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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lambung sebagai ”reservoir” makanan dengan sendirinya akan selalu 

berhubungan dengan bahan makanan yang diantaranya dapat menimbulkan iritasi 

lambung. Tambahan berbagai macam obat yang dapat merusak selaput lendir 

lambung, maka akan timbul gastritis atau tukak. Lambung sebenarnya terlindungi 

oleh lapisan mukus, tetapi oleh beberapa faktor iritan seperti makanan, minuman dan 

obat-obatan anti-inflamasi non-steroid (OAINS), alkohol dan empedu yang dapat 

menimbulkan defek lapisan mukosa dan terjadi difusi balik ion H+ sehingga timbul 

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

Tukak lambung adalah lesi lokal pada mukosa lambung yang timbul sebagai 

akibat pengaruh asam lambung dan pepsin. Tukak tersebut dimulai sebagai tukak 

lambung akut yang dapat sembuh tanpa kambuh dan kemudian dapat menjadi tukak 

kronik dengan pembentukan jaringan fibrosis di sekitar tukak atau adanya remisi 

(meredanya suatu penyakit) dan eksaserbasi (bertambah parahnya suatu penyakit) 

yang menjadi ciri khas suatu  tukak kronik (Tarigan, 1990). Tukak gaster jinak adalah 

suatu gambaran bulat atau semi bulat pada permukaan mukosa lambung terputus pada 

daerah tukak. Tukak gaster merupakan suatu borok menganga dengan pinggir edema 

disertai indurasi dengan dasar tukak ditutupi debris (Tarigan, 2001). 

 Di zaman modern ini, obat tradisional seperti tanaman berkhasiat                             

masih digunakan. Ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat untuk kembali ke 

1 
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alam dalam rangka mencapai kesehatan yang optimal dan mengatasi berbagai 

penyakit secara alami (Wijayakusuma, 2002). Obat tradisional dapat dikembangkan 

ketika ditemukannya bahan alami yang berasal dari alam dan terbukti secara alamiah 

memberikan manfaat dalam pencegahan atau pengobatan penyakit, dan tidak 

menyebabkan efek samping serius dalam arti aman untuk pemakaian obat manusia 

(Dalimarta, 2000). 

Umbi singkong digunakan masyarakat desa Cepogo, Boyolali sebagai obat 

penyakit maag dengan cara umbi dikupas dan dicuci bersih kemudian langsung 

dimakan mentah dan ada juga yang diambil sarinya kemudian diminum. Selama ini 

belum ada penelitian tentang efek dari umbi singkong tersebut sehingga dilakukan 

penelitian terhadap perasan umbi singkong (Manihot utilissima Pohl.) yang diduga 

mempunyai efek sebagai antiulcer terhadap lambung tikus putih jantan galur Wistar 

yang telah diinduksi dengan aspirin. Umbi singkong ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai tanaman alternatif untuk pengobatan penyakit maag dan pendarahan 

lambung. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu apakah 

perasan umbi singkong (Manihot utilissima. Pohl) memiliki efek antiulcer pada tikus 

putih jantan galur Wistar yang telah diinduksi dengan aspirin ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antiulcer perasan umbi singkong 

(Manihot utilissima Pohl.) pada tikus putih jantan galur Wistar yang telah diinduksi 

dengan aspirin dosis 135 mg/kgBB. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Tukak Peptik 

a. Anatomi Fisiologi Lambung 

Lambung adalah bagian dari saluran percernaan 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 

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

membran mukosa. Lambung berfungsi untuk menerima makanan dan sebagai 

penimbun sementara, sedangkan kontraksi otot untuk mencampur makanan 

menggunakan getah lambung (Pearce, 2002). 

Sel glandula gastrica mensekresi sekitar 2.500 mL getah lambung tiap hari. 

