
4 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kecemasan  

2.1.1 Definisi  

Kecemasan didefinisikan sebagai perasaan campuran berisikan 

ketakutan dan keprihatinan mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab 

khusus untuk ketakutan tersebut serta bersifat individual (Chaplin,2009). Selain 

itu definisi lain dari anxiety (kecemasan) merupakan ketidakberdayaan 

neurotik, rasa tidak aman, tidak matang, dan ketidakmampuan dalam 

menghadapi tuntutan realitas (lingkungan), kesulitan dan tekanan kehidupan 

sehari-hari. (Syamsu yusuf, 2009) 

2.1.2 Jenis- jenis kecemasan 

Menurut Spilberger menjelaskan kecemasan dalam dua bentuk, 

yaitu: 

1. Trait anxiety: yaitu adanya rasa khawatir dan terancam yang 

menghinggapi diri seseorang terhadap kondisi yang sebenarnya tidak 

berbahaya. Kecemasan ini disebabkan oleh kepribadian individu yang 

memang memiliki potensi cemas dibandingkan dengan individu yang 

lainnya. 

2. State anxiety State anxiety: merupakan kondisi emosional dan keadaan 

sementara pada diri individu dengan adanya perasaan tegang dan 

khawatir yang dirasakan secara sadar serta bersifat subjektif. (Triantoro 

Safaria & Nofrans Eka Saputra, 2012) 
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2.1.3 Macam macam kecemasan 

Freud membagi kecemasan menjadi 3 macam yaitu : 

1. Kecemasan neurosis adalah rasa cemas akibat bahaya yang tidak 

diketahui. Perasaan itu berada pada ego (komponen kepribadian yang 

bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas), tetapi muncul 

dari dorongan id yaitu istilah yang diambil dari kata ganti 

untuk”sesuatu” atau “itu” (the it), yang artinya adalah satu-satunya 

komponen kepribadian yang hadir sejak lahir, aspek kepribadiannya 

sadar dan termasuk dari perilaku naluriah dan primitif. Id didorong 

oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk memenuhi semua 

keinginan dan kebutuhan. Kecemasan neurosis bukanlah ketakutan 

terhadap insting-insting itu sendiri, namun ketakutan terhadap 

hukuman yang mungkin terjadi jika suatu insting dipuaskan. 

2. Kecemasan moral:  Kecemasan ini berakar dari konflik antara ego yang 

artinya adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk 

menangani dengan realitas dan superego yang artinya adalah 

memberikan pedoman untuk membuat penilaian, baik yang benar atau 

yang salah berdasarkan aturan-aturan yang benar dalam masyarakat, 

agama dan perilaku yang baik atau buruk. Kecemasan ini dapat muncul 

karena kegagalan bersikap konsisten dengan apa yang mereka yakini 

benar secara moral. Kecemasan moral merupakan rasa takut terhadap 

suara hati. Kecemasan moral juga memiliki dasar dalam realitas, di 

masa lampau sang pribadi pernah mendapat hukuman karena 

melanggar norma moral dan dapat dihukum kembali. 
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3. Kecemasan realistik :Kecemasan realistik merupakan perasaan yang 

tidak menyenangkan dan tidak spesifik yang mencakup kemungkinan 

bahaya itu sendiri. Kecemasan realistik merupakan rasa takut akan 

adanya bahaya-bahaya nyata yang berasal dari dunia luar. 

(Andry,yenny dewi P,2007) 

2.1.4 Ciri ciri dan gambaran kecemasan 

Dadang Hawari (2006) mengemukakan gejala kecemasan 

diantaranya. 

