kecemasan menurun 
dengan status sosial ekonomi yang lebih 
tinggi. Prevalensi penyakit lebih banyak 
terjadi pada masyarakat dengan kelas 
sosial ekonomi rendah. Hasil penelitian 
dilapangan didapatkan bahwa status sosial 
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ekonomi rendah terutama pada aspek 
pendapatan keluarga kurang dari upah 
minimal regional dimana tuntutan kebutuhan 
meningkat, pemenuhan kebutuhan sehari-
hari kurang dan tidak memilik jaminan 
kesehatan BPJS. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Hawari (2011) bahwa status 
sosial ekonomi berhubungan dengan 
pendidikan, pekerjaan dan pendapatan 
keluarga, kepemilikan rumah dan barang 
berharga, pemenuhan kebutuhan sehari-
hari dan kepemilikan jaminan kesehatan.  

Skodova et al. (2008), menjelaskan 
bahwa status sosial ekonomi berhubungan 
dengan faktor-faktor psikososial seperti 
perasaan marah, stres, kecemasan, depresi 
dan dukungan sosial. Status sosial ekonomi 
terbukti mempengaruhi kecemasan yang 
dapat meningkatkan risiko PJK melalui 
mekanisme psikososial yang sangat 
kompleks baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Lebih lanjut dijelaskan 
bahwa seseorang dengan status sosial 
ekonomi rendah dikaitkan dengan faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya 
masalah psikologis dan perubahan status 
kesehatan seperti asuransi kesehatan yang 
tidak memadai, kurangnya upaya preventif, 
pola makan dan perawatan kesehatan yang 
buruk.  

Dalam penelitan ini juga didapatkan 
sebagian besar responden yang mengalami 
kecemasan pada mereka yang tidak 
bekerja, sebagai ibu rumah tangga, tidak 
memiliki pekerjaan tetap dan dengan jenis 
pekerjaan seperti sopir mobil, penjual, buruh 
pabrik dan pedagang. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian Rosengren et al., 
(2004) dan Lorant et al., (2003) bahwa 
kecemasan lebih umum terjadi pada 
masyarakat dengan status sosial ekonomi 
yang lebih rendah dan kemudian 
menghasilkan perubahan fisiologis akut 
atau kronis pada fungsi kardiovaskuler, 
serta meningkatkan risiko PJK. Sesorang 
dengan status pekerjaan dan penghasilan 
tetap akan merasa lebih tentram 
kehidupannya karena masalah kebutuhan 
hidup dan ekonomi sehari-hari dapat 
terpenuhi sehingga dapat mengurangi 
beban pikiran dan tekanan psikis yang 
dapat menyebabkan kecemasan. Kemudian 
dipertegas dengan penelitian Adler et al. 
(1994) yang menjelaskan status sosial 
ekonomi dan dukungan sosial adalah faktor 
penting sebagai penentu status kesehatan 
seseorang. Status sosio ekonomi yang 
tinggi dikaitkan dengan perilaku berisiko 
kesehatan yang rendah dan kesehatan fisik 

yang lebih baik, serta dapat mengurangi 
paparan, pengalaman stres dan peristiwa 
kehidupan negatif yang dapat 
mempengaruhi fungsi dan ketahanan 
emosional. 

 
7. Hubungan Tipe Kepribadian Dengan 

Kejadian Kecemasan Pada Populasi 
Dengan Risiko PJK 

Hasil analisis bivariat menunjukan 
bahwa tipe kepribadian berhubungan 
secara signifikan dengan kejadian 
kecemasan pada populasi dengan risiko 
PJK di Kelurahan Kota Lama Kecamatan 
Kedungkandang Kota Malang, dibuktikan 
dengan p value < α (0.05) dan nilai korelasi 
negatif. Hal ini berarti bahwa seseorang 
yang memiliki kepribadian tipe A 
mempunyai potensi atau kecenderungan 
untuk mengalami kecemasan dibandingkan 
seseorang dengan kepribadian tipe B, C 
dan D. Hasil penelitian ini selaras dengan 
penelitian Gallacher et al., (2003) bahwa 
kepribadian tipe A dikaitkan dengan 
kecenderungan seseorang dapat 
mengalami kecemasan dan peningkatan 
risiko PJK. Demikian juga hasil penelitian 
Du et al., (2016) dan Vukovic et al., (2014) 
yang menyatakan bahwa seseorang dengan 
kepribadian tipe A dan D merasa lebih 
cemas serta memiliki gaya koping negatif 
sehingga cenderung memiliki risiko PJK. 
Kemudian diperkuat hasil penelitian Smith & 
Blumenthal (2011) bahwa komponen 
permusuhan dari kepribadian tipe A adalah 
faktor risiko yang signifikan paling tinggi 
seseorang untuk mengalami stres dan 
kecemasan.  