Getah ini mengandung berbagai senyawa. Asam hidroklorida yang disekresi oleh 

kelenjar di dalam corpus gastrica membunuh banyak bakteri yang ditelan, membantu 

pencernaan protein, memberikan pH yang diperlukan untuk pepsin memulai 

pencernaan protein serta merangsang aliran empedu dan getah pankreas. Mukosa 

lambung juga mensekresi bikarbonat (Ganong, 1992).  

b. Etiologi dan Patofisiologi Tukak Peptik 

Ulserasi lambung dan duodenum pada manusia berhubungan dalam sejumlah 

cara yang kurang dipahami untuk memecah sawar yang normalnya mencegah iritasi 

dan autodigesti mukosa oleh sekresi lambung (Ganong, 1992). Ulkus peptikum 

adalah sekelompok ulkus pada saluran cerna, disebabkan keadaan ketidakseimbangan 

asam-pepsin. Ulkus peptikum timbul bila aktivitas proteolitik getah lambung 

melebihi kesanggupan proteksi sekret tersebut (Tambayong, 2000). Ulkus peptikum 
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juga merupakan 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 (McGuigan, 1987). 

Ulkus peptik akut merupakan ulkus dangkal di mukosa lambung atau 

duodenum atau keduanya dan terjadi setelah beberapa lama dalam keadaan stress 

berat. Kelainan ini juga sering dijumpai pada pasien dengan luka bakar berat, trauma, 

sepsis dan syok karena penyakit lain. Ulkus yang terjadi bersamaan dengan luka 

terbakar disebut Curling’s ulcers. Ulkus yang terjadi pada saat ada luka di kepala atau 

waktu operasi intrakranial disebut Cushing’s ulcers (Tambutan, 1994). Tempat lesi 

sering multipel, dapat bertempat pada setiap daerah lambung dan kadang-kadang 

dalam duodenum. Secara makroskopik daerah ulserasi permukaan mukosa yang kecil, 

tunggal atau multipel, bulat, yang kadang-kadang disebut erosi gastrik 

(Thomson,1997). 

Tempat dari lesi ulkus peptik kronik hanya terjadi pada lima tempat yaitu 

lambung, duodenum, esofagus, retikulum Meckel dan pada stoma gastroenterostomi 

yaitu pada tempat dinding mukosa dibasahi oleh cairan lambung. Secara makroskopik 

mempunyai gambaran yang konstan dengan suatu gambaran bulat atau oval, dalam, 

agak menggaung dan sisi-sisi yang sedikit miring (sloping), tepinya datar dan dengan 

tinggi yang sama atau hanya sedikit lebih tinggi dari permukaan mukosa sekitarnya. 

Dalamnya bervariasi, dangkal pada kasus dengan penyembuhan tetapi sangat dalam 

pada contoh dengan penetrasi. Dasarnya biasanya halus tetapi pembuluh darah yang 
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mengalami trombosis atau paten dapat terlihat. Secara eksternal, terdapat indurasi dan 

selubung peritoneal seringkali memperlihatkan kerutan fibrosa (Thomson, 1997).   

1) Etiologi Tukak Peptik 

Penyebab tukak belum jelas, kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain: 

a) Faktor Genetik dijumpai faktor keturunan pada penelitian retrospektif dan faktor 

golongan darah O yang mempunyai kecenderungan untuk menderita tukak 

duodeni. 

b) Lingkungan.  

c) Makanan.  

d) Jenis Kelamin. Pria lebih sering dari wanita karena sel parietal wanita lebih 

sedikit. 

e) Psikosomatik yaitu memperlihatkan gejala-gejala jasmaniah yang berasal dari 

psikis, emosional ataupun mental. 

f) Kelompok Sosial. Penderita tukak lambung biasanya lebih sering terdapat pada 

kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah. Secara klinis tukak duodeni lebih 

sering dijumpai daripada tukak gaster (Tarigan, 2001). Wanita hamil agak 

terlindungi terhadap kejadian tukak karena faktor perbaikan regenerasi sel 

mukosa (Tarigan, 1990). 

Teori klasik mengemukakan bahwa terjadinya tukak peptikum kemungkinan 

sekali merupakan akibat ketidakseimbangan antara meningkatnya sekresi asam-

pepsin dengan resistensi normal mukosa. Meningkatnya sekresi asam-pepsin 
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merupakan faktor utama penyebab tukak duodeni, sedang defek resistensi mukosa 

merupakan faktor penting untuk terjadinya tukak lambung (Tambutan, 1994).  

2) Patofisiologi Tukak Peptik 

a) Patogenesis.  

