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RINGKASAN 

 

Konstipasi adalah perubahan dalam frekuensi dan konsistensi dibandingkan 

dengan pola defekasi individu yang bersangkutan, yaitu frekuensi defekasi kurang 

dari tiga kali per minggu dan konsistensi tinja lebih keras dari biasanya. 

Konstipasi  merupakan  defekasi  tidak  teratur  yang  abnormal  dan  juga 

pengerasan  feses  tak  normal  yang  membuat  pasasenya  sulit  dan  kadang 

menimbulkan nyeri. Konstipasi merupakan gejala berbagai penyakit saluran 

pencernaan yang sering menimbulkan masalah fisik dan mental. Konstipasi 

umumnya menimbulkan kecemasan sewaktu defikasi karena rasa nyeri yang 

dirasakan, nyeri perut, sampai keadaan penurunan nafsu makan dan gangguan 

pertumbuhan. 

Pada kasus ini pasien terlalu banyak mengonsumsi makanan pedasdan 

panas, sehingga menjadikan akumulasi panas ada lambung dan lambung tidak 

bisa mengolah makanan. Akibat lambung tidak bisa mngolah makanan maka, 

terjadi penumpukan makanan dilambung menjadikan limpa lembab, ditandai 

dengan lidah pasien agak gemuk dan terdapat tapal gigi. Jing Ye pada lambung 

dan usus besar yang digunakan melembabkan feses terkuras hingga feses menjadi 

kering. Panas naik ke atas menjadikan mulut pasien kering, wajah kemerahan, dan 

gelisah. Hal tersebut menandakan panas yang menyerang Yang Ming, sehingga 

saya mencoba memberikan terapi dengan akupunktur dan herbal. Terapi yang di 

berikan untuk kasus ini adalah akupuktur pada titik Hegu (LI4), Quchi(LI11), 

Tianshu (ST25), Dachangshu (BL25) yang dilakukan selama 10 kali terapi. 

Terapi akupunktur dilakukan setiap 2 hari sekali selama 20 hari setiap penusukan 

dilakukan selama 15 menit, pada titik dilakukan manipulasi menggunakan jari. 

Terapi herbal dengan mengunakan dekokta buah trengguli (Cassia fistula L.). 

Terapi herbal diberikan pada pasien dengan dosis 3,6gram dengan air 36ml, 

dekokta buah trengguli ini diminum sehari satu kali pada pagi hari selama 21 hari.  

Hasil studi kasus didapatkan bahwa setelah mendapatkan terapi secara 

bertahap pasien mengalami perubahan frekuensi buang air besar dan konsistensi 

buang air besar. Pasien yang biasanya buang air besar setelah 5 hari sekali, setelah 

diterapi dengan akupunktur dan herbal sudah dapat buang air besar setiap hari. 

Terapi akupunktur dan herbal dapat dilanjutkan agar pasien tidak mengalami 

konstipasi lagi. 
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