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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I. 1 Latar Belakang 

Thalasemia adalah suatu gangguan darah yang diturunkan ditandai oleh defisiensi produk 

rantai globulin pada hemoglobin (Suriadi, 2010). Penyakit thalasemia merupakan salah satu 

penyakit genetik tersering di dunia. Penyakit genetik ini diakibatkan oleh ketidakmampuan 

sumsum tulang membentuk protein yang dibutuhkan untuk memproduksi hemoglobin (Potts & 

Mandleco, 2007).  

Penderita (thaller) Thalasemia mayor tidak dapatmembentuk hemoglobin yang cukup dalam 

darah mereka sehingga memerlukan transfusidarah seumur hidup untuk mempertahankan 

hidupnya. Talasemia adalah penyakit genetik yang diturunkan secara autosomal resesif menurut 

hukum Mendel dari orangtua pada anak-anaknya. Penyakit thlasemia meliputi suatu keadaan 

penyakit dari gejala klinis yang paling ringan (bentuk heterozigot) yang disebut talasemia minor 

atau talasemia trait (carrier : pembawa sifat) hingga yang paling berat (bentuk homozigot) yang 

disebut talasemi amayor. Bentuk heterozigot diturunkan oleh salah satu orang tuanya yang 

mengidap penyakit talasemia, sedangkan bentuk homozigot diturunkan oleh kedua orang tuanya 

yang mengidap penyakit Thalasemia. 

Penderita Thalasemia tersebar luas di berbagai tempat di dunia dan yang paling utama terjadi 

di daerah Asia Tenggara dan Cina (Ahmed,2007). Wilayah Asia Tenggara termasuk Thailand dan 

Indonesia, terdata 50% individu dengan thalasemia minor dari total populasi dunia sehingga 

diperkirakan di Asia Tenggara pembawa sifat thalasemia mencapai 55 juta orang 

(Thavorncharoensap,2010), sedangkan wilayah Eropa dan Amerika hanya terdapat 10-13% 

pembawa dari total populasi dunia. 

Pada tahun 2011 Thallassemia International Federation mengatakan bahwa Indonesia 

termasuk dalam kelompok negara yang berisiko tinggi thalasemia. Sedangkan Menurut Kemenkes 

RI (2012) prevalensi carrier thalasemia di Indonesia sekitar 3-8%. Jika persentase thalasemia 

mencapai 5%, dengan angka kelahiran 23 per 1.000 dari 240 juta penduduk, maka diperkirakan 

ada sekitar 3.000 bayi penderita thalasemia yang lahir setiap tahunnya. Maka dari data tersebut 

terjadi pertumbuhan setiap tahunnya rata – rata antara 10 % hingga 13 % pertahun.  
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Selain itu penelitian yang dibuat oleh Rosnia Safitri dkk didapatkan data dari RSUD Arifin 

Achmad Pekanbaru, penyakit thalasemia menduduki peringkat pertama di ruang rawat inap anak. 

Jumlah penderita thalasemia padatahun 2013 sebanyak 485 orang dan pada tahun 2014 jumlah 

pasien thalasemiasebanyak 488 orang (Rosnia,2015). 

Studi pendahuluan oleh peneliti di RS Sentra Medika di Unit Thalasemia menunjukkan 

thalasemia merupakan penyakit kronis terbanyak dan jumlahnya setiap tahun terus meningkat. 

Jumlah penderita thalasemia tahun 2013 yaitu 35 orang dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 

65 orang. Hasil wawancara beberapa ibu mengatakan mereka mengalami cemas. 5 dari 10 orang 

mengatakan jika  kecemasan mereka dipengaruhi faktor finansial karena keterbatasan biaya untuk 

pengobatan anak mereka. Dan 5 orang ibu lainnya mengatakan cemasakan memiliki keturunan 

lagi, karena takut jika anak mereka akan mengalami hal yang serupa kembali. Rata – rata biaya 

pengobatan anak mereka di bayar menggunakan BPJS Kesehatan. 

Penyakit Thalasemia pada anak tidak hanya menimbulkan masalah fisik, tetapi juga 

menimbulkan masalah psikososial. Tanda dan gejala yang timbul adalah lemah, perkembangan 

fisik tidak sesuai umur disebabkan karena pertumbuhan sel dan otak yang terhambat oleh karena 

suplai oksigen atau Na ke jaringan yang menurun, berat badan berkurang, tidak bisa hidup tanpa 

tranfusi darah, anemia, pembesaran limpa, perubahan bentuk wajah, penonjolan tulang tengkorak, 

terjadi peningkatan pertumbuhan tulang maksila, terjadi facecoley, hepatomegali dan kecemasan, 

menurut Hockenberry dan Wilson (2009). 