Tukak lambung dapat dijumpai pada semua mukosa lambung dan 14% 

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

Pada umumnya tukak peptikum terletak pada daerah ”downstream” asam-pepsin dan 

tidak melibatkan mukosa yang mensekresi asam pepsin (Tambutan, 1994). 

Terjadinya tukak merupakan proses interaksi antara faktor agresif dan faktor defensif 

dimana keseimbangan terganggu dengan faktor agresif sebagai pihak yang dominan 

(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, timbul 

dilatasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh kapiler, kerusakan mukosa 

lambung, gastritis akut atau kronik dan tukak gaster. Tukak gaster yang letaknya 

dekat pilorus atau dijumpai bersama dengan tukak duodeni biasanya disertai 

hipersekresi asam, sedangkan bila lokasinya pada tempat lain di lambung biasanya 

disertai hiposekresi asam (Tarigan,2001).   

c) Pengukuran Sekresi Asam Lambung.  

Deteksi hipersekresi asam lambung adalah penting jika dicurigai sindrom 

Zollinger-Ellison. Pengukuran sekresi asam lambung diindikasikan dalam pencarian 
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penyebab kambuhnya tukak setelah operasi tukak peptikum dan juga pada pasien 

yang telah diidentifikasi adanya hipergastrinemia (Ganong, 1992).   

d) Faktor Agresif Asam dan Pepsin.  

Mukosa lambung memiliki suatu kemampuan yang luar biasa untuk 

mensekresi asam. Sel parietal (oxyntic cells) berselang-seling sepanjang penjalanan 

kelenjar korpus dan fundus lambung mensekresi HCl oleh suatu proses yang 

melibatkan fosforilasi oksidatif. Sel parietal mensekresi ion hidrogen dalam 

konsentrasi kira-kira 3 juta kali yang ditemukan di dalam darah. Konsentrasi HCl 

yang disekresi secara langsung oleh sel parietal ialah kira-kira 160 mM. Tiap ion 

hidrogen (H+) yang disekresi disertai oleh ion klorida (Cl-) dengan tiap peningkatan 

dalam sekresi ion hidrogen, terdapat pengurangan yang timbal balik dalam sekresi 

ion natrium. Untuk setiap ion hidrogen yang disekresikan ke dalam lumen lambung, 

satu ion bikarbonat (HCO3
-) dilepaskan ke dalam sirkulasi vena lambung (Ganong, 

1992). 

e) Pertahanan Mukosa.  

Mukus lambung penting dalam pertahanan mukosa dan dalam mencegah 

tukak lambung. Mukus lambung merupakan suatu glikoprotein polimer yang besar (2 

x 106 berat molekul), mengandung empat subunit yang dihubungkan oleh jembatan 

disulfida. Mukus lambung disekresi oleh sel mukosa pada epitel mukosa lambung 

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

dan oleh rangsang kolinergik. Mukus lambung terdapat dalam dua fase yaitu dalam 

cairan lambung pada fase terlarut dan sebagai lapisan jeli mukus yang tidak larut 

yang melapisi permukaan mukosa lambung. Prostaglandin dalam jumlah besar di 
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dalam mukosa lambung.  Prostaglandin berperan dalam mempertahankan aliran darah 

mukosa lambung dan dalam integritas mukosa lambung. Bermacam-macam 

prostaglandin, terutama dari sel E, terlibat menghambat jejas mukosa lambung yang 

disebabkan oleh berbagai macam agen. Prostaglandin endogen merupakan elemen 

penting yang membangun pertahanan mukosa yang merangsang sekresi mukus 

lambung dan bikarbonat mukus lambung dan duodenum, yang mendapar sebagian 

besar asam lambung yang telah disekresi (Ganong, 1992).   

f) Helicobacter pylori (Hp).  

Helicobacter pylori ialah suatu basil gram-negatif, spinal dengan flagella 

multipel lebih menyukai lingkungan mikroaerofilik. H. pylori tidak menyerang 

jaringan. Organisme ini terdapat dalam gel lendir yang melapisi sel epitelial dengan 

bagian kecil dari H. pylori melekat langsung pada sel epitelial. Kebanyakan orang 

yang terinfeksi H. pylori mempunyai neutrofil-neutrofil dalam lamina propia dan 

kelenjar epitelial serta suatu peningkatan dalam sel radang kronik pada lamina propia. 

