
 
 

RINGKASAN  

 Dispepsia merupakan kumpulan gejala tidak nyaman pada saluran 
cerna bagan atas yang terdiri dari nyeri pada perut bagian atas (ulu hati), 
mual, muntah, rasa penuh atau cepat kenyang, bersendawa, rasa penuh, 
dan rasa panas didada, dispepsia dibagi menjadi 2 yaitu organik dan 
fungsional. Faktor ini dipengaruhi oleh pola makan yang tidak tepat 
seperti frekuensi makanan, jenis makanan dan jumlah makanan. penyakit 
dispepsia sering mengganggu aktivitas sehari hari, oleh karena itu di 
butuhkan pencegahan pada penyakit dispepsia ini, yaitu dengan 
menggunakan kombinasi terapi akupunktur dan herbal.  

Menurut TCM dispepsia termasuk dalam kategori Wei Wan Tong 
(nyeri epigastrium) Hal ini dikarenakan serangan dari lambung oleh 
patogen luar yaitu patogen dingin menyerang lambung dan patogen 
lembab panas menyerang lambung, asupan makanan yang tidak tepat, 
depresi emosional yang menyebabkan stagnasi Qi hati, defisiensi limpa 
dan lambung karena penyakit jangka panjang yang menyebabkan stagnasi 
dalam Qi dari limpa dan lambung. Sedangkan menurut konvensional 
penyakit ini bisa disebabkan karena pengaruh stress, ketidakteraturan 
makan makan dan minuman yang bersifat iritatif 

Pasien mengalami keluhan dispepsia yang di sebabkan karena pola 
makan yang tidak benar menyukai makanan pedas dan bersifta panas 
seperti gorengan dan pasien tergolong orang pemikir yang menyebabkan 
dia mudah sekali terkena stress. keluhan yang dirasakan pasien yaitu nyeri 
pada perut bagian atas (ulu hati) disertai bersendawa, mual, muntah, dan 
rasa penuh. Menurut TCM dispepsia yang diderita pasien karena hambatan 
lembab panas yang menyerang limpa lambung. Terapi akupunktur pada 
titik Gongsun, Neiguan dan Neiting mampu mengurangi keluhan akibat 
keluhan dispepsia, karena titik tersebut berfungsi untuk menghilangkan 
panas dan lembab serta mengurangi nyeri akibat gejala dispepsia. 
Sedangkan kunyit secara tradisional sudah digunakan untuk mengobati 
gejala dispepsia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
terapi akupunktur sebanyak 12 kali masing-masing 15 menit dalam kurun 
waktu 4 minggu (28 hari) titik akupunktur Gongsun, Neiguan dan Neiting 
serta kombinasi herbal serbuk simplisia kunyit (Curcuma domestica Val) 
dalam dosis teabag (masing-masing 1 gram) sehari 3 kali setiap hari 
selama 4 minggu (28 hari).  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penusukan pada titik 
Gongsun, Neiguan dan Neiting dan kombinasi kunyit (Curcuma domestica 
Val) dalam dosis  teabag  yang berisi serbuk kunyit (masing-masing 1 
gram) sehari 3 kali diminum setiap hari selama 4 minggu (28 hari). dapat 
memperbaiki gejala dispepsia. 
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