1. Cemas, khawatir, tidak tenang, ragu dan bimbang 

2. Memandang masa depan dengan rasa was-was (khawatir) 

3. Kurang percaya diri, gugup apabila tampil di muka umum 

(demam panggung) 

4. Sering merasa tidak bersalah, menyalahkan orang lain 

5. Tidak mudah mengalah, suka ngotot 

6. Gerakan sering serba salah, tidak tenang bila duduk, gelisah 

7. Sering mengeluh ini dan itu (keluhan-keluhan somatik), 

khawatir berlebihan terhadap penyakit 

8. Mudah tersinggung, suka membesar-besarkan masalah yang 

kecil (dramatisasi) 

9. Dalam mengambil keputusan sering diliputi rasa bimbang dan 

ragu 

10.  Bila mengemukakan sesuatu atau bertanya seringkali diulang-

ulang 

11. Kalau sedang emosi sering kali bertindak histeris 
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2.1.5 Faktor-faktor kecemasan 

Menurut M. Nur Ghufron & Rini Risnawita (2014) menyatakan 

terdapat dua faktor yang dapat menimbulkan kecemasan, yaitu: 

1. Pengalaman negatif pada masa lalu Sebab utama dari timbulnya 

rasa cemas kembali pada masa kanak-kanak, yaitu timbulnya rasa 

tidak menyenangkan mengenai peristiwa yang dapat terulang lagi 

pada masa mendatang, apabila individu menghadapi situasi yang 

sama dan juga menimbulkan ketidaknyamanan, seperti pengalaman 

pernah gagal dalam mengikuti tes. 

2. Pikiran yang tidak rasional 

Pikiran yang tidak rasional terbagi dalam empat bentuk, yaitu: 

a. Kegagalan ketastropik, yaitu adanya asumsi dari individu 

bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. Individu 

mengalami kecemasan serta perasaan ketidakmampuan dan 

ketidaksanggupan dalam mengatasi permasalahannya. 

b.  Kesempurnaan, individu mengharapkan kepada dirinya 

untuk berperilaku sempurna dan tidak memiliki cacat. 

Individu menjadikan ukuran kesempurnaan sebagai sebuah 

target dan sumber yang dapat memberikan inspirasi. 

c.  Persetujuan 

d.  Generalisasi yang tidak tepat, yaitu generalisasi yang 

berlebihan, ini terjadi pada orang yang memiliki sedikit 

pengalaman. 
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2.1.6 Tingkat kecemasan 

Kecemasan (Anxiety) memiliki tingkatan Gail W. Stuart (2006) 

mengemukakan tingkat ansietas, diantaranya. 

1. Ansietas ringan 

Berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari, 

ansietas ini menyebabkan individu menjadi waspada dan 

meningkatkan lapang persepsinya. Ansietas ini dapat 

memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan serta 

kreativitas. 

2.  Ansietas sedang 

Memungkinkan individu untuk berfokus pada hal yang penting 

dan mengesampingkan yang lain. Ansietas ini mempersempit 

lapang persepsi individu. Dengan demikian, individu mengalami 

tidak perhatian yang selektif namun dapat berfokus pada lebih 

banyak area jika diarahkan untuk melakukannya. 

3.  Ansietas berat 

Sangat mengurangi lapang persepsi individu. Individu 

cenderung berfokus pada sesuatu yang rinci dan pesifik serta 

tidak berpikir tentang hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk 

mengurangi ketegangan. Individu tersebut memerlukan banyak 

arahan untuk berfokus pada area lain. 

4. Tingkat panik 

Berhubungan dengan terperangah, ketakutan, dan teror. Hal 

yang rinci terpecah dari proporsinya karena mengalami 
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kehilangan kendali, individu yang mengalami panik tidak 

mampu melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. Panik 

mencakup disorganisasi kepribadian dan menimbulkan 

peningkatan aktivitas motorik, menurunnya kemampuan untuk 

berhubungan dengan orang lain, persepsi yang menyimpang, 

dan kehilangan pemikiran yang rasional. 

2.1.7 Mekanisme pertahanan cemas 

Beberapa mekanisme pertahanan yang digunakan untuk melawan 

kecemasan antara lain adalah: 

1.  Represi 

represi adalah pelepasan tanpa sengaja sesuatu dari kesadaran 

(conscious). Pada dasarnya merupakan upaya penolakan secara 

tidak sadar terhadap sesuatu yang membuat tidak nyaman atau 

menyakitkan. 

