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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan terakhir di dunia medis tentang strategi terapi dan pengobatan 

inflamasi cenderung menentukan pilihannya pada jenis-jenis obat non steroid 

dibandingkan dengan jenis steroid, karena jenis steroid memiliki resiko efek samping 

yang lebih besar. Tetapi terapi antiinflamasi non steroid juga tetap mendapatkan 

perhatian serius, terutama yang berkaitan dengan efek samping yang sering muncul 

yaitu gangguan saluran cerna seperti ulkus dan pendarahan lambung (Sulistia, 1987). 

Tukak lambung adalah lesi lokal pada mukosa lambung yang timbul akibat 

pengaruh asam lambung dan pepsin. Tukak tersebut awalnya dapat sembuh tetapi 

dapat juga menjadi tukak kronik yang membentuk jaringan fibrosis di sekitar tukak 

atau adanya remisi dan eksaserbasi yang menjadi ciri khas suatu  tukak kronik 

(Tarigan, 1990). Tukak gaster jinak adalah suatu gambaran yang terdapat pada 

permukaan mukosa lambung yang terputus pada daerah tukak. Tukak gaster 

merupakan suatu borok menganga yang disertai edema di bagian tepinya (Tarigan, 

2001).  

Sekarang ini obat tradisional (jamu) sudah berada dalam masyarakat dan lama 

digunakan serta dilaporkan secara empirik dapat memberi manfaat dalam 

meningkatkan kesehatan tubuh dan pengobatan berbagai penyakit (Tjokronegoro dan 

Baziad, 1993). Pemanfaatan tanaman obat yang digunakan secara tepat tentunya tidak 

atau kurang menimbulkan efek samping di bandingkan dengan obat-obatan yang 

berbahan sintetis.  
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Di samping itu, pemanfaatan tanaman obat tersebut untuk menjaga kesehatan atau 

mencegah penyakit tergolong murah dan mudah di laksanakan (Santoso, 1998). 

Selain murah dan mudah didapat, obat tradisional yang berasal dari tumbuhan 

memiliki efek samping yang jauh lebih rendah tingkat bahayanya dibandingkan 

dengan obat-obat kimia. Hal ini disebabkan efek dari obat yang bersifat alamiah tidak 

sekeras efek dari obat-obat kimia (Muhlisah, 1995).  

Saat ini masyarakat pedesaan menggunakan tanaman garut selain sebagai 

alternatif pengganti beras juga menggunakannya untuk pengobatan tradisional yaitu 

untuk mengobati sakit maag, mendinginkan perut yang panas dan sakit. Dalam 

penggunaannya masyarakat mengambil sari dari umbi garut itu dengan cara 

memerasnya. Perasan yang masih segar lalu diminum tanpa penambahan apapun 

sehingga khasiatnya dapat segera dirasakan, biasanya digunakan  satu buah umbi 

garut yang masih segar, karena umbi yang masih segar khasiatnya akan cepat 

dirasakan daripada umbi yang sudah tidak segar lagi. Tetapi sampai saat ini belum 

ada penelitian lebih lanjut tentang tanaman ini, sehingga perlu diadakan penelitian 

untuk mengetahui efek tanaman garut ini pada penyakit  maag. Berdasarkan hal ini 

maka perlu diadakan uji antiulcer untuk mengetahui efeknya pada tikus putih jantan 

galur Wistar. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: apakah 

perasan umbi garut (Maranta arundinaceae L) memiliki efek antiulcer pada tikus 

putih jantan galur Wistar yang telah diinduksi dengan aspirin dosis 135 mg/KgBB? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antiulcer perasan umbi garut 

(Maranta arundinaceae L) pada tikus putih jantan galur Wistar yang telah diinduksi 

dengan aspirin. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tukak Lambung 

a.  Anatomi Lambung 

      Lambung adalah bagian dari saluran pencernaan yang dapat mekar paling 

banyak, terdiri dari bagian atas yang disebut fundus, batang utama dan bagian bawah 

yang horisontal yaitu antrum pilorik. Lambung terdiri atas empat lapisan yaitu lapisan 

peritoneal yang merupakan lapisan berotot, lapisan submukosa, lapisan mukosa dan 

membran mukosa (Pearce, 2002). 