Menurut Hawari (2011), mekanisme 
terjadinya cemas merupakan proses psiko-
neuro-imunologi atau psiko-neuro-
endokrinologi. Setiap orang dapat 
mengalami stresor psikososial yang 
menyebabkan terjadinya kecemasan yang 
dipengaruhi oleh struktur perkembangan 
kepribadian dan tipe kepribadian. Friedman 
& Rosenman (1974), menjelaskan 
kepribadian tipe A dijelaskan memiliki 
karakteristik perfeksionis, ambisius, 
temperamen, permusuhan, agresi, harga 
diri tinggi, tidak sabar, persaingan, selalu 
dikejar oleh waktu, orientasi pada kerja dan 
pencapaian prestasi. Mereka dianggap lebih 
rentan terhadap stres dan kecemasan 
kronis serta risiko terhadap penyakit jantung 
dan memiliki tekanan darah tinggi dan 
densitas lipoprotein tinggi (Alex, 2014).  

Perkembangan konsep stres, 
psikodinamik dan gangguan psikosomatik, 
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tipe kepribadian digunakan menjadi 
gagasan penting dimana kepribadian tipe A 
dikaitkan dengan stres dan kecemasan 
serta meningkatkan perkembangan penyakit 
jantung koroner (Chauvet-Gelinier & Bonin, 
2017). Disamping itu, kepribadian tipe D 
juga dijelaskan sebagai kepribadian yang 
menghubungkan dengan afektif dan 
emosional negatif, gaya koping yang 
menghindari serta penghambatan sosial 
yang dikaitkan dengan penyakit 
kardiovaskuler dan perkembangan risiko 
PJK (Svansdottir et al., 2012). 

Menurut Stuart (2013), karakteristik 
atau tipe kepribadian dipengaruhi oleh 
perkembangan struktur dan elemen 
kepribadian yakni id, ego dan superego. 
Menurut teori psikoanalitik Sigmund Freud, 
kecemasan terjadi akibat konflik emosional 
yang terjadi antara dua elemen kepribadian 
yakni id dan superego. Id mewakili 
dorongan insting dan impuls primitif, 
sedangkan superego mencerminkan hati 
nurani dan dikendalikan oleh norma budaya. 
Ego berfungsi sebagai penengah terhadap 
tuntutan dari dua elemen id dan superego 
yang bertentangan, dan berfungsi 
mengingatkan adanya bahaya sehingga 
menyebabkan terjadinya kecemasan. 
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 
perkembangan kepribadian dan tipe 
kepribadian dikaitkan dengan perilaku 
kesehatan yang tidak sehat dan dapat 
memodulasi respons stres psikobiologis. 

 
8. Hubungan Mekanisme Koping Dengan 

Kejadian Kecemasan Pada Populasi 
Dengan Risiko PJK 

Hasil analisis bivariat menunjukan 
mekanisme koping berhubungan secara 
signifikan dengan kejadian kecemasan pada 
populasi dengan risiko PJK di Kelurahan 
Kota Lama Kecamatan Kedungkandang 
Kota Malang, dibuktikan dengan p value < α 
(0.05) dan nilai korelasi positif. Hal ini berarti 
bahwa semakin baik kemampuan 
mekanisme koping responden, maka 
potensi atau peluang untuk tidak terjadi 
kecemasan semakin tinggi. Hasil penelitian 
ini sejalan dengan penelitian Bergh, et al. 
(2015) bahwa tingkat mekanisme koping 
yang rendah selama masa remaja dikaitkan 
dengan peningkatan risiko penyakit jantung 
selama masa dewasa. Individu dengan 
kemampuan mekanisme koping yang 
rendah ketika menghadapi kesulitan, akan 
lebih rentan terhadap stres yang dapat 
menimbulkan kecemasan, depresi, 
kemarahan, impulsif dan harga diri rendah. 

