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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tukak peptik merupakan penyakit akibat gangguan pada saluran 

gastrointestinal atas yang disebabkan sekresi asam dan pepsin yang berlebihan 

oleh mukosa lambung (Avunduk, 2008). Helicobacter pylori diketahui sebagai 

penyebab utama tukak lambung, selain NSAID dan penyebab yang jarang adalah 

Syndrome Zollinger Ellison dan penyakit Chron disease (Sanusi, 2011). Bakteri 

tersebut terdapat di mukosa lambung dan juga banyak ditemukan pada permukaan 

epitel di antrum lambung (Hadi, 2013). Studi di Indonesia menunjukkan adanya 

hubungan antara tingkat sanitasi lingkungan terhadap prevalensi infeksi H. pylory 

dan diperkirakan 36-46,1 % populasi telah terinfeksi H. pylory (Rani & Fauzi, 

2006). 

Pengobatan tukak peptik ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup 

pasien, menghilangkan keluhan, menyembuhkan tukak, mencegah kekambuhan 

dan komplikasi (Sanusi, 2011). Pilihan pengobatan yang paling tepat untuk 

penyakit tukak peptik tergantung pada penyebabnya. Terapi kombinasi obat 

diperlukan untuk penyakit tukak peptik. Kombinasi dua jenis antibiotik dengan 

PPI (Proton Pump Inhibitor) atau bismuth digunakan untuk terapi eradikasi H. 

pylory, sedangkan kombinasi H2 reseptor antagonis, PPI atau sukralfat dapat 

digunakan untuk terapi yang disebabkan NSAID. Penggunaan obat yang tidak 

rasional masih sering dijumpai di pusat-pusat kesehatan seperti rumah sakit dan 

puskesmas. Ketidaktepatan indikasi, obat, pasien, dan dosis dapat menyebabkan 

kegagalan terapi. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, konsumsi 

makanan dan minuman cepat saji serta minuman beralkohol dapat meningkatkan 

terjadinya angka kekambuhan dan komplikasi perdarahan pada saluran cerna, 

kanker bahkan kematian (Sanusi, 2011). Menurut Putri (2010), hasil penelitian 

kerasionalan pengobatan tukak peptik di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta Tahun 2008 menunjukkan bahwa ketepatan indikasi sebesar 
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100%, ketepatan obat 96,43%, ketepatan pasien 100%, dan ketepatan dosis 

64,29%. 

Angka kejadian tukak peptik menempati nomor ke-7 dari 10 penyakit 

terbanyak di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, selain itu adanya kombinasi 

obat pada terapi tukak peptik, mendorong penulis untuk meneliti tentang 

kerasionalan penggunaan obat penyakit tukak peptik di rumah sakit tersebut. 

Evaluasi terhadap antibiotik terkait dengan terapi eradikasi H.pylori tidak 

dilakukan pada penelitian ini dikarenakan tidak adanya pemeriksaan identifikasi 

bakteri tersebut pada data rekam medis. Penyakit tukak peptik tidak bisa dianggap 

remeh, sebab dapat menyebabkan kekambuhan, dan komplikasi yang lebih parah 

seperti kanker lambung, perdarahan, bahkan kematian. Diharapkan penelitian 

evaluasi kerasionalan penggunaan obat pada pasien tukak peptik ini dapat menjadi 

pertimbangan penting bagi tenaga kesehatan sehingga tingkat kekambuhan, efek 

samping, dan komplikasi dapat dicegah, serta keberhasilan terapi dapat dicapai 

secara optimal. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana gambaran terapi pada pasien tukak peptik di Instalasi Rawat Inap 

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2014? 

2. Bagaimana kerasionalan terapi pada pasien tukak peptik di Instalasi Rawat 

Inap RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2014 ditinjau dari ketepatan 

indikasi, obat, pasien, dan dosis berdasarkan standar literatur 

Pharmacotheraphy A Pathopshyologic Approach 7th edition tahun 2008? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui gambaran terapi pada pasien tukak peptik di Instalasi Rawat Inap 

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2014. 