2. Reaksi Formasi 

Reaksi formasi adalah bagaimana mengubah suatu impuls yang 

mengancam dan tidak sesuai serta tidak dapat diterima norma 

sosial diubah menjadi suatu bentuk yang lebih dapat diterima.  

3. Proyeksi  

mekanisme Menyalahkan yang lain (orang/benda/situasi) atas 

kelalaiannya/kekeliruannya atau atas pikiran/keinginan  yang 

kurang baik. 
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4. Regresi 

Individu kembali ke masa dia merasa lebih aman dari hidupnya 

dan dimanifestasikan oleh perilakunya di saat itu, seperti 

kekanak-kanakan dan perilaku dependen. 

5. Rasionalis 

Rasionalisasi merupakan mekanisme pertahanan yang 

melibatkan pemahaman kembali perilaku kita untuk 

membuatnya menjadi lebih rasional dan dapat diterima oleh kita. 

6. Pemindahan  

Suatu mekanisme pertahanan dengan cara memindahkan impuls 

terhadap objek lain karena objek yang dapat memuaskan Id tidak 

tersedia. 

7. Sublimasi 

sublimasi melibatkan perubahan atau penggantian dari impuls Id 

itu sendiri. Energi instingtual dialihkan ke bentuk ekspresi lain. 

8. Isolasi 

Isolasi adalah cara kita untuk menghindari perasaan yang tidak 

dapat diterima dengan cara melepaskan mereka dari peristiwa 

yang seharusnya mereka terikat. 

9. Undoing  

individu akan melakukan perilaku atau pikiran ritual dalam 

upaya untuk mencegah impuls yang tidak dapat diterima. 
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10. Intelektualisasi 

Sering bersamaan dengan isolasi; individu mendapatkan jarak 

yang lebih jauh dari emosinya dan menutupi hal tersebut dengan 

analisis intelektual yang abstrak dari individu itu sendiri. 

(Andry,yenny dewi P,2007) 

2.1.8 Epidemiologi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Persentase Gangguan Mental Emosional, Riskesdas 2007 dan 2013 

Kecemasan merupakan gejala yang paling sering dijumpai 

pada gangguan kesehatan jiwa.  Perbandingan Status Kesehatan 

Jiwa (Gangguan Mental Emosional) antara responden Riskesdas 

2007 dan Riskesdas 2013 nampak bahwa terdapat kenaikan 

persentase responden dengan kategori tidak ada gangguan mental 

emosional (sehat) yaitu 88,4% pada tahun 2007  menjadi 94,2% 

pada 2013. 

Status Kesehatan Jiwa (Gangguan Mental Emosional) 

dengan kategori gangguan ‘Ringan’, ‘Sedang’ maupun ‘Berat’ 

terjadi penurunan persentase pada tahun 2013 dibanding tahun 2007, 

yaitu 8,2% menjadi 4,2% untuk Gangguan Ringan, 2,1% menjadi 
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1,1% untuk Gangguan Sedang, dan 1,3% menjadi 0,5% untuk 

Gangguan Berat. (Riskesdas 2007,2013). 

Penelitian di Uganda, Afrika menyatakan prevalensi 

gangguan kecemasan sebesar 26,6 % dengan wanita lebih tinggi 

dari pria, yaitu 29,7% pada wanita dan 23,1% pada pria. (Catherine 

Abbo,et al., 2013). Wanita cenderung menggunakan emosinya 

untuk memecahkan suatu masalah. (McLean, C.P., Emily R. A., 

2009).  

2.1.9 Etiologi  

Etiologi dari gangguan ini belum diketahui secara pasti, 

namun diduga dua faktor yang berperan terjadi di dalam gangguan 

ini yaitu, faktor biologik dan psikologik. Faktor biologik yang 

berperan pada gangguan ini adalah “neurotransmitter”. Ada tiga 

neurotransmitter utama yang berperan pada gangguan ini yaitu 

norepinefrin, serotonin, dan gamma amino butiric acid (GABA).  