Didukung dengan hasil penelitian Jackson & 
Emery (2013) bahwa strategi dan 
mekanisme koping mempengaruhi 
kemampuan mengatasi masalah penyebab 
kecemasan dan tekanan emosional.  

Mekanisme koping merupakan 
proses individu dalam menyesuaikan diri 
terhadap situasi yang penuh tekanan dan 
mengancam baik secara fisik maupun 
psikologis sepanjang kehidupan, serta 
kemampuan mengatasi masalah. Hasil 
penelitian di lapangan didapatkan bahwa 
mekanisme koping responden berada pada 
kategori kurang terutama pada aspek 
ketahanan dalam menghadapi tekanan, 
situasi dan peristiwa yang menegangkan 
serta kemampuan mengatasi masalah yang 
kurang, yang ditunjukan dengan reaksi 
lambat atau berlebihan, jarang melakukan 
relaksasi napas dalam, melupakan 
masalah, bekerja berlebihan, jarang 
melakukan kegiatan olahraga, dan 
menyalahkan diri sendiri atau orang lain. 
Sesuai dengan hasil penelitian Rachma 
(2010) bahwa strategi dan mekanisme 
koping menunjukkan respon emosional 
yang dirasakan secara umum berupa 
adanya rasa takut akan masa depan karena 
penyakit yang diderita, bosan terhadap 
rutinitas setiap hari seperti minum obat dan 
diet. Menurut Rasmun (2004), mekanisme 
koping yang efektif menghasilkan adaptasi 
yang menetap, menjadi kebiasaan baru dan 
perbaikan dari situasi yang lama. 
Sedangkan mekanisme koping yang tidak 
efektif dapat menyebabkan kecemasan 
yang dapat berakhir dengan perilaku 
maladaptif.  

Mekanisme koping dapat meregulasi 
emosi negatif dan positif serta 
meningkatkan kemampuan diri dalam 
penanggulangan stres sehingga individu 
dapat mengurangi atau menghilangkan 
kecemasan. Setiap ada stresor, individu 
secara otomatis muncul upaya untuk 
mengatasinya dengan berbagai mekanisme 
koping (Wang & Saudino, 2011). 
Penggunaan mekanisme koping akan efektif 
bila didukung oleh keyakinan individu 
terhadap koping yang digunakan dapat 
mengurangi atau menghilangkan 
kecemasan. Kecemasan harus segera 
ditangani untuk mencapai homeostatis pada 
diri individu, baik secara fisiologis maupun 
psikologis (Gross & Thompson, 2007).  

 
 
 
 



159 

 

9. Faktor Yang Paling Berhubungan 
Dengan Kejadian Kecemasan Pada 
Populasi Dengan Risiko PJK 

Hasil analisis multivariat menunjukan 
bahwa mekanisme koping merupakan faktor 
yang paling berhubungan dengan kejadian 
kecemasan pada populasi dengan risiko 
PJK di Kelurahan Kota Lama Kecamatan 
Kedungkandang Kota Malang, dibuktikan 
dengan nilai Exp(B) 5.343. Hasil penelitian 
ini selaras dengan penelitian Jackson & 
Emery (2013) bahwa faktor sumber koping, 
strategi koping dan mekanisme koping 
merupakan faktor yang sangat 
mempengaruhi kemampuan individu dalam 
menghadapi masalah, tekanan psikologis 
dan kecemasan dibandingkan dengan faktor 
lain. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, 
mekanisme koping menjadi penentu dalam 
pemecahan masalah. Diperkuat oleh 
pendapat Miclea (1997) bahwa mekanisme 
koping menjadi faktor paling utama dalam 
kemampuan individu untuk mengontrol dan 
menyesuaikan diri terhadap masalah 
psikologis seperti stres, kecemasan dan 
depresi selain faktor biologis, aktivitas fisik 
dan olahraga, serta psikoterapi yang sesuai.  