 Lambung berfungsi untuk menerima makanan dan sebagai penimbun 

sementara, sedangkan kontraksi otot untuk mencampur makanan dengan 

menggunakan getah lambung. Dalam lambung juga terdapat beberapa enzim yang 

sangat membantu jalannya pencernaan yaitu enzim pepsin dan renin. Selain itu juga 

berfungsi untuk mempersiapkan makanan yang akan dicerna oleh usus (Pearce, 

2002).   

b. Tukak Lambung 

Ulkus peptikum atau tukak lambung ialah suatu istilah untuk menunjuk kepada 

suatu kelompok penyakit ulserativa saluran makanan bagian atas yang melibatkan 

terutama bagian proksimal duodenum dan lambung, yang mempunyai patogenesis 

yang sama-sama melibatkan asam-pepsin (Mc Guigan, 1987). Tukak lambung juga 

bisa diartikan sebagai suatu kerusakan atau hilangnya jaringan mukosa, submukosa 
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sampai lapisan otot. Tukak peptik meliputi tukak lambung dan tukak deudenum 

(Simadibrata, 1990).  

1). Etiologi  dan Epidemiologi Tukak Lambung 

 Ulkus peptikum adalah sekelompok ulkus pada saluran cerna, disebabkan 

keadaan ketidakseimbangan asam-pepsin. Ulkus dapat pula timbul bila aktivitas 

proteolitik getah lambung melebihi kesanggupan proteksi sekret tersebut 

(Tambayong, 2000). Faktor lingkungan dan genetik memegang peranan yang hampir 

sama dengan kejadian tukak duodeni. Biasanya penderita tukak peptik mempunyai 

golongan darah O lebih sering daripada golongan darah lainnya, demikian juga 

dengan tukak lambung (Tarigan, 1990). 

 Penyebab tukak lambung belum jelas, kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain: 

(a). Faktor seks atau jenis kelamin 

Tukak peptik sering terjadi pada pria dibanding pada wanita. Hal ini karena 

jumlah sel parietal pada pria lebih banyak daripada wanita (Arif dan Sjamsudin, 

1990). 

(b). Faktor Ras 

Tukak peptik lebih banyak terjadi pada orang-orang kulit putih daripada kulit 

hitam (Simadibrata, 1990). 

(c). Keturunan 

(d). Faktor Psikis 

Ansietas kronik dan stress psikis merupakan faktor kekambuhan penyakit ini 

(Arif dan Sjamsudin, 1995). 

(e). Faktor Golongan Darah 
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Penyakit tukak peptik dan duodenum kebanyakan diderita oleh orang yang 

memiliki golongan darah O (Tarigan, 1990). 

2). Patofisiologi Tukak Lambung 

(a).  Patogenesis 

Tukak lambung dapat dijumpai pada semua mukosa lambung dan 14 % terdapat 

di daerah kurvatura mayor, tempat klasik dari tukak karsinomatosa lambung. 

Terjadinya tukak merupakan proses interaksi antara faktor agresif dan faktor defensif, 

dimana keseimbangan terganggu dengan dominannya faktor agresif. Resistensi 

mukosa lambung dipertahankan oleh beberapa faktor, antara lain oleh produksi 

mukus, sekresi bikarbonat, prostaglandin endogen, aliran darah mukosa lambung, 

difusi balik ion H+  serta regenerasi sel epitel itu sendiri (Tarigan, 1990). 

(b).  Faktor Asam Lambung 

      Bahan iritan akan menimbulkan defek mukosa barier dan terjadi difusi balik ion 

H+. Histamin terangsang untuk lebih banyak mengeluarkan asam lambung, sehingga 

timbul dilatasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh kapiler, kerusakan mukosa 

lambung, gastritis akut atau kronik dan tukak gaster (Tarigan, 2001). 