Namun neurotransmitter yang memegang peranan utama pada 

gangguan cemas menyuluruh adalah serotonin, sedangkan 

norepinefrin terutama berperan pada gangguan panik. Peranan 

GABA pada gangguan ini berbeda dengan norepinefrin. Serotonin 

bersifat merangsang timbulnya cemas, sedangkan GABA bersifat 

menghambat terjadinya kecemasan (Idrus, 2006). 

2.1.10 Patofisiologi  

Kecemasan merupakan respon dari persepsi ancaman 

yang diterima oleh sistem saraf pusat. Persepsi ini timbul akibat 
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adanya rangsangan dari luar serta dari dalam yang berupa 

pengalaman masa lalu dan faktor genetik. Rangsangan tersebut 

dipersepsi oleh panca indra, diteruskan dan direspon oleh sistem 

syaraf pusat sesuai pola hidup tiap individu. Di dalam saraf pusat, 

proses tersebut melibatkan jalur Cortex Cerebri –Limbic System –

Reticular Activating System –Hypothalamus yang memberikan 

impuls kepada kelenjar hipofise untuk mensekresi mediator 

hormonal terhadap target organ yaitu kelenjar adrenal, yang 

kemudian memacu sistem syaraf otonom melalui mediator 

hormonal yang lain. 

Yates (2008) menyebutkan bahwa di dalam sistem syaraf 

pusat yang merupakan mediator–mediator utama dari gejala–gejala 

kecemasan ialah norepinephrin dan serotonin. Neurotransmiter dan 

peptida lain, corticotropin-releasing factor, juga ikut terlibat. 

Sistem saraf otonom yang berada di perifer, terutama sistem syaraf 

simpatis, juga memperantarai banyak gejala kecemasan. (Yates, 

2008). 

2.1.11 Gejala klinis  

Gejala kecemasan dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Gejala – gejala somatik 

Gejala-gejala ini dapat berupa napas sesak, dada tertekan, 

kepala terasa ringan seperti mengambang, linu-linu, nyeri 

epigastrium, lekas lelah, palpitasi, keringat dingin. Macam gejala 
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yang lain mungkin mengenai motorik, pencernaan, pernapasan, 

sistem kardiovaskuler, genito-urinaria, atau susunan saraf pusat. 

2. Gejala – gejala psikologik  

Gejala ini mungkin timbul sebagai rasa was-was, 

khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, khawatir 

dengan pemikiran orang mengenai dirinya. Penderita tegang terus 

menerus dan tak mampu berlaku santai. Pemikirannya penuh 

dengan kekhawatiran, kadang-kadang bicaranya cepat tapi 

terputus putus (Maramis, 2009). 

2.1.12 Diagnosis kecemasan 

Dihubungkan dengan tiga (atau lebih) dari enam gejala berikut 

(dengan paling kurang beberapa gejala tadi terjadi lebih banyak 

dibandingkan tidak selama 6 bulan terakhir). 

1. Gelisah atau perasaan tegang atau cemas. 

2. Merasa mudah lelah. 

3. Sulit berkonsentrasi atau pikiran menjadi kosong. 

4. Iritabilitas. 

5. Ketegangan otot. 

6. Ganguan tidur (kesulitan untuk memulai atau tetap tidur, atau 

tidur). 
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2.2 Dispepsia  

2.2.1 Definisi  

Dispepsia merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala atau keluhan 

yang terdiri dari nyeri atau rasa tidak nyaman di ulu hati, kembung mual 

muntah, sendawa, rasa kenyang, perut rasa penuh/ begah.  

2.2.2 Etiologi  

1. Akibat penyakit/gangguan dalam lumen saluran cerna atas, seperti penyakit: 

Tukak gaster (ulkus lambung), Ulkus duodenum,Inflamasi : 

gastritis/duodenitis,Tumor gaster, Gastropati karena :NSAID/OAINS, 

ASA. 

