
 

 

___________________________________________________________________________ 
Abdul Haris M. : Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram, Jl. Kesehatan V/10 Mataram 

726 

ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT KECEMASAN 

PENDUDUK PASCA GEMPA TERHADAP POST  TRAUMATIC STRESS DISORDER  

DI DESA KOLO KECAMATAN ASAKOTA KOTA BIMA 

 

Abdul Haris M. 

Abstract: "Analysis of factors associated with levels of anxiety post-quake population of Post Traumatic Stress 

Disorder in the Village District Kolo Asakota Bima City."  Such a powerful earthquake had an impact on the 

population of one psychological disorder is Post Traumatic Stress Disorder, if not solved soon then it can 

progress to mental disorders such as anxiety, depression, even suicide. Many factors affect the individual's level 

of anxiety among the potential stressor, maturity, education and economic status, physical kedaan, personality, 

social culture, environment, age and gender. Therefore, this study is expected to determine the factors associated 

with levels of anxiety, especially post-quake population of Post Traumatic Stress Disorder.  The purpose of this 

study was to determine the factors associated with anxiety tingkta post-quake population of Post Traumatic 

Stress Disorder. Descriptive analytical research method is to explore the phenomenon of anxiety level has a 

relationship or association with common factors, gender, education and employment. Then analyze the 

correlation between risk factor and effect factor. Population and samples in this study population after the 

earthquake in Kolo Village.  With multiple linear regression test, the most dominant variable in SA! are 

education (t = -2.562), while the TA! Ie age (t= 2.357). The results of this study indicate that the anxiety level of 

post-earthquake pupulation is associated with a variety of factors, therefore the handling of the psychological 

impact is very important to do in order to restore the spirit of community living to remember the taruma that is 

felt not easy to be forgotten. 

Kata Kunci: Post-earthquake population, the level of anxiety, Post Traumatic Stress Disorder 

LATAR BELAKANG  

 Pada hari Senin dini hari, tanggal 09 

November 2009 jam 03.55 WITA, di wilayah Kota 

Bima dan Kabupaten Bima pada umumnya dan Desa 

Kolo sekitarnya pada khususnya dilanda bencana 

dasyat yaitu bencana gempa bumi berkekuatan ± 6,2 

Skala Richter yang meluluh lantahkan semua harta 

benda milik warga masyarakat dan mengakibatkan 

korban jiwa dan luka-luka yang tidak sedikit 

jumlahnya. Efek gempa yang demikian dahsyat, 

salah satunya yaitu  Post Traumatic Stress Disorder 

yang apabila tidak di atasi dapat berlanjut menjadi 

gangguan jiwa seperti kecemasan, depresi, psikosis 

(gangguan jiwa berat), bahkan sampai tindakan 

bunuh diri. Gangguan stress pasca traumatik, yang 

melibatkan kecemasan setelah suatu peristiwa 

traumatik dapat terjadi segera setelah bencana alam, 

atau mungkin ditimbulkan oleh stres ringan 

berminggu-minggu, bulan, atau tahun. Gejala 

kecemasan post trauma diwaspadai akan muncul 7-

10 hari hingga 30 tahun sesudah peristiwa bencana 

atau tergantung pada peristiwa traumatik. Jadi kurun 

waktu efek trauma bisa begitu panjang 

 Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat 

kecemasan individu di antaranya potensi stressor, 

maturitas, status pendidikan dan ekonomi, keadaan 

fisik, kepribadian, sosial budaya, lingkungan umur, 

dan jenis kelamin. Dengan mempertimbangkan hal 

tersebut, maka peneliti merasa tertarik dan 

berkeinginan untuk melakukan penelitian berkaitan 

dengan analisis faktor– faktor yang berhubungan 

dengan tingkat kecemasan penduduk pasca gempa 
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terhadap Post Traumatic Stress Disorder di Desa 

Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima. 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif yang merupakan penelitian non 

experimental dengan desain penelitian deskriptif 

analitik. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kolo 

Dusun Nanga Kecamatan AsaKota Kota Bima.  

Jumlah populasi yang ada di Desa Kolo Kecamatan 

Asa Kota seluruhnya berjumlah 1.839 orang. dan 

Dusun Nanga sebanyak 543 orang. Jumlah Populasi 

di Dusun Nanga yang diambil secara purposive 

sampling sebanyak 100 orang. Jadi sampel yang 

diambil sebanyak 80 sampel. Data dikumpulkan 

dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner terdiri 

dari dua bagian yaitu bagian A berisi tentang data 

demografi yang merupakan faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kecemasan meliputi usia, jenis 

kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Bagian B dan C 

berisi pertanyaan mengenai kecemasan yang 

mungkin dialami oleh penduduk pasca gempa di 

Dusun Nanga Desa Kolo meliputi kecemasan ringan, 

sedang,dan  berat. Pengumpulan data dilakukan 

dengan dua cara yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner 

oleh responden mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan tingkat kecemasan penduduk 

pasca gempa terhadap post traumatic stress disorder. 

