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ABSTRAK 

PROFIL HELICOBACTER PYLORI PADA PENDERITA DISPEPSIA 

FUNGSIONAL DI RSUD DR. SOETOMO PADA TAHUN 2015 

Cyntia Butar Butar 

 

Latar Belakang : Dispepsia fungsional dapat mengurangi kualitas hidup 
pasien karena sering kambuh. Salah satu patofisiologi terjadinya dispepsia 
fungsional adalah infeksi Helicobacter pylori. Hubungan antara infeksi H.pylori 
dan pasien dispepsia fungsional masih kontroversial.  

Tujuan : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profil H. 

pylori pada pasien dispepsia fungsional di pusat gastroenterologi dan hepatologi 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada tahun 2015.  

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data yang 
diambil berupa data rekam medik. Variabel pada penelitian ini adalah umur, jenis 
kelamin, profil endoskopi, profil histo-PA, dan profil H. pylori.   

Hasil : Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah  70 pasien 
dispepsia. Dari 70 pasien dispepsia, kelompok umur terbanyak adalah umur 36-55 
tahun (52.9%). Jenis kelamin terbanyak penderita dispepsia adalah perempuan 
(62.9%). Dilakukan pemeriksaan endoskopi pada 70 pasien untuk mencari 
dispepsia fungsional. Dari 70 pasien, didapatkan gambaran endoskopi dispepsia 
fungsional berupa hiperemi gaster pada 16 pasien (22.9%), dispepsia organik pada 
23 pasien (32.9%), GERD berupa mucosal break esofagus pada 17 pasien 
(24.2%), dan data tumpang tindih (dispepsia organik dan GERD) sebanyak 14 
pasien (20%). Pasien dispepsia fungsional yang berjumlah 16 pasien kemudian 
diamati profil histo-PA dan profil H. pylori. Pada dispepsia fungsional, gambaran 
histo-PA terbanyak adalah gastritis kronis non aktif sebanyak 7 pasien (43.8%). 
Sebagian besar pasien dispepsia fungsional tidak terinfeksi H. pylori, yaitu 
sebanyak 14 pasien (87.5%). Dua pasien dispepsia fungsional dengan tes H.pylori 
positif masing-masing berusia 18 tahun dan 33 tahun dengan gambaran histo-PA 
masing-masing berupa gastritis kronis dan gastritis kronis erosif.  

Kesimpulan : Masih ditemukan infeksi H.pylori pada gambaran 
endoskopi normal. Infeksi H. pylori dapat menyebabkan dispepsia tanpa 
perubahan jaringan secara makroskopis.  

Kata kunci : dispepsia, dispepsia fungsional, Helicobacter pylori. 
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