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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Karakteristik Responden (n = 53 responden) 

Penelitian ini dilakukan kepada 60 responden yang telah dinyatakan 

menderita penyakit paru obstruktif kronik stabil di Rumah sakit Umum 

Siloam, Lippo Village pada bulan Januari hingga bulan Februari 2020. 

Pengujian kriteria inklusi dan kriteria eksklusi dilakukan kepada 60 

responden. Hasil pengujian yang didapat berupa 4 responden berjenis 

kelamin perempuan, 2 responden yang memiliki usia dibawah 40 tahun dan 

1 responden yang memiliki riwayat gagal jantung berat, sehingga total 

responden yang dieksklusi berjumlah 7 orang. Total responden yang akan 

diuji di dalam penelitian ini sebanyak 53 orang yang telah memenuhi kriteria 

inklusi dan tidak termasuk dalam kriteria eksklusi. 
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5.2 Deskripsi Responden Penelitian  

Tabel 5.1 Distribusi Responden Penelitian 

 

 

 

Faktor Perancu : Frekuensi Bertemu Dokter Yang Tinggi 

  Ya  17 (32,1) 

  Tidak  36 (67,9) 

Faktor Perancu : Ketergantungan Terhadap Obat 

  Ya  24 (45,3) 

  Tidak  29 (54,7) 

Faktor Perancu : Biaya Pengobatan 

Ya  6 (11,3) 

Tidak  47 (88,7) 

 

Berdasarkan tabel 5.1, dapat dinyatakan bahwa kelompok usia responden  

terbanyak berada pada usia 61 – 70 tahun yaitu sebanyak 21 responden dan 

Variabel n 

Usia Responden 

41 – 50 tahun 

51 – 60 tahun 

61 – 70 tahun 

71 –  80 tahun 

Skot CAT  

Rendah 

Tinggi 

Tingkat Depresi 

Tidak Depresi 

Depresi 

Depresi Berdasarkan Tingkat Usia  

41 – 50 tahun 

51 – 60 tahun 

61 – 70 tahun 

71 –  80 tahun  

 

3 (5,7) 

9 (17,0) 

21 (39,6) 

20 (37,7) 

 

25 (47,2) 

28 (52,8) 

 

31 (58,5) 

22 (41,5) 

 

1 (4,5) 

3 (13,6) 

8 (36,4) 

10 (45,5) 
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kelompok usia responden yang paling sedikit berada pada usia 41 – 50 tahun 

yaitu sebanyak 3 responden. Responden yang memiliki skor CAT tinggi lebih 

banyak yaitu sebesar 28 responden dibandingkan dengan  skor CAT rendah 

yaitu 25 responden. Responden yang tidak mengalami depresi sebanyak 31 

responden dan responden yang mengalami depresi sebanyak 22 responden. 

Data distribusi depresi berdasarkan kelompok usia menunjukan bahwa 

responden yang berusia 71 – 80 tahun mengalami depresi yang paling tinggi 

dibandingkan dengan usia lain yaitu, sebanyak 10 responden. Responden 

dengan kelompok usia 41 – 50 tahun menjadi kelompok usia terendah yang 

mengalami depresi yaitu, sebanyak 1 responden. Hal ini menunjukan bahwa 

usia semakin tua maka semakin banyak untuk menderita PPOK sehingga 

lebih populasi yang mengalami depresi juga menjadi lebih banyak. Data 

distribusi faktor perancu menunjukan bahwa ketergantungan terhadap obat 

menjadi faktor perancu tertinggi yaitu, sebanyak 24 responden setelah itu 

diikuti oleh frekuensi bertemu dokter yang tinggi sebanyak 17 responden dan 

terakhir biaya pengobatan sebanyak 6 responden.  

 

5.3 Hasil Uji Hubungan Antara Skor CAT Dengan Risiko Terjadinya 

Depresi Dan Faktor Perancunya  

Tabel 5.2 Hubungan Antara Skor CAT Dengan Risiko Terjadinya 

Depresi 

 

 

 

Chi square Test, P value = 0,001 (signifikan) ,OR 28,750, CI 5,459 - 151,406 

 

Tabel 5.6 menunjukan hubungan antara skor CAT responden dengan risiko 

terjadinya depresi yang dialami responden. Hasil yang didapat melalui tabel 

tersebut adalah responden yang memiliki skor CAT rendah dan tidak depresi 

Variabel 
  Depresi 

  (%) 

Tidak 

Depresi (%) 

Total 

(%) 

P value 

CAT Tinggi 20 (71,4) 8 (28,6) 28 (100) 

0,001 CAT Rendah 2 (8,0) 23 (92,0) 25 (100) 

Total 22 (41,5) 31 (58,5) 53 (100) 



 45 

sebanyak 23 responden dengan presentase 92 % sedangkan responden yang 

memiliki skor CAT rendah dan depresi sebanyak 2 responden dengan 

presentase 8 %. Sementara, responden yang memiliki skor CAT tinggi dan 

tidak depresi sebanyak 8 responden dengan presentase 28,6 % sedangkan 

responden yang memiliki skor CAT tinggi dan depresi sejumlah 20 

responden dengan presentase 71,4 %. Berdasarkan hasil analisis yang 

dilakukan dengan menggunakan metode chi square didapatkan nilai P value 

sebesar  0,001, OR 28,750, CI 5,459 - 151,406 yang memiliki arti terdapat 

hubungan yang signifikan antara hubungan skor CAT dengan risiko 

terjadinya depresi pada responden.  

