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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Ford dan Marwha pada tahun 2015 

menunjukkan bahwa terdapat prevalensi dispepsia uninvestigated sebanyak 21%.1 

Dispepsia menempati urutan ke-5 pada daftar 10 penyakit terbanyak pada pasien 

rawat inap di rumah sakit di Indonesia. Jumlah pasien laki-laki yang terdata 

sebanyak 9.594 pasien dan jumlah pasien perempuan yang terdata sebanyak 15.122 

pasien. Sedangkan pada pasien rawat jalan didapatkan dispepsia menempati urutan 

ke-6 dari 10 penyakit terbanyak. Jumlah pasien laki-laki yang terdata sebanyak 

53.618 pasien dan jumlah pasien perempuan yang terdata sebanyak 53.618 pasien.2 

Dispepsia Fungsional berdasarkan kriteria Roma IV adalah sindrom yang 

mencakup satu atau lebih dari gejala-gejala seperti, kembung setelah makan yang 

mengganggu, cepat kenyang yang mengganggu, nyeri di ulu hati yang 

mengganggu, dan rasa terbakar di ulu hati yang mengganggu yang berlangsung 

sedikitnya dalam 3 bulan terakhir, dengan awal mula gejala sedikitnya timbul 6 

bulan sebelum diagnosis. Juga disertai dengan tidak adanya bukti gangguan 

struktural yang berhubungan dengan gejala.3 Pada tahun 2010 prevalensi dispepsia 

dilaporkan memiliki tingkat prevalensi yang tinggi, yaitu sebanyak 5% dari seluruh 

kunjungan ke sarana layanan kesehatan primer.4 

 Menurut European Journal of Clinical Nutrition, pola makan yang tidak 

teratur dapat menjadi predisposisi untuk gejala gastrointestinal di mana akan 
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memengaruhi ketidakteraturannya hormon-hormon gastrointestinal sehingga 

mengakibatkan terganggunya motilitas gastrointestinal.5 Selain itu, stres juga dapat 

memengaruhi fungsi gastrointestinal dan membuat adanya sindroma dispepsia.6 

Faktor lain yang dapat berhubungan dengan kejadian sindroma dispepsia adalah 

jenis kelamin di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Yui Muya dkk 

menunjukkan bahwa dari 42 penderita dispepsia fungsional yang diteliti, 

didapatkan sebanyak 64.3% perempuan yang menderita sindroma dispepsia 

fungsional.7 Di samping itu, faktor lain yang memengaruhi dispepsia fungsional 

adalah gangguan kualitas tidur. Gangguan kualitas tidur adalah keluhan yang 

banyak terjadi pada kalangan remaja dan dewasa muda, khususnya mahasiswa.8  

 Selain itu, berdasarkan hasil dari WHO terdapat hampir 6 juta kematian per 

tahun yang disebabkan tembakau dan diperkirakan akan meningkat menjadi lebih 

dari 8 juta kematian di tahun 2030. Secara global, terjadi peningkatan konsumsi 

rokok terutama di negara berkembang termasuk di Indonesia. Indonesia menempati 

urutan ketiga pengguna rokok terbesar di dunia setelah China dan India.9 Penelitian 

di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menunjukkan bahwa merokok 

merupakan salah satu pencetus terjadinya dispepsia. 10  

 Data dari World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa terdapat 

91 juta orang yang mengkonsumsi alkohol pada tahun 2013 di mana 46% dari 

pengguna alkohol ini adalah remaja.11 Dari penelitian yang dilakukan oleh Rosalia 

Eurica Natun dkk, didapatkan adanya hubungan yang signifikan antara konsumsi 

alkohol dengan nyeri lambung pada mahasiswa di Universitas Tribhuwana.12 Selain 

itu, obat anti inflamasi non steroid (OAINS) memiliki banyak efek samping 
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termasuk dispepsia. Penelitian yang dilakukan oleh Mery Natalia Hutapea di RSUP. 

Haji Adam Malik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa kejadian dispepsia lebih 

tinggi pada pengguna OAINS. 13 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk melihat kejadian dari sindroma dispepsia pada mahasiswa preklinik 

Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan yang berhubungan dengan faktor-

faktor yang telah disebutkan sebelumnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Terdapat banyak faktor-faktor yang berhubungan dengan sindroma dispepsia di 

mana berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dikatakan bahwa faktor-faktor 

ini memiliki hubungan dengan sindroma dispepsia. Peneliti ingin melakukan 

penelitian ini karena besarnya prevalensi pasien rawat inap maupun rawat jalan 

yang mengalami dispepsia dapat disebabkan oleh banyak faktor-faktor yang akan 

diteliti khususnya pada mahasiswa preklinik di Fakultas Kedokteran Universitas 

Pelita Harapan.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 

1. Apakah terdapat hubungan antara kejadian dispepsia uninvestigated dengan 

ketidakteraturan pola makan pada mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan ? 
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2. Apakah terdapat hubungan antara kejadian dispepsia uninvestigated dengan 

stres pada mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan 

?  

3. Apakah terdapat hubungan antara kejadian dispepsia uninvestigated dengan 

jenis kelamin pada mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan ? 

4. Apakah terdapat hubungan antara kejadian dispepsia uninvestigated dengan 

gangguan tidur pada mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran Universitas 

Pelita Harapan ? 

5. Apakah terdapat hubungan antara kejadian dispepsia uninvestigated dengan 

perilaku merokok pada mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran Universitas 

Pelita Harapan ? 

6. Apakah terdapat hubungan antara kejadian dispepsia uninvestigated dengan 

kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol pada mahasiswa preklinik 

Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan ? 

7. Apakah terdapat hubungan antara kejadian dispepsia uninvestigated dengan 

penggunaan OAINS pada mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 

1.4.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

berhubungan dengan kejadian dari sindroma dispepsia uninvesigated pada 

mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan.  

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui apakah ada hubungan dari kejadian dispepsia uninvestigated 

dengan ketidakteraturan pola makan pada mahasiswa preklinik Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan.  

2. Mengetahui apakah ada hubungan dari kejadian dispepsia uninvestigated 

dengan stres pada mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran Universitas 

Pelita Harapan.  

3. Mengetahui apakah ada hubungan dari kejadian dispepsia uninvestigated 

dengan jenis kelamin pada mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan. 

4. Mengetahui apakah ada hubungan dari kejadian dispepsia uninvestigated 

dengan gangguan tidur terhadap pada mahasiswa preklinik Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

5. Mengetahui apakah ada hubungan dari kejadian dispepsia uninvestigated 

dengan perilaku merokok pada mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan. 
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6. Mengetahui apakah ada hubungan dari kejadian dispepsia uninvestigated 

dengan kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol pada mahasiswa 

preklinik Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan.  

7. Mengetahui apakah ada hubungan dari kejadian dispepsia uninvestigated 

dengan penggunaan OAINS pada mahasiswa preklinik Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 1.5.1 Manfaat Akademik 

1. Menambah referensi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kejadian dispepsia uninvestigated. 

2. Memberi data dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor 

yang berhubungan dengan dispepsia  terutama di Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan.  

 

 1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

pengetahuan bagi masyarakat, khususnya tentang faktor apa saja yang 

berhubungan dengan dispepsia.  

2. Dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam rangka membantu 

memecahkan masalah kesehatan khususnya masalah mengenai faktor-

faktor yang memengaruhi dispepsia.  