Data sekunder didapatkan dari literature-literatur 

yang relefan serta sumber lain yang menunjang. 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui kemungkinan 

faktor yang paling berhubungan dengan tingkat 

kecemasan maka dilakukan analisis menggunakan 

rumus regresi linier berganda.  Uji regresi liner 

berganda didasarkan pada hubungan fungsional atau 

kausal dua variabel bebas atau lebih dengan satu 

variabel terikat. Persamaan umum regresi liner 

berganda adalah: 

Υ = a0+b1Χ1 +b2Χ2+ b3Χ3+ b4Χ4  

Keterangan : 

Y : Subyek dalam variabel dependen yang 

diprediksikan  

A : Harga Y bila X = 0 (harga konstan) 

B : Angka arah atau koefisien regresi, yang 

menunjukkan angka peningkatan ataupun     

penurunan variabel dependen yang 

didasarkan pada variabel independen. Bila 

b (+) maka  naik, bila (-) maka terjadi 

penurunan  

 X : Subyek pada variabel independen yang 

mempunyai nilai tertentu Untuk mencari 

nilai a, b1,    dan b2 dapat digunakan 

formula sebagai berikut ini. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tingkat Kecemasan Penduduk Pasca Gempa 

erhadap Post Traumatic Stress Disorder (Ptsd) 

Berdasarkan State Anxiety Inventory. 

No Kecemasan Jumlah Presentase 

1. Ringan 6 7,4 

2. Sedang 55 68,8 

3. Berat 19 23,8 

 Jumlah 80 100 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

gambaran perasaan responden terhadap kejadian 

pasca gempa sebagian besar memiliki kecemasan 

sedang yaitu 68,8%. Responden yang mengalami 

kecemasan berat yaitu sebanyak 19 responden dan 

yang mengalami kecemasan ringan memiliki 
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prosentase sebesar 7,4% atau terdapat pada 6 

responden dari 80 responden penelitian.  

Tingkat Kecemasan Penduduk Pasca Gempa 

terhadap Post Traumatic Stress Disorder (Ptsd)  

Berdasarkan State Anxiety Inventory 

 
No Kecemasan Jumlah Presentase 

1. Ringan 11 13,8 

2. Sedang 62 77,4 

3. Berat 7 8,8 

 Jumlah 80 100 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

melalui alat ukur Trait Anxiety Inventory diperoleh 

karakteristik responden terhadap kecemasan pasca 

gempa yaitu kecemasan sedang dengan prosentase 

paling besar sebanyak 77,4%. Kecemasan berat 

dialami oleh 7 responden dan kecemasan ringan 

menempati urutan kedua sebanyak 11 responden.  

Analisis Faktor yang Paling Dominan dalam 

Kecemasan  Berdasarkan State Anxiety Inventory 

Analisis multivariat dilakukan untuk 

melihat hubungan secara bersama-sama antar 

variabel pengaruh (independen) yaitu usia, jenis 

kelamin, pendidikan, dan pekerjaan dengan variabel 

terikat (dependen) yaitu kecemasan. Analisis yang 

digunakan yaitu analisis multivariat melalui regresi 

ganda linear.                          

Analisis Multivariat antara Usia, Jenis 

Kelamin, Pendidikan, dan Pekerjaan dengan Tingkat 

Kecemasan Berdasarkan State Anxiety Inventory 

 
No Variabel Nilai uji t P-value 

1 Usia 1,173 0,245 

2 Jenis Kelamin -0,209 0,835 

3 Pendidikan -2,562 0,012 

4 Pekerjaan -0,373 0,710 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 

hasil analisis multivariat antara variabel independen 

dan variabel dependen ternyata menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan hanya pendidikan yang memiliki 

hubungan signifikan sekaligus faktor yang paling 

dominan. Hal tersebut dikarenakan hasil p-value 

yang didapat 0,012 < 0,05 dan nilai uji t = -2,562 > 2 

artinya pendidikan berpengaruh terhadap tingkat 

kecemasan. Tanda (-) hasil uji t menjelaskan bahwa 

apabila pendidikan seseorang tinggi maka tingkat 

kecemasan cenderung akan menurun atau sebaliknya. 

Analisis Faktor yang Paling Dominan dalam 

Kecemasan Berdasarkan Trait Anxiety Inventory 

Analisis Multivariat antara Usia, Jenis 

Kelamin, Pendidikan, dan Pekerjaan dengan Tingkat 

Kecemasan Berdasarkan Trait Anxiety Inventory. 