2. Penyakit hati, pankreas, dan bilier, seperti: hepatitis, pankreatitis, 

kolesistitis. 

3. Penyakit sistemik, seperti : Diabetes Mellitus, Gagal Ginjal Kronik, hamil, 

Penyakit Jantung Koroner. 

4. Gangguan fungsional: Non Organik (dispepsia fungsional) dispepsia non 

ulkus (Djojoningrat, 2006).   

2.2.3 Klasifikasi 

Dispepsia dibagi atas dispepsia organik dan dispepsia fungsional. 

Dispepsia organik merupakan dispepsia yang diketahui penyebabnya, 

misalnya ada ulkus peptikum, karsinoma lambung, kholelithiasis. 

Sedangkan dispepsia fungsional merupakan dispepsia yang tidak diketahui 

penyebabnya atau tidak didapati kelainan pada pemeriksaan 

gastroenterologi konvensional, atau tidak ditemukannya adanya kerusakan 

organik dan penyakit-penyakit sistemik (Tarigan, 2003). 
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Kriteria Rome III menetapkan dispepsia fungsional dibagi menjadi 2 

kelompok yaitu :  

A. Postprandial distress syndrom Gejala yang dirasakan pada tahap ini 

yaitu: 

1. Rasa penuh setelah makan yang mengganggu, terjadi setelah makan 

dengan porsi biasa, sedikitnya terjadi beberapa kali seminggu. 

2. Perasaan cepat kenyang yang membuat tidak mampu menghabiskan 

porsi makan biasa, sedikitnya terjadi beberapa kali seminggu. Kriteria 

penunjang sindrom dispepsia jenis ini adalah adanya rasa kembung di 

daerah perut bagian atas atau mual setelah makan atau bersendawa 

yang berlebihan dan dapat timbul bersamaan dengan sindrom nyeri 

epigastrum. 

B. Epigastric pain syndrome Gejala yang dirasakan pada tahap ini yaitu: 

1. nyeri atau rasa terbakar yang terlokalisasi di daerah epigastrum 

dengan tingkat keparahan moderat/sedang, paling sedikit terjadi sekali 

dalam seminggu 

2. Nyeri timbul berulang 

3. Tidak menjalar atau terlokalisasi di daerah perut atau dada selain 

daerah perut bagian atas/epigastrum 

4.  Tidak berkurang dengan BAB atau buang angin  

5.  Gejala-gejala yang ada tidak memenuhi kriteria diagnosis kelainan 

kandung empedu dan sfinger oddi.  
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Kriteria penunjang sindrom dispepsia jenis ini adalah  

1. Nyeri epigastrum dapat berupa rasa terbakar, tetapi tanpa menjalar ke 

daerah retrosternal  

2.  Nyeri umumnya ditimbulkan atau berkurang dengan makan, tetapi 

mungkin timbul saat puasa 

3. Dapat timbul bersamaan dengan sindrom distress setelah makan 

(Abdulah dan Gunawan, 2012). 

2.2.4 Epidemiologi 

Dipepsia merupakan keluhan umum yang dalam waktu tertentu dapat  

dialami oleh seseorang. Berdasarkan penelitian pada populasi umum di 

dapatkan bahwa 15-30% orang dewasa pernah mengalami hal ini dalam 

beberapa hari. Dari data pustaka Negara Barat didapatkan angka prevalensinya 

berkisar 7-41%. tapi hanya 10-20% yang mencari pertolongan medis. Angka 

insiden dispepsia diprakirakan antara 1-8% (Djojoningrat, 2006). 