(c).  Faktor Agresif Asam dan Pepsin 

  Mukosa lambung memiliki suatu kemampuan yang luar biasa untuk mensekresi 

asam. Mukosa lambung mengandung histamin dalam jumlah besar. Histamin 

merangsang sekresi asam lambung dengan meningkatkan adenosin monofosfat siklik 

(AMP) sel parietal, dengan demikian mengaktifkan proteinkinase yang bergantung 

pada AMP siklik. Gastrin dan asetilkolin, yang tidak merangsang AMP siklik, 

merangsang asam dengan meningkatkan kalsium sitotoksik sel parietal (Tarigan, 

2001). 
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(d).  Pertahanan Mukosa 

Mukus lambung penting dalam pertahanan mukosa dan mencegah ulserasi 

peptik. Mukus lambung disekresi oleh sel mukosa pada epitel mukosa lambung dan 

kelenjar lambung. Sekresi mukus dirangsang oleh iritasi mekanis atau kimiawi dan 

rangsang kolinergik. Mukus lambung terdapat dalam dua fase yaitu dalam cairan 

lambung pada fase terlarut dan sebagai lapisan jeli mukus yang tidak larut, kira-kira 

tebalnya 0,2 mm, yang melapisi permukaan mukosa lambung (Ganong, 2002). 

Prostaglandin endogen merupakan elemen penting yang membangun 

pertahanan mukosa. Prostaglandin ini merangsang sekresi mukus lambung, yang 

mendapar sebagian besar asam lambung yang telah disekresi. Prostaglandin berperan 

dalam mempertahankan aliran darah mukosa lambung dan integritas mukosa lambung 

(Ganong, 1992). 

(e).  Helicobacter pylori (Hp) 

Timbulnya kelainan lambung oleh kuman Helicobacter pylori bukan melalui 

proses sitopatik tetapi proses imunologis yang ditimbulkannya. Kuman Helicobacter 

pylori mengeluarkan urease yang memecah urea menjadi amonium dan CO2 sehingga 

milieu akan menjadi basa dan kuman Helicobacter pylori terlindungi dari faktor yang 

merusak asam lambung. Di samping itu kuman Helicobacter pylori membentuk 

platelet activating  factor yang merupakan pro inflammatory cytokines. Cytokines 

vacuolating yang terbentuk mempunyai efek toksik langsung pada sel epitel melalui 

ATP-ase dan proses transpor ion (Tarigan, 2001). 

(f). Lokasi Gastrik 

  Faktor lokasi gastritis mempunyai peran dalam kejadian tukak gaster. Bila 

terjadi pan-gastritis seluruh lambung), aktivitas sel polimorfonuklear meningkat, 
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timbul atrofi kelenjar, metaplasia intestinal disertai sekresi  asam normal, kadang-

kadang hipoasiditas akan menimbulkan tukak gaster (Tarigan, 2001).  

3). Gambaran Klinis 

Seseorang diduga menderita penyakit tukak lambung bila ditemukan : 

(a). Adanya riwayat dalam keluarga pasien yang pernah menderita penyakit tukak 

lambung. 

(b). Rasa sakit klasik dengan keluhan yang spesifik 

(c). Faktor presdiposisi seperti pemakaian obat anti inflamasi non steorid, perokok 

dan alkohol. 

(d). Adanya penyakit kronik seperti penyakit paru obstruksi menahun dan sirosis hati.   

     Secara umum pasien tukak gaster biasanya mengeluh dispepsia. Dispepsia 

adalah suatu sindrom atau kumpulan keluhan beberapa penyakit saluran cerna seperti 

mual, muntah, kembung, nyeri ulu hati, sendawa atau terapan, rasa terbakar, rasa 

penuh ulu hati dan cepat merasa kenyang (Tarigan, 2001). 

4). Diagnosis  

 Diagnosis tukak gaster ditegakkan berdasarkan pengalaman klinis, hasil 

pemeriksaan radiologi dan endoskopi, disertai biopsi untuk pemeriksaan 

histopatologi, dan biakan kuman Helicobacter pylori. Secara klinis pasien mengeluh 

nyeri ulu hati kadang-kadang menjalar ke pinggang disertai mual dan muntah 

(Tarigan, 2001). 

c. Terapi Tukak Lambung 

Terapi tukak lambung atau tukak duodenum walaupun berbeda dalam hal 

patofisiologi tetapi respons terhadap terapi sama. Tukak lambung biasanya lebih 

besar dan luas, akibatnya waktu yang di butuhkan untuk terapi juga lebih lama. 
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Terapi yang dilakukan ada beberapa cara antara lain terapi dengan non obat, terapi 

dengan obat dan yang terakhir ketika sudah parah maka di lakukan tindakan operasi.  