 

Depresi dapat disebabkan oleh banyak hal. Skor CAT merupakan salah satu 

faktor penyebab utama terjadinya PPOK dan di ikuti dengan faktor perancu. 

Faktor perancu terdiri dari frekuensi bertemu dokter yang tinggi, 

ketergantungan terhadap obat, dan biaya pengobatan. Hubungan Faktor 

perancu dengan depresi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

 

Tabel 5.3 Hubungan Frekuensi Bertemu Dokter Yang Tinggi Dengan 

Risiko Terjadinya Depresi   

 

 

 

Chi square Test, P value = 0.04 (Signifikan) 

 

Tabel 5.7 menunjukan hubungan faktor perancu berupa frekuensi bertemu 

dokter yang tinggi dengan risiko terjadinya depresi. 17 Responden setuju 

bahwa frekuensi bertemu dokter yang tinggi menjadi beban. P Value 

menunjukan 0,04 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan sehingga 

 
  Depresi 

  (%) 

Tidak 

Depresi (%) 

Total 

(%) 

P value 

Ya 11 (64,7) 6 (35,3) 17 (100) 

0,04 Tidak 11 (30,6) 25 (69,4) 36 (100) 

Total 22 (41,5) 31 (58,5) 53 (100) 
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frekuensi bertemu dokter dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya 

depresi.  

 

Tabel 5.4 Hubungan Ketergantungan Terhadap Obat Dengan Risiko 

Terjadinya Depresi  

 

 

 

Chi square Test, P value = 0.01 (Signifikan) 

 

Tabel 5.8 menunjukan hubungan faktor perancu berupa ketergantungan 

terhadap obat dengan risiko terjadinya depresi. Hasil menunjukan 24 

responden setuju bahwa ketergantungan terhadap obat menjadi beban. P 

value yang didapatkan sebesar 0,01 yang berarti terdapat hubungan yang 

signifikan sehingga ketergantungan terhadap obat dapat menjadi salah satu 

penyebab terjadinya depresi.  

 

Tabel 5.5 Hubungan Biaya Pengobatan Dengan Risiko Terjadinya 

Depresi  

 

 

 

Chi square Test, P value = 0.99 (Tidak Signifikan) 

 

Tabel 5.9 menunjukan hubungan faktor perancu berupa biaya pengobatan 

dengan risiko terjadinya depresi. Total terdapat 6 responden yang setuju 

 
  Depresi 

  (%) 

Tidak 

Depresi (%) 

Total 

(%) 

P value 

Ya 15 (62,5) 9 (37,5) 24 (100) 

0,01 Tidak 7 (24,1) 22 (75,9) 39 (100) 

Total 22 (41,5) 31 (58,5) 53 (100) 

 
  Depresi 

  (%) 

Tidak 

Depresi (%) 

Total 

(%) 

P value 

Ya 3 (50,0) 3 (50,0) 6 (100) 

0,99 Tidak 19 (40,4) 28 (59,6) 47 (100) 

Total 22 (41,5) 31 (58,5) 53 (100) 
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bahwa biaya pengobatan menjadi beban. P value yang didapatkan sebesar 

0,99 yang berarti tidak terdapat hubungan sehingga biaya pengobatan 

bukanlah salah satu penyebab terjadinya depresi.  

 

Hasil uji chi square menyatakan bahwa 2 dari 3 faktor perancu yaitu frekuensi 

bertemu dokter yang tinggi, ketergantungan terhadap obat memiliki hasil 

yang signifikan sehingga dilakukan analisa multivariat dengan menggunakan 

uji binary logistic dan didapatkan hasil pada tabel berikut. 

 

Tabel 5.6 Hasil Uji Multivariat  

Variabel P Value Odd Ratio 
95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Skor CAT 0,001 28,73 4,427 186,490 

Frekuensi Bertemu Dokter 

Yang Tinggi 

0,103 5,098 0,721 36,069 

Ketergantungan Terhadap 

Obat 

0,199 2,874 0,574 14,391 

Biaya Pengobatan  0,652 0,505 0.026 9,877 

 

Tabel 5.10 merupakan hasil uji multivariat variabel bebas dan faktor perancu. 

Variabel bebas berupa skor CAT memiliki P value 0,001, OR 28,75, CI 4,427 

– 186,490, yang berarti Skor CAT memiliki hubungan yang signifikan karena 

P Value < 0,05. Faktor Perancu berupa frekuensi bertemu dokter yang tinggi 

memiliki P value 0,103, OR 5,098, CI 0,721 – 36,069, yang berarti tidak 

terdapat hubungan yang signifikan karena P value > 0,05 sedangkan pada 

faktor perancu berupa ketergantungan terhadap obat memiliki P value 0,199, 

OR 2,874, CI 0,574 – 14,39, hasil ini juga menunjukan bahwa tidak terdapat 

hubungan. Faktor perancu terakhir berupa biaya pengobatan memiliki P value 

0,0652, OR 0,505, CI 0,026 – 9,877, hasil ini juga menunjukan bahwa tidak 

terdapat hubungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Skor CAT dapat 
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menjadi faktor terjadinya depresi dan semua faktor perancu bukanlah hal 

yang menjadi risiko terjadinya depresi.  