Kecemasan bukan hanya berdampak pada anak yang menderita Thalasemia tetapi 

berdampak pula terhadap orang tua. Dampak dari kecemasan dapat pula dilihat dari adanya 

perubahan fisiologis dan perilaku, seperti panik, emosional, gelisah, tegang, frustasi, takut, merasa 

terancam, gugup, konsentrasi hilang, dan kehilangan kontrol diri. (Nucleuse, 2010). 

Keluarga yang di dalamnya terdapat penyandang Thalasemia, akan sangat berbeda situasi 

dan rutinitasnya, dibandingkan dengan keluarga yang didalamnya tidak terdapat Thaller. Untuk 

merawat individu Thaller di butuhkan uang, tenaga, dan juga waktu yang tidak sedikit. Sebesar 

apapun “ gunung ” uang yang dimiliki oleh sebuah keluarga yang didalamnya terdapat Thaller, 

lama – lama akan habis pula. (Sukri, 2016). Maka dari itu tingkat kecemasaan keluarga akan 

meningkat karena adanya anggota keluarga yang menderita Thalasemia. 
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Tidak jarang jadwal kegitan keluarga yang lain harus menyesuaikan diri, bahkan harus 

mengalah dengan kebutuhan waktu untuk rutinitas perawatan dan terapi, karena merawat seorang 

Thaller harus dilakukan secara rutin dan terus – menerus, maka tentu memerlukan waktu yang 

tidak sedikit. Tidak sedikit pula orang tua yang karena terlalu sering meminta izin, akhirnya 

memutuskan diri untuk keluar bekerja, kalau sudah begini tentu ekonomi keluarga terganggu. 

(Sukri,2016). Banyak orang tua yang merasa putus asa dengan keadaan yang seperti yang mereka 

alami, bahkan ada pula yang merasaa bahwa diri mereka sudah sangat menderita. 

Kemudian bila kita tinjau dari fisiologis keluarga yang anak pertamanya penyandang 

Thalasemia biasanya pasangan bersangkutan menjadi takut untuk menambah keturunan. Hal ini 

selain alasan merasa kasihan terhadap keturunan kelak, juga dipengaruhi oleh rasa trauma, 

bilamana anak yang dilahirkan nanti menjadi penyandang Thalasemia juga, walaupun tidak semua 

keluarga berpikiran seperti itu. Maka dari permasalahan tersebut akan memicu adanya sebuah 

kecemasan dalam mengurus keluaraga atau anak yang menyandang Thalasemia.   

Kecemasan pada orang tua dengan anak Thalasemia perlu penanganan yang baik, karena 

jika tidak diatasi akan menimbulkan beberapa hal yang bisa terjadi antara lain dari segi perilaku: 

produktivitas menurun, mengamati dan waspada, kontak mata buruk, gelisah, insomnia. 

(Asarani,2016). Tidak jarang pula orang tua yang anaknya mendrita Thalasemia sulit untuk 

beradaptasi dengan anggota keluarga lainnya 

Orang tua yang mengalami cemas karena anaknya menderita thalasemia, akan melakukan 

overprotektif pada anak, perasaan tanggung jawab dan rasa bersalah pada anak yang menderita 

penyakit thalasemia, gangguan tidur dan dirinya merasa tidak berharga dalam mengahadapi 

masalah tersebut dampak yang bisa terjadi pada anak adalah anak bisa menarik diri dari lingkungan 

sosial (Jenerette & Valrie, 2010).  

Kecemasan menurut Stuart (2009) kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, perasaan 

tidak pasti, tidak berdaya serta tidak memiliki objek yang spesifik. Kecemasan dialami secara 

subjektif dan dikomunikasikan secara interpersonal. Kecemasan yang dirasakan orang tua anak 

thalasemia disebabkan oleh ketidaktahuan keluarga tentang proses penyakit dan cara 

perawatannya dan rasa takut kehilangan anggota keluarga. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

kecemasan pada orangtua dengan anak penyakit kronis seperti thalasemia yaitu usia, pengalaman 

menjalani pengobatan/ jumlah anak, kondisi medis, tingkat pendidikan dan sosial ekonomi. 
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Kecemasan yang dialami oleh orang tua dengan anak yang menderita thalasemia memiliki 

persentase yang lebih besar dibandingkan dengan kecemasan yang dialami oleh orang tua yang 

memiliki anak sehat (Peek & Melnyk, 2010; Duncan 2007).  Karena orang tua yang memiliki anak 

yang menderita Thalasemia akan memiliki tiga tugas yang harus dipenuhi orang tua dalam 

merawat anak dengan thalasemia, yaitu tugas emosional, fisik dan mengumpulkan informasi. 