2.2.5 Patofisiologi 

Proses patofisiologi yang paling banyak di bicarakan dan potensi 

berhubungan dengan dispepsia fungsional adalah: 

1. Sekresi asam lambung 

Kasus dengan dispepsia fungsional umumnya mempunyai tingkat sekresi 

asam lambung, baik sekresi basal maupun dengan stimulasi pentagastrin, 

yang rata-rata normal. Diduga adanya peningkatan sensitivitas mukosa 

lambung terhadap asam yang menimbulkan rasa tidak enak di perut. 
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2. Disfungsi autonom 

Disfungsi persarafan vagal diduga berperan dalam hipersensitivitas 

gastrointestinal pada kasus dispepsia fungsional. Adanya neuropai vagal 

juga diduga berperan dalam kegagalan relaksasi bagian proksimal lambung 

waktu menerima makanan, sehingga menimbulkan gangguan akomodasi 

lambung dan rasa cepat kenyang. 

3. Psikologis 

Adanya stress akut dapat mempengaruhi fungsi gastrointestinal dan 

mencetuskan keluhan pada orang sehat. Dilaporkan adanya penurunan 

kontraktilitas lambung yang mendahului keluhan mual setelah stimulus 

stress. (Djojoningrat, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Mekanisme kecemasan 
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HPA axis adalah sistem neuroendokrin (saraf hormon) tubuh yang melibatkan 

hypothalamus, kelenjar hormon pituitary, dan kelenjar adrenal. Sistem komunikasi 

kompleks ini bertanggung jawab untuk menangani reaksi stress dengan mengatur 

produksi kortisol sejenis hormon yang merupakan mediator rangsang saraf.  

HPA axis dalam konsep psikoneuroimmunologi menjelaskan mekanisme 

sebuah keyakinan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh seseorang. HPA 

axis merupakan sebuah jalur kompleks interaksi antara tiga sistem yang terjadi 

dalam tubuh yang mengatur reaksi terhadap stress dan banyak proses dalam tubuh, 

termasuk di dalamnya proses pencernaan, sistem ketahanan tubuh, mood dan 

tingkat emosi, gairah seksual, penyimpanan energi dan penggunaannya. 

Hipotalamus merupakan pusat kontrol untuk sebagian besar sistem hormon 

tubuh. Sel-sel dalam hipotalamus menghasilkan hormon cortikotropin releasing 

factor (CRF) pada manusia sebagai tanggapan atas sebagian besar semua jenis 

stress  fisik atau psikologis, yang pada gilirannya mengikat reseptor spesifik pada 

sel-sel hipofisis, yang menghasilkan hormon adrenocorticotropic (ACTH).  ACTH 

ini kemudian diangkut ke targetnya kelenjar adrenal merangsang produksi hormon 

adrenalin. Kelenjar adrenal yang terletak diatas di atas ginjal lalu meningkatkan 

sekresi kortisol. 

Terdapat beberapa sumbu utama respon stress, salah satunya 

yaitu hypothalamus pituitary adrenal (HPA). Jalur pertama adalah aktivasi sumbu 

HPA melalui neuron dalam nukleus paravestibular di hipotalamus yang 

menghasilkan CRH. Hormon ini akan memacu hipofisis anterior melepaskan 

ACTH yang akan merangsang kelenjar korteks adrenal untuk melepaskan hormon 

glukortikoid atau kortisol.  
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Keadaan stress secara psikologis akan merangsang penurunan produksi hormon 

beta endorphin yang meningkatkan tingkat ambang rangsang. Stress juga memicu 

ketidakteraturan produksi hormon kortisol sehingga hipotalamus meningkatkan 

produksi CRH atau hormon kortikotropin yang pada akhirnya menyebabkan 

kelemahan, dan penurunan daya tahan tubuh. 

Menurut Tarigan (2003) dalam Susanti (2011), Faktor stres juga turut 

berpengaruh dalam menimbulkan gejala dispepsia. Hal ini disebabkan dengan 

kaitan yang erat antara stres dan berbagai reaksi tubuh yang merugikan kesehatan. 