Kolonisasi H. pylori dalam duodenum terbatas pada daerah metaplasia lambung dan 

ditemukan dalam epitelium lambung yang metaplastik dalam bulbus duodeni. H. 

pylori terbukti merupakan penyebab dari beberapa bentuk gastritis akut dan kronis 

(Ganong, 1992). Infeksi kuman Helicobacter pylori akut akan menimbulkan gastritis 

kronik atrofi sel mukosa korpus dan kelenjar, metaplasia intestinal dan hipoasiditas. 

Proses ini dipengaruhi oleh faktor host, bakteri (virulensi) dan lingkungan (asam 

lambung, OAINS (Obat Antiinflamasi Non Steroid), empedu). Timbulnya kelainan 

lambung oleh kuman Helicobacter pylori bukan melalui proses sitopatik tetapi proses 

imunologis yang ditimbulkannya. Kuman Helicobacter pylori mengeluarkan urease 
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yang memecah urea menjadi amonium dan CO2 sehingga milieu akan menjadi basa 

dan kuman Helicobacter pylori terlindungi terhadap faktor merusak dari 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). 

g) Lokasi Gastrik.  

Faktor lokasi gastritis mempunyai peran dalam kejadian tukak lambung. Bila 

terjadi pangastritis aktivitas sel polimorfonuklear meningkat, timbul atrofi kelenjar, 

metaplasia intestinal disertai sekresi asam normal, kadang-kadang hipoasiditas akan 

menimbulkan tukak lambung (Tarigan, 2001).  

c. Gambaran Klinis 

Dugaan seseorang menderita penyakit tukak perlu dipikirkan bila ditemukan 

antara lain adanya riwayat pasien tukak dalam keluarga, rasa sakit klasik dengan 

keluhan yang spesifik, faktor predisposisi seperti pemakaian OAINS (Obat 

Antiinflamasi Non Steroid), perokok dan alkohol dan adanya penyakit kronik seperti 

sirosis hati (Tarigan, 2001). 

Secara umum pasien tukak lambung biasanya mengeluh dispepsia. Dispepsia 

adalah suatu sindrom atau kumpulan keluhan beberapa penyakit saluran cerna seperti 

mual, muntah, kembung, nyeri ulu hati, sendawa, rasa terbakar, rasa penuh ulu hati 

dan cepat merasa kenyang (Tarigan, 2001). 

Gambaran klinis anamnesis berupa rasa sakit bisa berupa perasaan tidak enak, 

(discomfort) rasa terbakar, perasaan lapar. Rasa sakit ini disebabkan rangsangan di 
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ujung syaraf pada dasar tukak oleh asam lambung. Lokasi rasa sakit bisa pada ulu 

hati kiri dan kanan garis tengah perut, biasanya mulai dari satu titik (test point) 

dimana penderita bisa menunjukkan satu titik lokasi rasa sakit, akhirnya difus dan 

menjalar ke bahu kanan bila sudah ada proses diafragma. Pada tukak lambung 

kadang penderita tidak mengalami pengurangan rasa sakit setelah diberi makan 

bahkan menambah rasa sakit, disertai anoreksia, mual, muntah dan penurunan berat 

badan, tetapi ada penderita makin gemuk disebabkan dengan makan rasa sakit 

berkurang (terutama tukak duodeni) (Tarigan, 1990). 

d. Diagnosis 

Diagnosis tukak lambung ditegakkan berdasarkan pengalaman klinis, hasil 

pemeriksaan radiologi dan endoskopi, disertai biopsi untuk pemeriksaan histopatologi 

dan biakan kuman Helycobacter pylori. Secara klinis pasien mengeluh nyeri ulu hati 

kadang-kadang menjalar ke pinggang disertai mual dan muntah (Tarigan, 2001). 

1) Radiologi.  

