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RINGKASAN 

 

Dispepsia merupakan kumpulan keluhan / gejala klinis (sindrom) yang 

terdiri dari rasa tidak enak pada perut bagian atas yang disertai dengan keluhan 

lain, seperti perasaan panas di dada, daerah jantung (heart burn), regurgitasi, 

kembung, perut terasa penuh, cepat kenyang, sendawa, mual, dan muntah. 

Dispepsia bukan merupakan kasus yang mengancam jiwa namun gejala–gejala 

tersebut terjadi dalam waktu lama. Meskipun demikian, sebagian besar kasus 

merupakan dispepsia fungsional dan dispepsia tersebut jarang berakibat fatal 

sehingga gejala‐gejala dispepsia dapat mengganggu aktifitas sehari‐hari. 

Penatalaksanaan dispepsia dapat ditangani dengan pengobatan konvensional 

maupun tradisional. Dalam hal ini, penanganan pengobatan tradisional 

menggunakan terapi akupunktur dan terapi herbal. 

Menurut TCM (Traditional Chinese Medicine) dispepsia termasuk dalam 

kategori Tong Wei Wan (nyeri epigastrium) dan Zhong Pi (sensasi penuh dalam 

epigastrium). Hal ini dikarenakan serangan dari lambung oleh patogen luar yaitu 

patogen dingin menyerang lambung dan patogen lembab panas menyerang 

lambung, pola makan yang tidak teratur, serta depresi emosional. Sedangkan 

menurut konvensional gejala dispepsia ini disebabkan pola makan yang tidak 

teratur, zat-zat seperti nikotin dan alkohol serta adanya peningkatan stressor, 

pemasukan makanan menjadi kurang sehingga lambung akan kosong dan 

mengakibatkan peningkatan produksi HCl. 

Pasien mengalami dispepsia yang disebabkan karena pasien tergolong 

orang pemikir yang menyebabkan mudah sekali terkena stress, maka hal ini yang 

menyebabkan pola makan pasien menjadi tidak teratur. Keluhan utama pasien 

yaitu perut bagian atas (daerah ulu hati) terasa penuh dan nyeri, sering 

bersendawa, dan perut kembung. Menurut TCM (Traditional Chinese Medicine), 

dispepsia yang diderita pasien dikarenakan adanya sindrom defisiensi yin pada 

lambung. Terapi akupunktur yang diberikan untuk kasus dispepsia ini 

menggunakan titik Zusanli (ST36) dan Sanyinjiao (SP6) diyakini mampu 

mengurangi keluhan-keluhan yang dirasakan pasien dispepsia. Terapi herbal 

menggunakan tanaman adas (Foeniculum vulgare Mill.) dan bagian yang 

digunakan dari tanaman tersebut adalah buah adas (Foeniculi Fructus) yang 

memiliki kandungan anetol sehingga berkhasiat sebagai karminatif. Secara TCM 

(Traditional Chinese Medicine), buah adas memiliki rasa manis, tajam, dan 

bersifat hangat. Rasa manis dapat digunakan untuk menutrisi organ limpa dan 

lambung, sedangkan rasa tajam dan hangat dapat digunakan untuk mengusir 

patogen lembab. Buah adas masuk ke dalam meridian hati, ginjal, limpa, dan 

lambung. 
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