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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lambung adalah bagian dari saluran pencernaan yang dapat mekar. Lambung 

menerima makanan dan minuman yang bekerja sebagai penampung untuk jangka waktu 

yang pendek. Semua makanan dan minuman tersebut akan dicairkan dan dicampurkan 

dengan asam hidroklorida yang mengasamkan. Minuman yang mengandung kafein dan 

merokok dapat merangsang pembentukan asam (Pearce, 2002). Bila produksi asam 

lambung dan pepsin yang bersifat korosif tidak seimbang dengan sistem pertahanan 

gastroduodenal maka akan terjadi ulkus peptikum (Tarigan, 2001). 

Perkembangan terakhir di dunia medis mengenai strategi terapi dan pengobatan 

inflamasi cenderung menentukan pilihannya pada jenis obat-obat  non-steroid padahal 

obat tersebut memiliki efek langsung terhadap mukosa lambung dan menyebabkan 

terbentuknya ulkus (Sulistia, 1995). Obat-obat antiinflamasi non-steroid sebaiknya tidak 

diberikan kepada pasien yang mengidap ulkus peptikum (Anonim, 2000). 

Dewasa ini pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan 

tumbuhan berkhasiat semakin berkembang. Masyarakat mulai memahami bahwa 

penggunaan tumbuhan untuk obat sebenarnya bisa sejajar dan saling mengisi dengan 

penggunaan modern (Kusuma dkk., 2005). Kini banyak dilakukan penelitian terhadap 

bahan-bahan alam dan pengembangan senyawa kimia baru yang ditelusuri dari bahan 

alam yang secara empiris digunakan  oleh masyarakat dan terbukti khasiat obat, namun 

belum diketahui secara pasti kandungan zat aktifnya (Wijayakusuma, 1993).  
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 Masyarakat daerah Gebyok, Selo, Boyolali mengkonsumsi umbi talas untuk 

mengobati ulkus lambung. Umbi talas dikonsumsi dalam keadaan matang karena umbi 

talas mentah sedikit beracun dan gatal di mulut dan tenggorokan (Dalimarta, 2000).  

Berdasarkan pengalaman empiris masyarakat tersebut, dilakukan penelitian dalam 

sediaan infusa untuk mengetahui sejauh mana umbi talas dapat mengobati ulkus 

lambung, karena dengan dibuat sediaan infusa umbi talas tidak dalam keadaan mentah 

lagi. Lebih lanjut diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tanaman alternatif 

untuk pengobatan ulkus peptikum. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: 

apakah infusa umbi talas (Calocasia esculentum Schott) memiliki efek antiulcer pada 

tikus putih jantan galur Wistar yang telah diinduksi dengan aspirin dosis 135mg/kgBB ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antiulcer infusa umbi talas 

(Calocasia esculentum Schott) pada tikus putih jantan galur Wistar  yang telah 

diinduksi dengan aspirin dosis 135 mg/kgBB. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Lambung 

a. Anatomi Lambung 

Lambung terletak oblik dari kiri ke kanan menyilang di abdomen atas tepat di 

daerah epigastrik, di bawah diafragma dan di depan pankreas. Dalam keadaan kosong 

lambung menyerupai tabung bentuk J, dan bila penuh, berbentuk seperti buah pir 
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raksasa. Kapasitas normal lambung adalah 1-2 l. Lambung terdiri dari fundus, batang 

utama, dan antrum pilorik. Lambung berhubungan dengan usofagus melalui orifisium 

atau kardia dan dengan duodenum melalui orisium pilorik (Price, 2005). 