Untuk memastikan suatu penyakit tukak lambung dapat dilakukan radiologi 

Bameal yang sudah dikenal sejak 1905 dengan teknik kontras tunggal (single 

contras). Untuk melihat seluruh mukosa lambung diambil beberapa posisi penderita, 

untuk menyebar-ratakan bahan kontras barium sehingga seluruh mukosa ditutupi 

lapisan tipis barium. Posisi prone untuk melihat kelainan daerah kardia dari hiatus 

hernia. Gambaran radiologi tukak lambung berupa niche dan ulcus ”crater”. Tanda 

statis lambung dengan terlihatnya sisa cairan dan makanan diatas bubur barium atau 
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pengosongan lambung lebih dari 4 jam. Pemeriksaan foto lambung tidak dianjurkan 

pada trimester pertama kehamilan (Tarigan, 2001). 

2) Endoskopi.  

Endoskopi secara optik dapat memperlihatkan secara langsung kelainan pada 

esofagus, lambung dan duodenum juga dapat dilakukan pengambilan foto berwarna 

lesi yang mencurigakan disertai dengan pengambilan biopsi untuk pemeriksaan 

histopatologik dan pemeriksaan sitologik. Pada saat ini pemeriksaan endoskopi 

dianggap lebih baik daripada radiologi terutama untuk tukak duodeni. Bila 

dikombinasi dengan biopsi dan sitologis ketepatan diagnosis hampir 98-100%, 

kesalahan 10% masih bisa terdapat pada beberapa klinik maju tergantung pada 

endoskopis yang melakukannya (Tarigan, 2001). 

3) Indikasi. 

a) Semua kelainan saluran makanan bagian atas sampai duodenum. Hati-hati sebab 

bisa terjadi perforasi daerah hipofaring, aspirasi pneumonia pada penderita yang 

sangat lemah. 

b) Semua penderita dengan hematemesis dan melena. Sebaiknya dilakukan 

endoskopi sebab lesi kecil yang telah ditutupi gumpalan darah tidak bisa dilihat 

dengan pemeriksaan radiologik. 

c) Konfirmasi diagnostik tukak duodeni. 

d) Menyingkirkan proses keganasan pada tukak lambung atau konfirmasi 

penyembuhan suatu tukak. 

e) Penderita dengan keluhan sugesti untuk tukak tanpa dukungan radiologik 

(Tarigan, 2001). 
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2. Singkong (Manihot utilissima Pohl.) 

a. Sistematika Penamaan 

Kedudukan tanaman singkong (Manihot utilissima Pohl.) dalam taksomoni 

adalah sebagai berikut: 

Divisio : Spermatophyta 

Sub divisio : Angiospermae 

Classis  : Dicotyledoneae 

Sub classis : Apetalae (Monoclamydeae) 

Ordo : Euphorbiales 

Familia : Euphorbiaceae 

Genus : Manihot 

Spesies : Manihot utilissima Pohl.  (Van Steenis, 1947). 

b. Nama Lain 

Singkong juga disebut Manihot utillisima Pohl. Singkong memiliki nama 

daerah diantaranya: singkong, huwi dangdeur, sampeu (Sunda), singkong, telo 

pohong, ketela kaspe (Jawa), puhung, pohong, telo belandha (Madura), wolaang 

kayu, uwi kayu (Sulawesi Utara), kesawi, ketela kayu (Bali), pangala, kusbin, peka 

reta (Papua), ubi kayee (Aceh) (Huriana, 2006). 

c. Kandungan Kimia 

Tanaman ini kaya kandungan kimia seperti hidrat arang, kalsium, karbohidrat, 

fosfor, lemak, protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin C dan zat besi (daun). 

Tanaman ini berkhasiat sebagai antikanker, antioksidan, antitumor dan penambah 

nafsu makan (Huriana, 2006). 
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d. Kegunaan Tanaman 

Di Indonesia, ketela pohon menjadi makanan bahan pangan pokok setelah 

beras dan jagung. Dengan perkembangan teknologi, ketela pohon dijadikan bahan 

dasar pada industri makanan dan bahan baku industri pakan. Selain itu digunakan 

pula pada industri obat-obatan (Anonima, 2007). Secara empiris, singkong digunakan 

oleh masyarakat sebagai alternatif obat untuk penyembuhan penyakit maag. Untuk 

menghasilkan efek sebagai obat penyakit maag digunakan seperempat umbi singkong 

segar atau dapat juga dari perasan diambil seperempat gelas dan dimakan satu kali 

sehari. 

e. Deskripsi Tanaman 

Singkong yang juga dikenal sebagai ketela pohon atau ubi kayu, dalam bahasa 

Inggris bernama cassava adalah pohon tahunan tropika dan subtropika dari keluarga 

Euphorbiaceae (Anonima, 2007). Batangnya tegak setinggi 1,5-4 m dengan bentuk 

batang bulat dengan diameter 2,5-4 cm, berkayu dan bergabus. Batang berwarna 

kecoklatan atau keunguan dan bercabang ganda tiga (Danarti dan Najijati, 1996). 