2. Garut (Maranta arundinaceae L) 

a.  Sistematika Tanaman Garut 

Kedudukan tanaman garut (Maranta arundinaceae L) dalam taksonomi adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

Kelas   : Liliopsida  

Ordo   : Zingiberalis 

Familia  : Marantaceae 

Genus  : Maranta 

Spesies  : Maranta arundinaceae L (Van Steenis, 1947). 

b. Nama lain tanaman garut 

  Secara umum masyarakat Jawa Barat (Sunda ) menyebutnya dengan patat   sagu, 

irut, arut, garut, jelarut. Sedangkan di Amerika arrow-root. 

c.  Morfologi Tanaman 

Garut merupakan tanaman semak semusim yang memiliki tinggi 75-90 cm. 

Batangnya semu, bulat membentuk rimpang berwarna hijau, daunnya tunggal, bulat 

memanjang dengan ujung runcing berpelepah, berbulu dan berwarna hijau. Bunganya 

merupakan bunga majemuk berbentuk tandan dengan kelopak bunga berwarna hijau 

sedang mahkotanya berwarna putih. Tanaman garut memiliki akar serabut  

(Moeryati, 1998). 
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d. Kandungan Kimia 

 Tanaman ini mempunyai kandungan kimia yang terletak di dalam rimpangnya, 

yaitu zat pati yang berguna sebagai sumber karbohidrat. Garut memiliki sifat khas 

mendinginkan dan mendinginkan perut (Anonim, 2007). 

 Selain itu garut juga masih mempunyai banyak kandungan zat lainnya yang 

sangat berguna bagi kesehatan manusia. Kandungan zat dalam 100 gram ubi garut 

adalah kalori (355,00 kal), protein (0,70 g), lemak (0,20 g), karbohidrat (85,20 g), 

kalsium (8,00 g), fosfor (22,00 g), zat besi (1,50 g), vitamin B1 (0,09 mg), air (13,60 

g). Selain kandungan di atas, garut juga memiliki kandungan zat kimia yang sering 

disebut dengan zat pati yang saat ini banyak di gunakan oleh masyarakat. Garut ini 

juga memiliki kandungan kimia saponin dan flavonoid (Anonim, 2007). 

e.  Kegunaan Tanaman 

Kegunaan yang lainnya adalah sebagai salah satu alternatif obat tradisional yang 

bisa digunakan untuk pengobatan maag. Tanaman garut memiliki berbagai kegunaan 

antara lain, menyembuhkan mencret, sebagai obat luar untuk menyembuhkan eksim, 

menyembuhkan radang usus, menyembuhkan rachitis, menyembuhkan panas dalam, 

sebagai makanan alternatif bagi anak autis dan sindrom down (karena seratnya 

pendek sehingga mudah dicerna) (Anonim, 2007). 

f. Ekologi dan Penyebaran 

Tanaman garut mampu tumbuh maksimal di bawah perlindungan dengan 

intensitas cahaya minimal, tumbuh pada tanah miskin hara dan tidak memerlukan 

perawatan yang khusus. Tanaman ini dapat dijadikan tanaman pekarangan karena 

sifatnya yang mudah hidup dalam keadaan tanah apapun (Anonim, 2007). 
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 Sampai sekarang tanaman ini masih ditanam dengan sistem tumpang sari. 

Tanaman ini juga bisa beradaptasi dari dataran rendah sampai ketinggian 900 meter 

di atas permukaan laut. Kebutuhan bibit bisa dicukupi dengan memanfaatkan ujung 

umbi sepanjang 4-7 cm, dengan memiliki 2 - 4 mata tunas. Uniknya, usia tanaman ini 

mencapai 7 tahun, dan dapat dipanen setiap tahun. Jadi ketika panen, sebagian ujung-

ujung umbinya ditinggal, yang kelak akan tumbuh menjadi tanaman baru lagi 

(Anonim, 2007). 

g. Penggunaan Secara Empirik 

Selama ini masyarakat menggunakan ubi garut untuk pengobatan penyakit maag 

serta mampu mengobati sakit yang timbul akibat adanya lesi pada mukosa lambung 

karena setelah menggunakan perasan umbi garut sakit nyeri pada lambung yang 

diderita masyarakat Boyolali dapat sembuh. 