Mukosa lambung mengandung banyak kelenjar profunda. Dalam daerah pylorus 

dan kardia, kelenjar mensekresi mukus. Dalam corpus gastricae, termasuk fundus, 

kelenjar ini mengandung sel parietalis (oksintik), yang mensekresi asam hidroklorida 

dan faktor intrinsik serta sel principalis (utama, zimoten, peptik), yang mensekresi ini 

bercampur dengan mukus yang disekresi oleh sel di dalam leher kelenjar. Beberapa 

kelenjar bermuara ke dalam ruangan umum (fomeola gastrica) yang kemudian 

bermuara ke atas permukaan mukosa (Ganong, 1992). 

b. Fisiologi Lambung 

Lambung memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai fungsi motorik, yaitu 

menampung dan menyimpan  makanan dari usofagus melalui orifisium kardiak dan 

bekerja sebagai penimbun sementara, memecahkan makanan menjadi partikel-partikel 

kecil dan mencampurnya dengan getah lambung melalui kontraksi otot yang 

mengelilingi lambung. Sebagai fungsi pencernaan dan sekresi, yaitu pencernaan protein 

oleh pepsin dan HCl, sintesis dan pelepasan gastrin yang dipengaruhi oleh protein yang 

dimakan, sekresi mukus yang membentuk selubung dan melindungi lambung serta 

sebagai pelumas sehingga makanan lebih mudah diangkut, sekresi bikarbonat bersama 

dengan sekresi gel mukus yang berperan sebagai barier dari asam lumen dan pepsin 

(Price, 2005). 

Sel glandula gastrica mensekresi sekitar 2500 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 
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protein serta merangsang aliran empedu dan getah pankreas. Mukosa lambung juga 

mensekresi bikarbonat, bikarbonat dan mukus membentuk lapisan tak teraduk yang 

mempunyai pH sekitar 7,0. Lapisan tak teraduk ini ditambah membrana permukaan sel 

mukosa dan tautan kedap di antaranya membentuk sawar bikarbonat mukosa yang 

melindungi sel mukosa dari kerusakan oleh asam lambung (Ganong, 1992).  

2. Tukak Peptik 

a. Definisi Tukak Peptik 

Tukak peptik adalah putusnya kontinuitas mukosa lambung yang meluas di 

bawah epitel. Ulkus peptikum dapat terletak di setiap bagian saluran pencernaan yang 

terkena getah asam lambung, yaitu esofagus, lambung, duodenum, jejenum (Price, 

2005). Ulkus peptikum ada dua jenis, yaitu: 

1.) Ulkus Peptik Akut 

Lesi kelainan ini 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 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”. Berbeda dengan ulkus lain melibatkan seluruh lapisan 

mukosa dan sekresi asam lambung bertambah (Tambutan, 1994). 

 Ulkus peptik akut 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”. 

Sedangkan secara mikroskopik terdapat daerah kecil dari ulserasi permukaan non-

spesifik yang meluas ke bawah, tetapi tidak melalui muskularis mukosa. Keadaaan ini 
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merupakan infiltrasi sel peradangan ringan tetapi tanpa perubahan vaskular (Thomson, 

1997). 

2.) Ulkus Peptik Kronik 

  Ulkus peptik kronik hanya terjadi pada lima tempat yaitu lambung, duodenum, 

usofagus, 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 halus, tetapi pembuluh darah yang 

mengalami trombosis atau paten dapat terlihat. Secara eksternal, terdapat indurasi 

dan selubung peritoneal seringkali memperlihatkan kerutan fibrosa. Dan secara 

mikroskopik  merupakan suatu dasar ulkus superfisial dengan jari-jari granulasi 

peradangan nekrotik, terdapat zona  jaringan granulasi peradangan aktif dan non-

spesifik, dasarnya terdiri dari jaringan fibrosa padat dan jaringan fibrosa luas. 

Keadaan terakhir ini biasanya menggantikan otot secara lengkap dan seringkali 

meluas ke permukaan peritoneum. Epitelium dari tepi-tepinya dapat 

memperlihatkan profilasi dalam suatu usaha penyembuhan, tetapi tetap superfisial 

terhadap muskularis mukosa (Thomson, 1997).  