Berbagai gangguan mekanisme hormonal seperti penurunan serotonin dan 

katekolamin serta peningkatan asetilkolin akan menimbulkan hipersimtomatik 

sistem gastrointestinal yang akan meningkatkan peristaltik dan sekresi asam 

lambung. Hal tersebut akan menyebabkan terjadinya produksi asam lambung yang 

lebih tinggi dan terjadilah hipeasiditas lambung. Hiperasiditas lambung yang juga 

disertai meningkatnya cadangan glukosa darah akibat pengaruh hormonal 

menyebabkan berkurangnya nafsu makan sehingga mengakibatkan timbulnya pola 

makan yang tidak teratur sehingga bisa menimbulkan kambuhnya gejala dispepsia 

(Susanti, 2011). 

Hormon Kelenjar Medula Adrenal 

Sel-sel medula adrenal mensekresi epinefrin dan norepinefrin. Hormon-hormon 

ini dilepaskan ke dalam aliran darah mengikat ke reseptor adrenergik yang hadir 

pada sel target. Dengan demikian, mereka memiliki efek yang sama seperti 

langsung menstimulasi saraf simpatik. Fungsi hormon ini dibahas di bawah: 

Epinefrin : Hormon ini membantu tubuh mempersiapkan diri untuk ‘ketakutan, 

penerbangan atau melawan tindakan  
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1. membantu dalam meningkatkan denyut jantung,  

2. Peningkatan laju dan kedalaman pernapasan,  

3. Peningkatan laju metabolisme,  

4. Peningkatan kekuatan kontraksi otot  

5. Keterlambatan timbulnya kelelahan otot Berkurangnya pasokan darah ke 

kandung kemih, usus dan menyebabkan dinding otot mereka untuk 

bersantai dan kontraksi sfingter 

Norepinefrin : Juga disebut noradrenalin dan memiliki efek yang sama seperti 

adrenalin Ini adalah hormon stres yang mempengaruhi amigdala otak, daerah di 

mana perhatian dan tanggapan dikendalikan, 

1.  Mengaktifkan ‘ketakutan, penerbangan atau melawan’ tindakan dalam 

tubuh 

2. Menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan 

peningkatan tekanan darah,  

3. Penurunan denyut jantung dan  

4. meningkatkan aliran darah melalui arteri koroner,  

5. Peningkatan laju dan kedalaman pernapasan,  

6. Membantu otot polos dinding usus relaksasi 

Pada dispepsia yang disebabkan gangguan motilitas saluran cerna bagian 

atas, keluhan yang timbul terjadi akibat gangguan dari pengosongan lambung, baik 

terlambat maupun terlalu cepat. Keluhan akibat keterlambatan pengosongan 

lambung akan menimbulkan gejala dispepsia pasca prandial, antara lain cepat 

kenyang, rasa penuh, sendawa, kembung, mual dan muntah. Keluhan ini dapat 

disertai dengan nyeri epigastrium, anoreksia, rasa terbakar, dan penurunan berat 
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badan. Jika terjadi percepatan pengosongan lambung, maka akan terjadi keluhan 

ansietas, lemah, takikardia, dizziness, berkeringat, flushing dan penurunan 

kesadaran. Keluhan ini akan timbul segera atau setidaknya dua jam setelah makan 

(Simadibrata, 2014). 

2.2.6 Gejala klinis  

1. Nyeri ulu hati 

2. Kembung. 

3. Mual muntah 

4. Sedawa 

5. Rasa kenyang, perut rasa penuh 

2.2.7 Diagnosis 

Dispepsia secara umum dibagi menjadi dispepsia organik dan 

dispepsia fungsional. Dispepsia organik disebabkan oleh berbagai penyakit 

yang menunjukkan gangguan patologis baik secara struktural atau 

biokimiawi. Apabila pada pemeriksaan penunjang diagnostik tidak 

ditemukan adanya kelainan maka termasuk dalam dispepsia fungsional. 