3. Asetosal 

 Antiinflamasi merupakan suatu zat atau obat yang di gunakan untuk menghambat  

terjadinya inflamasi. Obat yang biasanya dipakai untuk obat antiinflamasi adalah 

obat-obat golongan non steroid. Obat-obat AINS sangat efektif menghilangkan rasa 

nyeri dan inflamasi dengan menekan produksi prostaglandin pada metabolisme asam 

arakidonat dengan cara penghambatan siklooksigenasi dan lipoksigenasi pada 

kaskade inflamasi (Wongso, 1996). 

Obat anti inflamasi nonsteroid (AINS)  memiliki  efek samping yaitu : 

menyebabkan rasa tidak nyaman pada saluran cerna, mual, muntah, diare, pendarahan 

dan tukak, reaksi  hipersensitivitas (trauma ruam kulit, angio edema dan 

bronkospasme), sakit kepala, pusing, vertigo, gangguan pendengaran (tinnitus, 
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fotosensitifitas dan hematuria), gagal ginjal, kerusakan hati, alveolitis, pankreatitis 

dan perubahan pada mata (Anonim, 2000). 

Asam asetil salisilat yang lebih dikenal sebagai asetosal atau aspirin adalah obat 

yang digunakan sebagai analgetik, antipiretik dan antiinflamasi. Dalam dosis umum 

yang tinggi, efek antiinflamasi aspirin sama dengan efek AINS (Anti Inflamasi 

Nonsteroid) yang lain. Dosis yang dibutuhkan untuk radang aktif di persendian 3,6 

g/hari. Efek antiinflamasinya sangat kecil pada dosis kurang dari 3g/hari. Efek 

samping pada saluran cerna seperti mual, dispepsia dan pendarahan saluran cerna 

mungkin terjadi pada berbagai dosis aspirin, tetapi dosis antiinflamasi berhubungan 

dengan kejadian efek samping yang lebih berat. Dosis antiinflamasi aspirin juga dapat 

menyebabkan intoksikasi kronik salisilat yang ditandai dengan pusing, tinnitis dan 

ketulian (Wilmana, 1995).   

Efek samping yang paling sering terjadi adalah iritasi mukosa lambung dengan 

terjadinya borok lambung. Mekanisme terjadinya ulkus dan pendarahan lambung 

karena pengaruh pemberian asetosal secara peroral pada lambung yang suasananya 

asam dan asetosal yang tidak terionisasi mudah larut dalam lemak. Hal ini 

menyebabkan asetosal mudah menembus lipid dan akan menyebabkan terjadinya 

ulkus dan pendarahan lambung. Dosis maksimal dari asetosal adalah 8 gram per hari, 

sehingga jika diberikan melebihi dosis tersebut akan menumbulkan efek samping 

yang salah satunya adalah pendarahan lambung dan ulkus ( Sylianco, 1974).  

                    

Gambar 1. Struktur Kimia Asetosal (Wilmana, 1995). 
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4. Sukralfat 

 Sukralfat atau aluminium sukrose sulfat adalah sebuah disakarida yang diubah, 

yang dikembangkan untuk penggunaan pada penyakit ulkus peptikum. Sukralfat ini 

membentuk polimer seperti lem pada suasana asam dan terikat pada jaringan  

nekrotik tukak secara selektif (Katzung, 2004). 

 Mekanisme kerja dari obat ini adalah dengan meningkatkan resistensi  mukosa 

terhadap asam dengan membentuk kompleks protein yang melekat pada tempat ulkus  

dan juga memperlihatkan harapan dalam terapi ulkus. Dalam penggunaan sukralfat 

ini juga perlu diperhatikan efek samping yang muncul. Efek yang sering muncul 

adalah konstipasi, tetapi juga harus hati-hati pada pasien yang mempunyai kerusakan 

hati. Obat ini juga tidak dianjurkan untuk wanita hamil (Katzung, 2004). 

Pemberian dosis untuk pasien dewasa, untuk tukak peptik dan deudenum 1 g, 4 

kali sehari dalam keadaan lambung  kosong (1 jam sebelum makan ), selama 4-8 

minggu untuk dosis dewasa. Interaksi sukralfat adalah menurunkan bioavailabilitas  

siprofloksasin dan norfloksasin, sehingga untuk menghindari kegagalan pengobatan 

dengan antibiotika  ini jangan diberikan bersamaan (Katzung, 2004). 

 

F. Keterangan Empiris 

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data ilmiah mengenai  efek 

antiulcer perasan umbi garut (Maranta arundinacea L) pada tikus jantan galur 

Wistar. 

 

 