b. Etiologi Tukak Peptik  

Tukak lambung dan tukak usus adalah pemborokan-pemborokan diselaput lendir 

lambung atau usus duabelas jari yang berciri rasa nyeri hebat yang berkala. Sebabnya 

ialah berkurangnya daya tangkis selaput lendir dinding lambung, yang dalam keadaan 
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sehat sangat tahan terhadap asam klorida dan pepsin. Daya tangkis ini berdasarkan 

keutuhan daya regenerasi dari sel-sel mukosa dan dapat diperlemah oleh beberapa 

faktor misalnya sekresi HCl berlebihan, emosi dan stress, alkohol dan obat-obat seperti 

asetosal, indometacin dan kortison. Akibatnya adalah luka-luka mikro di mukosa, 

sehingga getah lambung dapat meresap kejaringan-jaringan dalam. Histamin dilepaskan, 

yang memperkuat lagi sekresi asam dan lambat laun lesi bertambah besar sehingga 

menjadi pemborokan  (Tjay dan Raharja, 1986). 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 merupakan faktor utama penyebab tukak duodeni, 

sedang efek resistensi mukosa merupakan faktor penting untuk terjadinya tukak 

lambung (Tambutan, 1994).  

Tukak peptik sering terjadi pada keluarga tingkat pertama (first degree 

relatives). Peningkatan kadar pepsinogen dalam serum terlihat pada 50 % pasien tukak 

duodenum. Hal ini diturunkan sebagai sifat bawaan. Ulkus peptik lebih sering terjadi 

pada pria daripada wanita karena jumlah sel parietal pada wanita lebih sedikit daripada 

pria (Estuningtyas dan Arif, 2007).  

c. Epidemiologi Tukak Peptik 

Penderita tukak lambung biasanya lebih sering terdapat pada kelompok sosial 

ekonomi yang lebih rendah dibanding dengan penderita tukak duodenum di Inggris. 

Faktor makan yang tidak teratur, beragam-ragam makanan, gigi yang tumbuh tidak 

sempurna dan alkohol dianggap tidak seberapa penting sebagai penyebab penyakit 

tukak peptik (Tarigan, 1990). Tukak lambung dijumpai sama banyak pada pria dan 

wanita, sering pada usia lanjut dan kelompok sosial ekonomi rendah, insidensi tukak 
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lambung di Britania Raya sekitar 6-20% penduduk menderita tukak pada usia 55 tahun, 

sedang prevalensinya 2-4%. Secara klinis tukak duodenum lebih sering dijumpai 

daripada tukak lambung (Tarigan, 2001). Wanita hamil agak terlindungi terhadap 

kejadian tukak karena faktor perbaikan regenerasi sel mukosa (Tarigan, 1990). 

Penderita tukak lambung biasanya juga menurunkan penyakit lambung kepada 

anak-anaknya. Faktor lingkungan dan genetik memegang peranan yang hampir sama 

dengan kejadian tukak duodenum. Penderita tukak duodenum mempunyai golongan 

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

lambung (Tarigan, 1990). 

d. Patofisiologi Tukak Lambung 

(1). Patogenesis.  

Distribusi lokalisasi tukak peptikum terbanyak pada dinding posterior bulbus 

duodenum dan kurvatura minor antrum pilorikum. Tukak lambung dapat dijumpai pada 

semua mukosa lambung dan 14% terdapat di daerah kurvatura mayor. Pada umumnya 

ulkus peptikum terletak pada daerah ”downstream” asam-pepsin dan tidak melibatkan 

mukosa yang mensekresi asam pepsin. Tukak yang letaknya melintang pada kurvatura 

minor, mirip dengan pelana kuda disebut ”saddle-shape ulcer”. Apabila tukak ini 

sembuh, terjadi fibrosis dan lambung bagian tengah menyempit dan disebut ”hour glass 

stomach” (Tambutan, 1994). Terjadinya tukak merupakan proses interaksi antara faktor 

agresif dan faktor defensif, dimana keseimbangan terganggu dengan faktor agresif 

sebagai pihak yang dominan. 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. 
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Lapisan teratas sel epitel mukosa lambung menghasilkan mukus dan bikarbonat dan 

bekerja melindungi mukosa lambung (Tarigan, 1990).  

(2). 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 lambung. Plasma membran sel epitel lambung 

terdiri dari lapisan-lapisan lipid bersifat pendukung mukosa barier. Dalam faktor asam 

lambung termasuk faktor genetik, yaitu seseorang mempunyai massa sel parietal yang 

besar. Tukak lambung yang letaknya dekat pilorus atau dijumpai bersama dengan tukak 

duodenum biasanya disertai hipersekresi asam, sedangkan bila lokasinya pada tempat 

lain di lambung biasanya desertai hiposekresi asam (Tarigan, 2001).   

