
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Dispepsia adalah suatu keadaan yang ditandai oleh salah satu atau lebih 

gejala utama area gastroduedenal berikut: nyeri epigastrium, rasa terbakar di 

epigastrium, rasa penuh setelah makan, atau sensasi cepat kenyang. Dispepsia 

bukan sebuah diagnosis, melainkan sindrom yang harus dicari penyebabnya. 

Menurut data Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dispepsia 

menempati urutan ke – 15 dari 50 penyakit dengan pasien rawat inap 

terbanyak di Indonesia.
1 

Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun 

pagi sampai jam 10 untuk memenuhi sebagian (15—30%) kebutuhan gizi 

harian yang seimbang dan bermanfaat dalam mencegah hipoglikemia dan 

dehidrasi setelah berpuasa sepanjang malam. Sarapan pagi yang baik harus 

banyak mengandung karbohidrat karena akan merangsang glukosa dan 

mikronutrien dalam otak yang dapat menghasilkan energi.
2 

Mahasiswa seringkali disebut sebagai kaum intelegensia karena posisinya 

yang sudah berada di perguruan tinggi dan diharapkan nantinya dapat 

bertindak sebagai pemimpin masyarakat yang terampil. Di fakultas kedokteran 

sendiri, mahasiswa dibagi menjadi 2 masa, yaitu preklinik dan klinik (dokter 

muda). Masa preklinik akan ditempuh selama 3,5 tahun dan masa klinik akan 

ditempuh selama 2 tahun. Jadwal yang padat seringkali menjadi alasan 

mengapa mahasiswa tidak sarapan. 

Menurut penelitian Ba di China pada mahasiswa kedokteran, diperoleh 

prevalensi konsumsi sarapan sebesar 70,95% dan tidak sarapan sebesar 

29,05%.
3
 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rati di Surakarta pada 

remaja, terdapat 74,5% remaja yang memiliki kebiasaan sarapan pagi dan 



76,5% termasuk dalam kategori tidak mengalami keluhan sindroma 

dispepsia.
4
 Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai hubungan sarapan dengan terjadinya dispepsia antara mahasiswa 

preklinik dan klinik di fakultas kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Insiden dispepsia pada orang dewasa setiap tahunnya terbilang cukup 

tinggi. Studi terdahulu menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara 

tidak sarapan dan terjadinya sindroma dispepsia. Namun, sejauh ini belum ada 

penelitian terhadap mahasiswa kedokteran preklinik dan klinik. Dengan 

demikian, masalah penelitian ini adalah hubungan sarapan dengan dispepsia 

fungsional antara mahasiswa preklinik dan klinik di fakultas kedokteran 

Universitas Pelita Harapan. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah ada hubungan sarapan dengan terjadinya dispepsia pada 

mahasiswa preklinik di fakultas kedokteran Universitas Pelita Harapan? 

2. Apakah ada hubungan sarapan dengan terjadinya dispepsia pada 

mahasiswa klinik di fakultas kedokteran Universitas Pelita Harapan? 

3. Apakah ada perbedaan insiden terjadinya dispepsia antara mahasiswa 

preklinik dengan klinik di fakultas kedokteran Universitas Pelita Harapan? 

 

 

 

 

 

 



1.4 Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

- Mengetahui pengaruh sarapan dengan terjadinya dispepsia antara 

mahasiswa preklinik dan klinik di fakultas kedokteran Universitas 

Pelita Harapan. 

b. Tujuan Khusus 

- Mengetahui hubungan sarapan dengan terjadinya dispepsia pada 

mahasiswa preklinik di fakultas kedokteran Universitas Pelita 

Harapan. 

- Mengetahui hubungan sarapan dengan terjadinya dispepsia pada 

mahasiswa klinik di fakultas kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

- Mengetahui perbedaan insiden terjadinya dispepsia antara mahasiswa 

preklinik dengan klinik di fakultas kedokteran Universitas Pelita 

Harapan. 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademik 

- Memperluas pengetahuan tentang hubungan sarapan dengan dispepsia 

pada mahasiswa kedokteran. 

b. Manfaat Praktis 

- Mengetahui hubungan sindroma dispepsia pada mahasiswa 

kedokteran. 

 