2. Mengetahui kerasionalan terapi pada pasien tukak peptik di Instalasi Rawat 

Inap RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 2014 yang ditinjau dari aspek tepat 
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indikasi, tepat obat, tepat pasien, dan tepat dosis berdasarkan standar literatur 

Pharmacotheraphy A Pathopshyologic Approach 7th edition tahun 2008. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tukak Peptik 

a. Definisi 

Tukak peptik adalah penyakit akibat gangguan pada saluran 

gastrointestinal atas yg disebabkan sekresi asam dan pepsin yang berlebihan oleh 

mukosa lambung (Avunduk, 2008). Tukak peptik merupakan keadaan terputusnya 

kontinuitas mukosa yang meluas di bawah epitel atau kerusakan pada jaringan 

mukosa, sub mukosa hingga lapisan otot dari suatu daerah saluran cerna yang 

langsung berhubungan dengan cairan lambung asam atau pepsin (Sanusi, 2011). 

Sel parieteal mengeluarkan asam lambung HCl, sel peptik atau zimogen 

mengeluarkan pepsinogen yang oleh HCl dirubah menjadi pepsin dimana HCl dan 

pepsin adalah faktor agresif terutama pepsin dengan pH <4 (sangat agresif 

terhadap mukosa lambung). Bahan iritan akan menimbulkan defek barier mukosa 

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, dan tukak lambung 

(Tarigan, 2006). 

b. Etiologi 

Sampai saat ini diketahui terdapat tiga penyebab utama tukak peptik, yaitu 

NSAID, infeksi H. Pylori, dan kondisi hipersekresi asam seperti Zollinger-Ellison 

syndrome. Adanya infeksi H. Pylori atau penggunaan NSAID harus ditelusuri 

pada semua penderita dengan tukak peptikum (Sanusi, 2011). 

c. Patofisiologi 

Tukak terjadi karena gangguan keseimbangan antara faktor agresif (asam, 

pepsin atau faktor-faktor iritan lainnya) dengan faktor defensif (mukus, 

bikarbonat, aliran darah) (Sanusi, 2011). Sel parietal mengeluarkan asam lambung 

HCl, sel peptik atau zimogen mengeluarkan pepsinogen yang oleh HCl dirubah 

menjadi pepsin dimana HCl dan pepsin adalah faktor agresif terutama pepsin 
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dengan pH < 4 (sangat agresif terhadap mukosa lambung). Bahan iritan dapat 

menimbulkan defek barier mukosa dan terjadi difusi balik ion H+. Histamin 

terangsang untuk lebih banyak mengeluarkan asam lambung, kemudian 

menimbulkan dilatasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh kapiler, kerusakan 

mukosa lambung, gastritis akut atau kronik, dan tukak peptik (Tarigan, 2006). 

Helicobacter pylori dapat bertahan dalam suasana asam di lambung, 

kemudian terjadi penetrasi terhadap mukosa lambung, dan pada akhirnya H. 

pylori berkolonisasi di lambung. Kemudian kuman tersebut berpoliferasi dan 

dapat mengabaikan sistem mekanisme pertahanan tubuh. Pada keadaan tersebut 

beberapa faktor dari H. pylori memainkan peranan penting diantaranya urase 

memecah urea menjadi amoniak yang bersifat basa lemah yang melindungi 

kuman tersebut terhadap asam HCl (Rani & Fauzi, 2006). 