(3).  Pengukuran Sekresi Asam Lambung.  

Deteksi hipersekresi asam lambung adalah penting jika dicurigai sindrom 

Zollinger-Ellison. Karena pasien dengan ulkus peptikum hampir selalu berhubungan 

dengan keganasan, pengukuran sekresi asam lambung diindikasikan dalam pencarian 

penyebab kambuhnya ulkus setelah operasi ulkus peptikum (Ganong, 1992).   

(4). Faktor Agresif Asam dan Pepsin.  

Mukosa lambung memiliki suatu kemampuan yang luar biasa untuk mensekresi 

asam. Sel parietal (oxyntic cells), berselang-seling sepanjang perjalanan kelenjar korpus 

dan fundus lambung, mensekresi asam hidrogen klorida oleh suatu proses yang 

melibatkan fosforilasi oksidatif. Sel parietal mensekresi ion hidrogen dalam konsentrasi 

kira-kira 3 juta kali yang ditemukan di dalam darah. Tiap ion hidrogen (H+) yang 
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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. Mukosa lambung mengandung 

histamin dalam jumlah besar. Histamin terkandung dalam granula sitoplasmik sel mast, 

yang letaknya bukan epitelial (interstisial) dan sel menyerupai-enterokromafin (LEK) 

sel endrokrin epitelial yang tersebar satu demi satu dalam kelenjar oxyntic, sering pada 

kontak langsung (direct contact) dengan sel parietal. Antagonis reseptor H-2 (contohnya 

simetidin, ranitidin, fomitidin, nizatidin) mencegah sekresi asam basal dan juga sekresi 

dalam respons terhadap pemberian makan, gastrin, histamin, hipoglikemia atau 

rangsangan vagal. Histamin merangsang sekresi asam lambung dengan meningkatkan 

adenosin monofosfat siklik (AMP) sel parietal, dengan demikian mengaktifkan protein 

kinase yang bergantung pada AMP siklik. Gastrin dan asetilkolin, yang tidak 

merangsang produksi AMP siklik, merangsang sekresi asam dengan meningkatkan 

kalsium sitosolik sel parietal. 

(5).  Pertahanan Mukosa.  

Mukus lambung penting dalam pertahanan mukosa dan dalam 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 

oleh 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. Mukus lambung 

merupakan suatu glikoprotein polimer yang besar (2 x 106 berat molekul), mengandung 

empat subunit yang dihubungkan oleh jembatan disulfida. Prostaglandin dalam jumlah 
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besar di dalam mukosa lambung. Prostaglandin endogen merupakan elemen penting 

yang membangun pertahanan mukosa. Prostaglandin ini merangsang sekresi mukus 

lambung dan bikarbonat mukus lambung dan duodenum, yang mendapat sebagian besar 

asam lambung yang telah disekresi. Prostaglandin berperan dalam mempertahankan 

aliran darah mukosa lambung dan dalam integritas mukosa lambung (Ganong, 1992).  

(6).  Faktor penyebab tukak peptik  

Walaupun faktor penyebab yang penting adalah aktivitas pencernaan peptik oleh 

getah lambung, namun terdapat bukti yang mrnunjukkan bahwa banyak faktor yang 

berperan dalam patogenesis ulkus peptikum. Misalnya, bakteri Helycobacter pylori 

(Price, 2005).  H. Pylori ialah suatu basil gram-negatif. H. pylori  tidak menyerang 

jaringan. Organisme menghuni 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 dan 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 duodenum dari kebanyakan 

pasien dengan ulkus duodenum. H. pylori terbukti merupakan penyebab dari beberapa 

bentuk gastritis akut dan kronis (Ganong, 1992). Proses ini dipengaruhi oleh faktor host, 

bakteri atau virulensi dan lingkungan (asam lambung, OAINS, empedu) dan 

terbentuklah tukak lambung. 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 akan menjadi basa dan kuman Helicobacter pylori 
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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). 