 
No Variabel Nilai uji t P-value 

1 Usia 2,357 0,021 

2 Jenis Kelamin 2,121 0,037 

3 Pendidikan -0,028 0,978 

4 Pekerjaan -0,197 0,844 

 

Berdasarkan analisis multivariat 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan hanya usia 

dan jenis kelamin yang memiliki hubungan 

signifikan karena hasil p-value yang didapat < 0,05. 

Sedangkan untuk melihat faktor yang paling 

dominan dapat dilihat dari hasil uji t dimana usia 

dengan nilai t = 2,357 > 2 dan jenis kelamin dengan 

nilai t = 2,121 > 2. Dari hasil uji t dapat disimpulkan 

bahwa faktor usia lebih dominan daripada jenis 

kelamin.  

Tingkat Kecemasan Penduduk Pasca Gempa 

Terhadap Post Traumatic Stress Disorder (Ptsd) 

Berdasarkan State Anxiety Inventory  
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Melalui pengukuran dengan State Anxiety 

Inventory didapatkan hasil bahwa sebanyak 19 

responden mengalami kecemasan berat atau 23,8%. 

Walaupun prevalensinya sedikit hal ini menunjukkan 

bahwa kejadian gempa menimbulkan perasaan cemas 

mengingat peristiwa tersebut merupakan State 

Anxiety Inventory dirancang untuk mengukur 

bagaimana perasaan subyek terhadap kejadian– 

kejadian tertentu. Skor yang didapat menunjukkan 

derajat kecemasan sementara yang dicirikan oleh 

timbulnya rasa ketakutan, tegang dan gejala–gejala 

khususnya pasca terjadinya gempa (15). Trauma 

psikologis yang terjadi pada penduduk pasca gempa, 

menimbulkan trauma yang mendalam mengingat 

ancaman kematian, banyaknya korban jiwa dan 

kerugian material yang luar biasa. 

Menurut Hawari (2001), orang yang selamat 

dari bencana dapat memperlihatkan gejala-gejala 

klinis yang tergolong stress pasca bencana. Kondisi 

psikologis tersebut diantaranya : stress traumatik 

yang berat dan jelas, ingatan yang berulang, 

berkurangnya hubungan dengan dunia luar sampai 

bentuk perasaan yang lebih mendalam. 

Perasaan tertekan, kehilangan, pengalaman 

yang mengerikan atau bahkan mimpi buruk dapat 

terjadi saat individu mengalami stress pasca trauma 

khususnya musibah gempa bumi. Apabila hal 

tersebut terjadi secara berkelanjutan maka individu 

akan mengalami suatu kondisi yakni dalam bentuk 

kecemasan berat, seseorang cenderung untuk 

memusatkan pikiran pada sesuatu yang terinci dan 

spesifik. Artinya, bahwa lahan persepsi seseorang 

hanya tertuju atau berpusat pada diri sendiri tanpa 

memperhatikan kondisi di lingkungan sekitar. 

Berdasarkan Trait Anxiety Inventory  

Hasil yang didapat melalui pengukuran 

Trait Anxiety Inventory sebagian besar 

menggambarkan bahwa kecemasan yang dialami 

penduduk pasca gempa mengalami kecemasan 

sedang dengan prosentase 77,4%. Sedangkan 9 

responden lainnya tercatat mengalami kecemasan 

berat, menjelaskan bahwa keadaan yang mengancam 

jiwa akibat kejadian gempa dapat mempengaruhi 

kondisi psikologis seseorang. Peristiwa gempa bumi 

yang terjadi merupakan faktor predisiposisi bagi 

individu untuk mengalami kecemasan yang 

diakibatkan oleh adanya suatu bahaya atau keadaan 

yang mengkhawatirkan. Trait Anxiety Inventory 

dirancang untuk mengukur kecemasan sebagai 

sebuah karakteristik dari personal atau menetap yang 

stabil atau untuk menilai predisposisi individu, 

menilai keadaan sebagai suatu bahaya atau yang 

mengancam. 

Faktor Paling Dominan yang Berhubungan 

dengan Kecemasan Berdasarkan State-Trait 

Anxiety Inventory  

Hasil penelitian berdasarkan State Anxiety 

Inventory terlihat dari empat variabel dependen 

dengan uji analisis multivariat regresi ganda linier 

menunjukkan bahwa pendidikan merupakan satu–

satunya faktor yang paling signifikan. Hasil analisis 

mulivariat menjelaskan untuk faktor usia (p-value = 

0,245>0,05 dan harga t = 1,173), jenis kelamin (p-

value = 0,835>0,05 dan harga t = -0,209), pendidikan 

(p-value = 0,012<0,05 dan harga t = -2,562) dan 

pekerjaan (p-value = 0,710>0,05 dan harga t = -

0,373). Dari hasil tersebut terdapat 3 variabel yang 

mempunyai nilai p-value <0.05 yakni usia, jenis 

kelamin dan pekerjaan sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa hanya pendidikan merupakan faktor yang 

paling dominan terhadap tingkat kecemasan. 