Daun singkong termasuk daun majemuk menjari dengan anak daun berbentuk 

ellips yang berujung runcing. Warna daun muda hijau kekuningan atau hijau 

keunguan. Tangkai daun panjang dengan warna hijau, merah, kuning atau kombinasi 

dari ketiganya. Bunga muncul pada setiap ketiak percabangan. Bunga betina tumbuh 

lebih dahulu dan matang pada saat tanaman berumur 3-4 minggu. Bila tidak dibuahi 

dalam 24 jam bunga akan layu dan gugur. Bunga jantan akan matang dalam waktu 

sebulan kemudian sehingga penyerbukannya terjadi secara silang (Danarti dan 

Najijati, 1996). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Pohon
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Euphorbiaceae&action=edit
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Umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan 

daunnya sebagai sayuran yang merupakan umbi atau akar pohon yang panjang 

dengan fisik rata-rata bergaris tengah 2-3 cm dan panjang 50-80 cm tergantung dari 

jenis singkong yang ditanam. Daging umbinya berwarna putih atau kekuning-

kuningan. Umbi singkong tidak tahan simpan meskipun ditempatkan di lemari 

pendingin. Gejala kerusakan ditandai dengan keluarnya warna biru gelap akibat 

terbentuknya asam sianida yang bersifat racun bagi manusia. Umbi singkong 

merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat namun sangat miskin protein. 

Sumber protein yang bagus justru terdapat pada daun singkong karena mengandung 

asam amino metionin (Anonima, 2007). 

f. Ekologi dan Penyebaran 

Sifat singkong yang mudah dan mampu berproduksi tinggi sekalipun ditanam 

di tanah kritis, singkong dapat berperan sebagai sumber bahan pangan yang murah 

dan mudah didapat terutama oleh penduduk pedesaan dan daerah pegunungan 

terpencil yang ditempat itu bahan makanan yang lebih mahal dan bergizi tidak 

terjangkau. 

3. Asetosal 

Obat anti inflamasi nonsteroid (AINSD) memiliki efek samping yaitu 

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

dan tukak, reaksi hipersesitivitas (trauma ruam kulit, angioedema dan bronkospasme), 

sakit kepala, pusing, vertigo, gangguan pendengaran (tinnitus, fotosensitifitas dan 

hematuria), gagal ginjal, kerusakan hati, alveolitis, pankreatitis dan perubahan pada 

mata (Anonim, 2000). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Umbi
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http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asam_sianida&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Racun
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumber_energi&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_amino
http://id.wikipedia.org/wiki/Metionin
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Asam asetil salisilat (gambar 1) yang lebih dikenal sebagai asetosal atau 

aspirin adalah analgesik antipiretik dan antiinflamasi yang sangat luas digunakan dan 

digolongkan dalam obat bebas. Selain sebagai prototip, obat ini merupakan standar 

dalam menilai efek obat sejenis. Untuk memperoleh efek antiinflamasi yang baik 

kadar plasma perlu dipertahankan antara 250-300 mcg/ml. Kadar ini tercapai dengan 

dosis aspirin oral 4 gram perhari untuk orang dewasa (Wilmana, 1995). 

 
Gambar 1. Struktur Kimia Asetosal (Anonim, 1979). 

Aspirin sebagian besar mencapai sirkulasi sistemik sebagai asam salisilat 

karena dihidrolisis oleh asterase dalam mukosa gastrointestinal dan hati. Kadar 

plasma tertinggi dicapai kira-kira 100-110 menit setelah pemberian oral, 10-20 menit 

lebih awal dari salisilat. Distribusinya ke jaringan-jaringan cepat, efek sudah tercapai 

setelah 0,5-1 jam. Plasma t1/2-nya pendek sekali, kurang lebih 20 menit, waktu paruh 

metabolitnya (asam salisilat) antara 3-6 jam tergantung dari dosis. Ekskresinya 

melalui ginjal, untuk kurang lebih 70% sebagai salisilat dan diperlancar oleh zat-zat 

alkalis (natrium bikarbonat, sitrat dan sebagainya) (Tjay dan Rahardja, 1978). 