(8).  Gambaran Klinis 

Gambaran klinis utama ulkus peptikum adalah nyeri epigastrum yang secara 

khas akan mereda setelah makan atau menelan antasid. Nyeri biasanya timbul 2 sampai 

3 jam setelah makan atau pada malam hari sewaktu lambung kosong. Nyeri ukus 

peptikum seringkali digambarkan sebagai nyeri teriris, terbakar, atau rasa tidak enak. 

Gejala dan tanda penyakit ini adalah muntah dengan muntahan berwarna merah atau 

seperti kopi, mual, anoreksia, dan pennurunan berat badan (Price, 2005).  

Dugaan seseorang menderita penyakit tukak perlu dipikirkan bila ditemukan: 

Adanya riwayat pasien tukak dalam keluarga, rasa sakit klasik dengan keluhan yang 

spesifik, faktor predisposisi seperti pemakaian OAINS, perokok dan alkohol, adanya 

penyakit kronik seperti sirosis hati. 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 atau 

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

(9).     Diagnosis 

Diagnosis tukak lambung ditegakkan berdasarkan pengalaman klinis, hasil 

pemeriksaan radiologi dan endoskopi, disertai biopsi untuk pemeriksaan histopatologi, 

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

kadang-kadang menjalar ke pinggang disertai mual dan muntah (Tarigan, 2001). 
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3. Umbi Talas (Calocasia esculentum Schott ) 

a. Sistematika Penamaan 

Kedudukan tanaman umbi talas (Calocasia esculentum Schott ) dalam 

taksonomi adalah sebagai berikut: 

Kerajaan : Plantae 

Divisio : Spermatophyta 

Kelas : Monocotyledoneae   

Ordo : Aracales 

Familia : Araceae 

Genus : Calocasia 

Spesies : Calocasia esculentum L (Tjitrosoepomo, 1988). 

b. Nama Daerah 

Calocasia esculentum  Schott memiliki nama daerah: eumpene (Aceh), lumbu 

(Gayo), keladi, sukat, ambargo, sauhat, tale, suwat (Batak), bolang, taleus (Sunda), 

gelo, linyal, tales (Jawa), tales (Bali), ufi lole (Flores), paco (Makasar), aladi (Bugis), 

bete, komo (Maluku), kalen, mom, warimu, nomo, uma, ifen, fa faine, biau, yefam, buge, 

hekere, mengkodo (Irian Jaya) (Dalimartha, 2006). 

c. Kandungan Kimia 

  Tanaman ini kaya kandungan kimia seperti  amilum, polifenol dan saponin 

(Dalimartha, 2006). Kandungan gizi yang terdapat pada 100 g umbi talas adalah 

kalsium 98 mg, protein 1,9 mg, lemak 0,2 mg, posfat 61 mg, dan besi 1,0 mg.   

d. Kegunaan Tanaman 

Umbi digunakan untuk pengobatan : TBC kulit (scrofula), radang kulit 

bernanah, psoriasis, tumor dirongga perut, berak darah, keseleo, ketombe, bisul, 

tersiram air panas, luka bakar dan tukak peptik (Dalimartha, 2006). 
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Tangkai daun digunakan untuk : gatal-gatal (urtikaria), diare, pembalut luka 

baru. Dan daunnya digunakan untuk mengatasi : disengat lebah, borok, bisul, radang 

kulit bernanah, diare dan berkeringat malam hari (Dalimartha, 2006) 

e. Deskripsi Tanaman 

Talas merupakan tumbuhan yang umumnya dibudidayakan, tapi ada juga yang 

ditemukan tumbuh secara liar. Talas merupakan herba bergetah dengan batang di bawah 

tanah yang berbentuk umbi, tingginya 0,4 - 1,5 m. Tangkai daun berwarna hijau, 

bergaris-garis tua atau keunguan. Pangkal daun membentuk pelepah. Helaian daun bulat 

telur, ellips dengan ujung meruncing bagian bawah berlilin. Bagian bunga yang tumbuh 

tidak tumbuh tidak sempurna membentuk gada. Buah buni warna hijau, biji berbentuk 

spul, beralur membujur. Umbinya bisa dimakan. Tanaman yang biasanya hidup di 

tempat lembab atau rawa-rawa (Tjitrosoepomo, 1988). Rasanya manis dan pedas, 

bersifat netral. Tanaman ini  sedikit toksik, berkhasiat sebagai antiradang, mengurangi 

bengkak dan astringen (Dalimartha, 2006).  