Orang tua harus berhadapan dengan proses pengobatan, mendukung anak, memulai rutinitas baru, 

menyediakan dukungan emosional untuk anak, dan anggota keluarga yang lain. 

Orang tua dengan anak thalasemia juga harus lebih waspada dalam merawat anak di rumah, 

memanajemen gejala dan efek samping pengobatan, membeli, menyediakan dan menyiapkan obat, 

dan menurunkan risiko infeksi anak, selain itu orang tua disibukkan dalam mengkoordinasi dan 

menjadwalkan pengobatan, pengisian riwayat kesehatan, belajar tentang proses pengobatan, 

sumber dan sistem perawatan kesehatan dan mencari informasi pada keluarga lain. (Klassen,2011). 

Beberapa Penelitian yang terkait faktor-faktor kecemasan orangtua dengan anak thalasemia 

diantaranya yaitu penelitian oleh Asarani dkk (2016) tentang Gambaran Kecemasan Orang tua 

pada anak dengan thalasemia dimana disimpulkan kecemasan sedang dialami oleh orang tua 

disebabkan oleh jangka waktu mengasuh anak yang cukup lama yaitu sekitar 12 tahun membuat 

orang tua terbiasa dengan masalah yang dihadapinya. Sehingga orang tua mengalami kecemasan 

sedang. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian didapatkan usia anak paling banyak adalah 6-12 

tahun. Hal ini yang dimungkinkan mengakibatkan tingkat kecemasan pada orang tua sedang. 

Selain jangka waktu yang dilewati sudah cukup lama, usaha orang tua dalam mengobati dan 

menangani penyakit anak sudah sering sekali dilakukan sehingga pengalaman orang tua dalam 

menghadapi masalah yang terjadi pada anak sudah baik. Hal ini juga dapat dimungkinkan 

mempengaruhi kecemasan orang tua. 
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I. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Faktor – Faktor Yang Berhubungan dengan Kecemasan Ibu Merawat 

Pasien Thalasemia di Unit Thalasemia Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak  - Depok “, karena 

hanya Rumah Sakit Sentar Medika Cisalak  yang memiliki Unit Thalasemia yang ada di Kota 

Depok selain itu di Unit Thalsemia ini jumlah kunjunganya selalu banyak karena rata – rata pasien 

yang berkunjung sudah lama menjalani perawatan di Unit Thalasemia Rumah Sakit Sentra Medika 

ini.  

 

I. 3 Tujuan Penelitian 

II.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan Umum dari penelitian adalah untuk mengetahui Faktor – faktor apa saja yang 

mempengaruhi kecemasaan ibu dalam merawat pasien Thalasemia. 

II.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi gambaran karakteristik responden : usia, pendidikan, pekerjaan, dan 

penghasilan responden 

b. Mengidentifikasi gambaran pengetahuan ibu tentang Thalasemia 

c. Mengidentifikasi gambaran dukungan keluarga ibu dalam merawat pasien Thalasemia 

d. Mengidentifiasi gambaran kecemasan ibu dalam merawat paseien Thalasemia 

e. Menganalisa hubungan usia dengan kecemasan ibu dalam merawat pasien Thalasemia 

f. Menganalisa hubungan pendidikan dengan kecemasan ibu dalam merawat pasien 

Thalasemia 

g. Menganalisa hubungan pekerjaan dengan kecemasan ibu dalama merawat pasien 

Thalasemia. 

h. Menganalisa hubungan penghasilan dengan kcemasan ibu dalam merawat pasien 

Thalasemia. 

i. Menganalisan hubungan pengetahuan dengan kecemasan ibu dalam merwat pasien 

Thalasemia 

j. Menganalisa hubungan dukungan keluarga dengan kecemasan ibu dalam merawat pasien 

Thalasemia. 
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k. Menganalisa Faktor – faktor yang berhubungan dengan kecemasan ibu dalam merawat 

pasien Thalasemia 

 

I. 4 Manfaat Penelitian 

a. Peneliti  

Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman  serta dapat memperoleh informasi 

tentang faktor apa saja yang berhubungan dengan kecemasan keluarga dalam merawat 

pasien Thalasemia. 

b. Tempat Penelitian 

Sebagai bahan informasi dan masukan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan 

khususnya yang berkaitan dengan Thalasemia di RS Sentra Medika Cisalak – Depok 

c. Institusi Pendidikan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian terhadap teori yang telah diperoleh 

mahasiswi selama mengikuti kegiatan belajar mengajar sekaligus sebagai bahan bacaan 

di perpustakaan institusi 
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