Aspirin diabsorbsi dengan mekanisme difusi pasif dalam bentuk molekul tak 

terionkan melewati membran gastrointestinal dan dipengaruhi oleh pH larutan. Jika 

pH meningkat, aspirin lebih banyak terionisasikan dan kecepatan absorbsi cenderung 

turun. Karena pH larutan rendah, maka pada pemberian oral aspirin dengan cepat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Aspirin-skeletal.svg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Aspirin-skeletal.svg
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diabsorbsi di lambung. Meskipun demikian, absorbsi di usus halus lebih besar 

daripada di lambung (Tjay dan Rahardja, 1978). 

Efek samping yang paling sering terjadi adalah iritasi mukosa lambung dengan 

terjadinya borok lambung dan kehilangan darah okult (tersembunyi). Selain itu 

aspirin memperbanyak keluarnya keringat dan pada dosis lebih tinggi dari normal 

dapat mengakibatkan tinnitus (suara bergema di telinga), gangguan pernapasan juga 

mengigau (Tjay dan Rahardja, 1978). 

Mekanisme terjadinya ulkus dan pendarahan lambung karena pengaruh 

pemberian asetosal adalah mekanisme secara lokal yaitu asetosal mengiritasi 

epitelium pada gastrik sedangkan mekanisme secara sistemik adalah menghubungkan 

tempat emzim COX-1 yang mana hasilnya dapat menurunkan sintesis protektif 

prostaglandin (DiPiro, et al., 2006). 

4. Sukralfat 

Sukralfat merupakan senyawa alumunium sukrosa sulfat  membentuk polimer 

mirip lem dalam suasana asam dan terikat pada jaringan nekrotik tukak secara 

selektif. Sukralfat bekerja sebagai sawar  terhadap HCl  dan pepsin ini terutama 

efektif terhadap tukak deudenum. Pemberian bersama  AH2 atau antasid menurunkan 

bioavailabilitas. Mekanisme kerja obat dari sukralfat adalah dengan meningkatkan 

resistensi mukosa terhadap asam dengan membentuk kompleks protein yang melekat 

pada tempat ulkus dan juga memperlihatkan harapan dalam terapi ulkus (Sjamsudin 

dan Arif, 1995).  

Sukralfat mempunyai indikasi yang sama efektifnya dengan simetidin  untuk 

pengobatan tukak lambung  dan tukak duodenum. Data terbatas menunjukkan bahwa 
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derajat kekambuhan ulkus lebih rendah setelah pemberian sukralfat. Sukralfat 

mempunyai efek samping yaitu dari suatu penelitian kira-kira 4,7% pasien mengalami 

efek samping  dan yang sering adalah konstipasi. Karena sukralfat mengandung 

alumunium, pengunaannya pada pasien gagal ginjal harus hati-hati, tidak digunakan 

untuk wanita hamil (Sjamsudin dan Arif, 1995). 

Interaksi yang terjadi adalah sukralfat dapat mengganggu absorpsi tetrasiklin, 

warfarin, fenitoin dan digoksin sehingga dianjurkan untuk diberikan dengan interval 2 

jam. Sukralfat juga menurunkan bioavailabilitas siprofloksasin dan norfloksasin, 

sehingga untuk menghindari kegagalan pengobatan dengan antibiotika ini jangan 

diberikan bersamaan. Dosis yang lazim untuk tukak peptik dan duodenum 1 g, 4 kali 

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

digunakan untuk dosis dewasa. Pemberian antasid untuk mengurangi nyeri dapat 

diberikan dengan interval 1 jam setelah surkralfat (Sjamsudin dan Arif, 1995).  

  

E. Keterangan Empiris 

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data ilmiah mengenai efek 

antiulcer perasan umbi singkong (Manihot utilissima Pohl.) pada tikus putih jantan 

galur Wistar yang diinduksi dengan aspirin dosis 135 mg/kgBB. 

 

 

 

 

 