Rome III mengklasifikasikan dispepsia fungsional menjadi Epigastric Pain 

Syndrom (EP) dan Postprandial Distress Syndrom (PD). Dispepsia 

fungsional ditegakkan dengan kriteria: 

1. Terdapat minimal satu dari gejala rasa penuh setelah makan, rasa cepat 

kenyang, nyeri epigastrium, dan rasa terbakar di epigastrium. 

2. Tidak ada bukti kelainan struktural, termasuk endoskopi, yang 

menerangkan penyebab keluhan diatas. 
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3. Keluhan terjadi selama 3 bulan dalam waktu 6 bulan terakhir sebelum 

diagnosis ditegakkan. 

Dispepsia fungsional tipe EP ditegakkan bila memenuhi semua 

kriteria dibawah ini, yaitu: 

1. Rasa nyeri atau sensasi terbakar di daerah epigastrium dengan kualitas nyeri 

sedang, setidaknya sekali seminggu. 

2. Rasa nyeri bersifat intermittent. 

3. Tidak dirasakan di bagian perut atau dada yang lain. 

4. Tidak membaik dengan defekasi atau flatus. 

5. Tidak memenuhi kriteria untuk kelainan kandung empedu atau sfingter 

Oddi. 

6. Kriteria pendukung lain adalah nyeri tidak bersifat retrosternal, nyeri 

dipengaruhi oleh makanan tapi bisa muncul juga saat puasa. 

Sementara dispepsia fungsional tipe PD ditegakkan bila memenuhi salah 

satu kriteria, yaitu: 

1. Rasa penuh yang mengganggu setelah makan dengan porsi normal, 

dirasakan beberapa kali seminggu. 

2. Rasa cepat kenyang sehingga tidak menghabiskan makanannya, dirasakan 

beberapa kali seminggu. 

3. Kriteria pendukung lain adalah rasa kembung, mual, dan sendawa. 

2.2.8 Faktor risiko 

 Faktor diet (makanan dibakar, cepat saji, berlemak, pedas, kopi, teh dan 

pola hidup (merokok, alkohol, obat NSAID/aspirin, kurang olahraga) 

diyakini berkontribusi pada dispepsia 
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1. Konsumsi jenis makanan dan minuman. Jenis-jenis makanan dan minuman 

tertentu dapat mengakibatkan timbulnya dispepsia. Makanan dan minuman 

tersebut ialah makanan berminyak atau berlemak, makanan pedas dan 

berbumbu tajam, minuman berkafein seperti kopi dan teh, minuman 

beralkohol, peppermint, bawang putih, dan coklat Konsumsi obat anti 

inflamasi non steroid seperti aspirin juga menjadi salah satu faktor 

munculnya dispepsia.  

2. Kebiasaan Merokok dapat meningkatkan resiko munculnya gejala 

dispepsia. Pengaruh asap rokok memberikan suasana yang sangat asam di 

dalam lambung dapat membunuh organisme patogen yang tertelan bersama 

asap rokok Susanti (2011). Namun, bila barier lambung telah rusak, maka 

suasana yang sangat asam di lambung akan memperberat iritasi pada 

dinding lambung. Faktor yang memicu produksi asam lambung berlebihan, 

diantaranya asap rokok yang mengandung nikotin.Asap rokok yang bersifat 

iritatif jika tertelan dapat secara khusus sangat merusak sawar mukosa 

pelindung lambung yaitu terhadap kelenjar mukus dan terhadap taut epitel 

yang rapat diantara sel pelapis lambung. Hal ini akan menyebabkan 

terjadinya dispepsia (Warianto, 2011). 

3. Faktor risiko dispepsia organik antara lain usia >50 tahun, riwayat keluarga 

kanker lambung, riwayat ulkus peptikum, kegagalan terapi, riwayat 

perdarahan saluran cerna, anemia, penurunan berat badan, muntah persisten, 

perubahan kebiasaan buang air besar, penggunaan NSAID dosis tinggi atau 

jangka panjang, alkohol kronis (Schellack N, 2015) 
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2.3 Kerangka teori 
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