 

5.4 Pembahasan  

Penelitian ini dilakukan kepada 53 responden dengan jenis kelamin 

laki – laki karena penyebab terbesar dari PPOK adalah merokok. Hal ini 

menyebabkan tingkat PPOK pada laki – laki lebih tinggi 16 kali dibandingakn 

perempuan.5 Hasil penelitian menunjukan bahwa kelompok usia terbanyak 

dari responden adalah kelompok usia 61 – 70 tahun sebanyak 21 responden 

dan kelompok usia 71 – 80 tahun sebanyak 20 responden sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki usia yang tua. Hal ini 

dikarenakan PPOK lebih banyak menyerang pasien yang berusia tua. Hasil 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mehta dkk pada tahun 2014 

di Hong Kong yang dilakukan kepada 59 pasien PPOK dan menunjukan rata 

– rata usia penderita PPOK adalah 60 tahun. 26 

            Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan antara 

skor CAT dengan risiko terjadinya depresi pada pasien PPOK.  Hasil uji chi 

square menyatakan bahwa terdapat 22 dari 53 responden mengalami depresi. 

P value 0,001 (signifikan), OR 28,75, CI 5,459 - 151,406. Nilai Odd ratio 

28,75 menyatakan bahwa skor CAT yang tinggi memiliki risiko terjadinya 

depresi sebesar 28,75 kali dibandingkan dengan skor CAT yang rendah.  

Kuesioner CAT merupakan salah satu kuesioner yang efektif untuk 

menilai kualitas hidup pada pasien PPOK karena kuesioner ini sudah 

tervalidasi, terstandardisasi, simpel, cepat dan memiliki hasil yang dapat 

dipercaya. Hasil menunjukan bahwa semakin tinggi skor CAT maka gejala 

yang ditimbulkan semakin mengganggu kehidupan pasien. Sesak, 

keterbatasan dalam beraktivitas, dan kondisi fisik yang buruk menjadi faktor 

timbulnya depresi. Menurut penelitian, depresi lebih banyak ditemukan pada 

pasien PPOK dibandingkan dengan pasien diabetes, stroke, hipertensi dan 

artritis 19,31 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa studi yang telah 

dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan di malang dengan 

menggunakan kuesioner BDI II  pada tahun 2014, ditemukan 6,7% penderita 

mengalami depresi. Penelitian di Jakarta pada tahun 2015 dengan 

menggunakan MINI ICD 10 (Mini International Neuropsychiatri Interview 

International Classification of Disease 10) didapatkan 19,1% penderita PPOK 

stabil yang mengalami depresi.5  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mehta dkk pada tahun 2014 di 

Hong Kong yang dilakukan kepada 59 pasien PPOK dengan menggunakan 

kuesioner CAT dan HADS dan ditemukan bahwa 19 pasien PPOK dengan 

presentase 32,2% mengalami depresi. Hal ini menunjukan bahwa depresi 

sering terjadi pada pasien yang memiliki penyakit kronis seperti PPOK.26 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lee 

Y, Park S, Oh Y, Lee S, Park S, Kim Y et al di Korea Selatan pada tabun 

2013 dengan menggunakan kuesioner CAT dan PHQ-9, mendapatkan hasil 

bahwa depresi dialami oleh 191 responden dari total 803 responden yang 

menderita PPOK. Pravelensi depresi yang didapatkan sebesar 23,8 %.32 

Penelitian lain yang menyerupai penelitian ini dilakukan oleh Phan T, 

Carter O, Adams C, Waterer G, Chung L, Hawkins M et al di Australia pada 

tahun 2016. Penelitian ini menggunakan kuesioner BDI II yang dilakukan 

kepada 56 responden dan didapatkan hasil bahwa 19 responden mengalami 

depresi dengan prevalensi sebesar 34%.33 

Hasil uji faktor perancu dengan menggunakan uji chi square 

menyatakan bahwa 2 dari 3 faktor perancu memiliki hasil yang signifikan 

sehingga dilakukan uji multivariat. Hasil uji multivariat menunjukan bahwa 

ketiga faktor perancu memiliki hasil yang tidak signifikan sehingga faktor 

perancu tidak menjadi penyebab terjadinya depresi pada PPOK. Penelitian ini 

memiliki keterbatasan dimana penelitian ini tidak bisa mengukur faktor 

perancu dengan akurat karena tidak ada batasan–batasan atau alat ukur yang 

dapat mengukur faktor tersebut dengan pasti sehingga dibutuhkan penelitian 

lebih lanjut mengenai hubungan skor CAT dengan risiko terjadinya depresi.   
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