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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Para mahasiswa fakultas kedokteran pasti memiliki tingkat stres 

yang tinggi selama masa perkuliahan. Hal itu dapat disebabkan oleh karena 

tingginya aktivitas belajar dan kegiatan berorganisasi.1 Stres merupakan 

suatu keadaan dimana seseorang merasa bahwa lingkungan menuntut orang 

tersebut untuk dapat melebihi kapasitas adaptasinya dan yang menjadikan 

individu merasa mendapatkan tantangan atau perlakuan yang mengganggu 

kondisi dinamis.2 

Pada penelitian sebelumnya di arab didapatkan bahwa prevalensi 

stres pada mahasiswa fakultas kedokteran sebesar 71.9%.3 Prevalensi stres 

pada penelitian sebelumnya dari umur 18-65 tahun adalah 59%, dan 

prevalensi stres pada wanita lebih tinggi daripada pria.4 Stres psikologis 

dapat menyebabkan pengaruh terhadap penyakit secara fisik melalui 

keadaan seperti merasa cemas dan depresi. Pada penelitian Sheldon Cohen 

telah menunjukkan beberapa akibat yang dapat disebabkan oleh stres seperti 

gangguan pada kardiovaskular sebesar 50%5, paru-paru sebanyak 27-47%6, 

gastrointestinal sebesar 64%7,  dan sistem imun sebesar 50%.5,8 

Stres psikologis dapat menyebabkan gangguan secara fisik dengan cara 

mengubah homeostasis dari syaraf, kardiovaskular, endokrin, dan sistem 

imun. Saat stres, hormon stres akan keluar untuk mengumpulkan energi 

supaya langsung dapat digunakan tubuh. Saat stres, bagian dari tubuh 

seperti otot rangka dan otak sangat membutuhkan energi tersebut, sehingga 

kebanyakan energi diberikan kepada otak dan otot rangka, sedangkan 

aktivitas lain seperti pencernaan, dan produksi hormon pertumbuhan hanya 

diberikan sedikit energi dan menyebabkan gejala yang berhubungan dengan 

sistem tersebut. Saat energi diberikan kepada organ yang sangat 

membutuhkan, tubuh melakukan respons dengan meningkatkan tekanan 

darah sehingga dapat menyebabkan meningkatnya denyut jantung.9 
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Gejala gastrointestinal merupakan kumpulan gejala pada saluran 

pencernaan dimulai dari mulut, esofagus, lambung, dan usus yang 

berhubungan dengan kelenjar aksesoris pencernaan. Gejala tersebut 

ditandai dengan rasa tidak nyaman diperut, mual, rasa terbakar di perut, 

diare dan konstipasi.10 Prevalensi gejala gastrointestinal pada pelajar dan 

mahasiswa pada penelitian sebelumnya ditemukan sekitar 29%-87%.11 

Sedangkan, prevalensi stres menyebabkan GI symptoms pada jurnal 

sebelumnya di Korea ditemukan sebesar 83% untuk tingkat stres tertinggi 

dan sebesar 50.3% untuk tingkat stres terendah.1 

Pada penelitian sebelumnya, disebutkan bahwa gejala gastrointestinal 

memberikan dampak terhadap mobilitas 17.7%, dampak pada aktivitas 

sehari-hari 22,6% dan menyebabkan nyeri 53.8%.12 Di dunia, penyakit 

terkait saluran pencernaan termasuk dalam 10 besar penyakit mematikan. 

Berdasarkan data WHO (World Health Organization) pada tahun 2016 

menyatakan bahwa sekitar 1 juta orang mengalami kematian yang 

disebabkan karena penyakit gastrointestinal, terutama diare.13  

Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan karena telah dibuktikan 

oleh penelitian-penelitian sebelumnya bahwa terdapat hubungan antara 

stres psikologis dengan penyakit secara fisik. Dari semua hubungan stres 

dengan penyakit fisik tersebut, penelitian tentang hubungan stres dengan 

gejala gastrointestinal pada mahasiswa masih sedikit. Diharapkan dalam 

penelitian ini dapat membantu edukasi mengenai hubungan dan pengaruh 

tingkat stres psikologis dengan gejala gastrointestinal pada mahasiswa. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Penelitian sebelumnya pada mahasiswa fakultas keperawatan di 

Korea (2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara stres psikologis 

dengan gejala gastrointestinal dimana para mahasiswa yang merasa dirinya 

stres secara psikologis mengeluh tentang gejala gastrointestinal1. Akan 

tetapi, penelitian yang dilakukan masih minim terutama penelitian yang 

dilakukan pada mahasiswa. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan 
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untuk melihat hubungan antara stres psikologis dan gejala gastrointestinal 

pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

a. Apakah terdapat hubungan antara stres psikologis dengan gejala 

gastrointestinal pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan? 

b. Berapakah prevalensi stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH? 

c. Berapakah prevalensi gejala gastrointestinal pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran UPH? 

 

1.3. Tujuan penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan antara stres psikologis dan gejala 

gastrointestinal pada mahasiswa FK UPH  

1.3.2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui prevalensi stres pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran UPH 

b. Untuk mengetahui prevalensi gejala gastrointestinal pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat akademik 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai 

hubungan antara stres psikologis dan gejala gastrointestinal 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan penulis hubungan antara stres psikologis dan gejala 

gastrointestinal 
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1.4.2. Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data tambahan bagi penelitian 

selanjutnya mengenai hubungan antara stres psikologis dan gejala 

gastrointestinal 

  