4. Asam asetil salisilat  

Asam asetil salisilat lebih dikenal sebagai asetosal atau aspirin. Asam asetil 

salisilat merupakan obat anti inflamasi nonsteroid (OAINS) turunan asam karboksilat 

derivat asam salisilat yang dapat dipakai secara sistemik. Golongan aspirin ini dapat 

dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar. 1. Obat Analgetik Anti Inflamasi Non Steroid (obat AINS) (Freddy, 2007). 
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Asam asetil salisilat (gambar 2) memiliki  efek samping 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, fotosensitifitas dan hematuria), gagal 

ginjal, kerusakan hati, alveolitis, pankreatitis dan perubahan pada mata.  

        

Gambar 2. Struktur Kimia Asetosal (Freddy,2007) 

Efek terhadap saluran cerna adalah efek iritasi saluran cerna yaitu induksi tukak 

lambung atau tukak peptik yang kadang-kadang disertai anemia sekunder akibat 

perdarahan saluran cerna. Perdarahan lambung yang berat dapat terjadi pada dosis besar 

dan pemberian kronik. 

Pada pemberian oral, aspirin sebagian diabsorbsi dengan cepat dalam bentuk 

utuh di lambung, tetapi sebagian besar di usus halus bagian atas. Kadar tertinggi dicapai 

kira-kira 2 jam setelah pemberian. Kecepatan absorbsinya tergantung dari kecepatan 

disintegrasi dan disolusi tablet, pH permukaan mukosa dan waktu pengosongan 

lambung (Freddy,2007).    

5. Sukralfat  

Sukralfat dikenal sebagai sitoprotektif, memiliki beberapa efek yang 

meningkatkan mekanisme perlindungan mukosa, dengan demikian mencegah kerusakan 

mukosa, mengurangi peradangan, dan menyembuhkan ulkus yang telah ada. Kompleks 

alumunium hidroksida dan sukrosa sulfat berikatan dengan kelompok protein yang 



 

 

15

bermuatan positif, glikoprotein dan sebagainya dari mukosa yang sehat maupun yang 

nekrotik. Dengan membentuk suatu kompleks berbentuk gel dengan mukus, sukralfat 

menciptakan barrier yang menghalangi difusi HCl dan mencegah degradasi mukus oleh 

pepsin. Obat ini juga merangsang pelepasan prostaglandin, mukus dan keluaran 

bikarbonat, dan menghambat pencernaan pepsin. Dengan mekanisme ini sukralfat 

menyembuhkan ulkus dengan efektif dan digunakan dalam terapi pemeliharaan jangka 

panjang untuk mencegah kekambuhan (Mycek dkk, 2001). 
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  R = SO3(Al2(OH)5) 

Gambar 3. Struktur Kimia Sukralfat (Mursthler, 1991) 

Senyawa alumunium sukrosa sulfat ini membentuk polimer seperti lem dalam 

suasana asam dan terikat pada jaringan nekrotik tukak secara selektif. Suasana asam 

diperlukan untuk mengaktifkan obat ini, pemberian bersama AH2 atau antasida 

menurunkan bioavailabilitas AH2. 

Efek samping yang sering terjadi pada pasien adalah konstipasi. Karena 

sukralfat mengandung alumunium, penggunaan pada pasien gagal ginjal harus hati-hati. 

Dosis untuk dewasa 1g, 4 X sehari dalam keadaan lambung kosong (1 jam 

sebelum makan), selama 4-8 minggu. Pemberian antasid  untuk mengurangi nyeri dapat 

diberikan dengan interval 1 jam setelah surkralfat. Untuk pencegahan stress ulcer 

diberikan 1g, 6 kali sehari sebagai suspensi oral (Estuningtyas, 2007). 
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E. Keterangan Empiris 

Dari penelitian infusa umbi talas ini  diharapkan diperoleh data ilmiah yang 

dapat memberikan efek antiulcer terhadap tikus putih jantan galur Wistar yang telah di 

induksi dengan aspirin dosis 135 mg/kgBB.  

  

 