Walaupun belum ada penelitian yang 

menegaskan bahwa pendidikan merupakan faktor 

utama yang paling berhubungan dengan kecemasan 

khususnya pada penduduk pasca gempa namun latar 

belakang pendidikan yang berbeda secara tidak 

langsung memberikan respon yang berbeda pula 

terhadap kecemasan. Dengan pendidikan yang tinggi, 

diharapkan seseorang akan lebih menggunakan 

koping yang efektif dalam menghadapi suatu 

masalah. 

Hasil penelitian berdasarkan Trait Anxiety 

Inventory terlihat dari empat variabel dependen 

dengan uji analisis multivariat regresi ganda linier 

menunjukkan bahwa usia dan jenis kelamin 

merupakan faktor yang paling signifikan 

dibandingkan dengan pendidikan dan pekerjaan. 

Hasil analisis multivariat menjelaskan untuk faktor 

usia (p-value = 0,02 1 < 0,05 dan harga t = 2,357), 

jenis kelamin (p-value = 0,037 < 0,05 dan harga t = 

2,121), pendidikan (p-value = 0,978 > 0,05 dan harga 

t = -0,028) dan pekerjaan (p-value = 0,844 > 0,05 

dan harga t = -0,197). Dari hasil tersebut terdapat 2 

variabel yang mempunyai nilai p-value < 0,05 yakni 

usia dan jenis kelamin. Namun apabila dilihat dari 

harga t maka faktor usia merupakan faktor paling 

dominan yang berhubungan dengan tingkat 

kecemasan karena nilai t hitung lebih > t tabel yaitu 

2,357 > 2. 

 Keragaman usia yang berbeda pada 

responden, dinilai memberikan perbedaan dari 

respon seseorang dalam menghadapi kecemasan. 

Menurut Hurlock semakin cukup usia, tingkat 

kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih 

matang dalam berfikir dan bekerja. Sedangkan dari 

segi kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih 

dewasa akan lebih mudah percaya dari orang yang 

belum cukup kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat 

dari pengalaman dan kematangan jiwanya. 

 Long menjelaskan bahwa semakin tua 

seseorang maka semakin konstruktif dalam 

menggunakan koping terhadap masalah yang 

dihadapi. Berdasarkan asumsi peniliti, penduduk 

yang berusia lebih tua memiliki pengalaman hidup 

lebih banyak dan jauh lebih mampu beradaptasi 

terhadap masalah dalam hal ini kecemasan pasca 

terjadinya gempa. 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian yang dilakukan dengan 

jumlah sampel sebanyak 80 responden menunjukkan 

bahwa Faktor-faktor yang berhubungan dengan 

tingkat kecemasan penduduk pasca gempa terhadap 

post traumatic stress disorder di antaranya yaitu usia, 

jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Faktor 

yang diteliti berhubungan dengan tingkat kecemasan 

pada penelitian ini menjelaskan bahwa dampak 

psikologis berupa stressor yang ditimbulkan oleh 

karena peristiwa gempa bumi merupakan faktor 

pencetus terjadinya kecemasan baik ringan, sedang 

maupun berat. Dari hasil uji statistik dengan 

menggunakan analisa univariat melalui State-Trait 

Anxiety Inventory (STAI) dapat disimpulkan bahwa 

gambaran tingkat kecemasan yang dialami penduduk 

pasca gempa terhadap PTSD sebagian besar 

memiliki tingkat kecemasan sedang. Pada State 

Anxiety Inventory kecemasan sedang dialami oleh 55 

responden (68,78%) sedangkan untuk Trait Anxiety 

Inventory sebanyak 62 responden (77,4%).Variabel 
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paling dominan atau faktor yang paling berhubungan 

dengan tingkat kecemasan pada penduduk pasca 

gempa terhadap PTSD melalui pengukuran State-

Trait Anxiety Inventory (STAI) menggambarkan hasil 

yang berbeda. Pada State Anxiety Inventory faktor 

yang dominan adalah pendidikan dengan p-value 

0,012<0,05 dan harga t -0373 sedangkan untuk Trait 

Anxiety Inventory faktor dominan yakni usia dengan 

p-value 0,021<0,05 dan harga t 2,357. 
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