Mekanisme koping merupakan 
semua kemampuan diri dalam upaya 
kognitif dan perilaku yang berpotensi 
melebihi sumber daya lain yang dilakukan 
untuk mengelola rangsangan internal dan 
eksternal penyebab kecemasan. 
Penggunaan satu atau lebih sumber dan 
mekanisme koping ditentukan oleh peristiwa 
stres (jenis, waktu, tingkat keparahan dan 
kemampuan pengendalian stres) dan profil 
subjek (kognisi, kepribadian, riwayat pribadi 
dan lain-lain) (Chauvet-Gelinier & Bonin, 
2017). Hasil penelitian Wang & Saudino 
(2011), menyatakan bahwa mekanisme 
koping merupakan faktor yang sangat 
menentukan cepat atau lambatnya 
kemapuan seseorang dalam menghadapi 
dan mengatasi tekanan atau masalah. 
Setiap ada stresor penyebab kecemasan, 
maka mekanisme koping secara otomatis 
muncul sebagai upaya pertama untuk 
mengatasinya.  

Kemampuan mekanisme koping 
dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti 
motivasi, self-efficacy dan ketahanan. 
Identifikasi sumber dan strategi koping 
merupakan cara efektif dan efisien untuk 
meningkatkan mekanisme koping dalam 
mempersiapkan diri mengatasi masalah 
secara tepat (Leppin et al., 2014). 
Mekanisme koping sangat penting dan 
utama dalam proses negosiasi, manajemen 

dan adaptasi terhadap sumber stres dan 
kecemasan sehingga individu mampu 
menyesuaikan diri, menjaga keseimbangan 
dan melanjutkan hidup secara positif 
(Wagnild & Young 1993; Windle, Bennett, & 
Noyes, 2011).  

 

KESIMPULAN 
Terdapat hubungan yang signifikan 

antara kelompok usia, jenis kelamin, tingkat 
pendidikan, riwayat penyakit keluarga, 
pengetahuan, status sosial ekonomi, tipe 
kepribadian dan mekanisme koping dengan 
kejadian kecemasan pada populasi dengan 
risiko PJK di Kelurahan Kota Lama 
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. 
Mekanis koping merupakan faktor yang 
paling berhubungan dengan kejadian 
kecemasan pada populasi dengan risiko 
PJK dibandingkan dengan faktor lain. 

 
SARAN 
1. Bagi Perawat dan Tenaga Kesehatan 

Diharapkan dapat meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan dalam 
intervensi penatalaksanaan faktor psikologis 
kecemasan dan pengendalian 
perkembangan risiko PJK. Pengembangan 
pengetahuan dapat dilakukan dengan cara 
mengikuti seminar, workshoop atau 
pelatihan. 
2. Bagi Puskesmas 

Diharapkan dapat meningkatkan 
pelayanan kesehatan baik upaya promotif, 
preventif dan kuratif terhadap gangguan 
kecemasan dan pengendalian 
perkembangan faktor risiko PJK melalui 
program health education, deteksi dini, 
skrining dan penangan atau intervensi pada 
masyarakat sehat. 
3. Bagi Masyarakat 

Diharapakan selalu meningkatkan 
status kesehatannya melalui upaya 
pencegahan primer terhadap gangguan 
kecemasan dan faktor risiko penyebab PJK 
dengan perilaku hidup sehat seperti 
mengurangi stres dan kecemasan, tidak 
merokok dan minum alkohol, diet seimbang, 
makan sayur dan buah, istrahat cukup, 
aktifitas fisik dan olah raga, serta melakukan 
pemeriksaan kesehatan secara berkala 
seperti pemeriksaan tekanan darah dan 
berat badan. 
4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dikembangkan 
dengan penelitian kuantitatif yang 
menganalisis faktor penyebab kecemasan 
yang lain yakni faktor predisposisi seperti 
faktor biologis dan sosial budaya, serta 
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faktor presipitasi seperti ancaman terhadap 
integritas fisik dan sistem diri. 
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