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ABSTRAK

PENGARUH PEMBERIAN OMEPRAZOLE TERHADAP KUALITAS HIDUP
PASIEN GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE

Penelitian Experimental one sample pretest - post test design
Di Instalasi Rawat Jalan Gastroentero-Hepatologi RSUD Dr.Soetomo Surabaya

Ollien Kartika

Latar belakang: Kualitas hidup pasien GERD secara konsisten akan menurun baik
secara fisik maupun psikologis jika dibandingkan populasi umum. WHOQOL-BREF
adalah kuisioner untuk mengevaluasi kualitas hidup dengan validitas dan kehandalan
yang tinggi. Salah satu terapi GERD adalah dengan pemberian proton pump inhibitor
(PPI). Penelitian tentang pemberian PPI pada pasien GERD telah banyak dilakukan di
luar negeri, namun sampai saat ini di Indonesia belum ada penelitian yang
mengevaluasi pengaruh pemberian PPI khususnya Omeprazole terhadap kualitas
hidup pasien GERD.
Tujuan: Mengetahui pengaruh Omeprazole terhadap kualitas hidup pasien GERD
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian Experimental dengan one sample
pretest - post test design, pada 43 pasien GERD dewasa dengan skor GERD
Quesioner (GERDQ)>8, skor SRRS<150 (tidak sedang mengalami gangguan jiwa
serta tidak mendapat intervensi psikofarmaka maupun psikoterapi). Uji komparasi
persepsi kualitas hidup dan persepsi kepuasan kesehatan pasien GERD sebelum dan
sesudah pemberian Omeprazole dengan uji wilcoxon sign rank test. Perbandingan
kualitas hidup berdasar pada WHOQOL-BREF sebelum dan sesudah pemberian
Omeprazole dengan uji wilcoxon sign rank test dan t test.
Hasil: Responden perempuan dua kali lebih banyak daripada laki-laki dan rerata usia
39,50±5,71 tahun. Rerata IMT adalah 21,85±4,03 kg/m2, keluhan terbanyak berupa
mual, nyeri pada bagian tengah perut atas dan heartburn (88,4%; 81,4% dan 79,1%).
Terdapat perubahan signifikan pada persepsi kualitas hidup dan persepsi kepuasan
kesehatan (p= 0,000) dan (p=0,001) namun tidak ditemukan perbedaan signifikan
pada skor WHOQOL-BREF sebelum dan sesudah pemberian Omeprazole (domain
fisik, sosial, psikis, lingkungan masing-masing p= 0,275; p= 0,380; p= 0,199;
p=0,810)
Kesimpulan: Pada penelitian ini Omeprazole tidak memperbaiki kualitas hidup
pasien GERD.
Kata kunci: WHOQOL-BREF, kualitas hidup, gastroesophageal-reflux disease
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