Obat NSAID yang dapat menyebabkan tukak antara lain:  indometasin, 

piroksikam, ibuprofen, naproksen, sulindak, ketoprofen, ketorolac, flurbiprofen 

dan aspirin (Berardi & Welage, 2008). Obat-obat tersebut menyebabkan 

kerusakan mukosa secara lokal dengan mekanisme difusi non ionik pada sel 

mukosa (pH cairan lambung << pKa NSAID). Stres yang amat berat dapat 

menyebabkan terjadinya tukak, seperti pasca bedah dan luka bakar luas, hal ini 

terjadi karena adanya gangguan aliran darah mukosa yang berkaitan dengan 

peningkatan kadar kortisol plasma. Stres emosional yang berlebihan dapat 

meningkatkan kadar kortisol yang kemudian diikuti peningkatan sekresi asam 

lambung dan pepsinogen, sama halnya dengan gaya hidup yang tidak sehat, 

seperti merokok, konsumsi alkohol dan pemakaian NSAID yang berlebihan 

(Sanusi, 2011). 

d. Gambaran Klinis 

Secara umum pasien tukak peptik biasanya mengeluh dispepsia. Dispepsia 

adalah suatu sindrom klinik beberapa penyakit saluran cerna seperti mual, 

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

setelah makan, dan cepat merasakan kenyang (Sanusi, 2011). 

Pasien tukak peptik menunjukkan ciri-ciri keluhan seperti nyeri ulu hati, 

rasa tidak nyaman pada perut dan disertai muntah. Rasa sakit tukak peptik timbul 
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setelah makan, rasa sakit terdapat di sebelah kiri, sedangkan tukak duodenum rasa 

sakit terdapat di sebelah kanan garis perut. Rasa sakit bermula pada satu ttitik, 

kemudian bisa menjalar ke daerah punggung. Hal ini menandakan bahwa penyakit 

tersebut sudah semakin parah atau mengalami komplikasi berupa penetrasi tukak 

ke organ pankreas. Meskipun demikian, rasa sakit saja tidak cukup untuk 

menegakkan diagnosis tukak peptik, karena dispepsia juga bisa menimbulkan rasa 

sakit yang sama, juga tidak dapat ditentukan dengan lokasi rasa sakit di sebelah 

kiri atau kanan garis perut. Sedangkan tukak yang disebabkan oleh NSAID dan 

tukak pada usia lanjut biasanya tidak menimbulkan keluhan, hanya diketahui 

melalui komplikasinya yang berupa perdarahan dan perforasi (Tarigan, 2006).  

e. Diagnosis 

Pemeriksaan yang biasanya dilakukan untuk diagnosis tukak peptik yaitu 

seperti endoskopi dengan biopsi dan sitologi, pemeriksaan dengan barium, 

radiologi pada abdomen, analisis lambung, pemeriksaan laboratorium (kadar Hb, 

Ht, dan pepsinogen darah), dan melena (Priyanto & Lestari, 2009). 

Diagnosis tukak peptik ditegakkan berdasarkan: 

1) Pengamatan klinis 

2) Hasil pemeriksaan penunjang (radiologi dan endoskopi) 

3) Hasil biopsi untuk pemeriksaan CLO (Compylobacter Like Organism), 

histopatologi kuman H. pylori 

(Tarigan, 2006) 

 Diagnosis terhadap H.pylori diperlukan untuk menetapkan adanya infeksi 

sebelum memberikan pengobatan. Jenis tes diagnostik infeksi H. pylori adalah 

sebagai berikut: 

1) Non invasif : Serologi (IgG, IgA anti Hp, urea breath test) 

2) Invasif/endoskopi : Tes urease (CLO, histopatologi, kultur mikrobiologi, 

Polymerase chain reaction) 

(Rani & Fauzi, 2006) 
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2. Penatalaksanaan Terapi Tukak Peptik 

Terapi pengobatan penyakit tukak peptik bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas hidup pasien, menghilangkan keluhan, menyembuhkan tukak, mencegah 

kekambuhan dan komplikasi (Berardi & Welage, 2008). Pilihan pengobatan yang 

paling tepat untuk penyakit tukak peptik tergantung pada penyebabnya. Terapi 

yang paling efektif umumnya untuk mengobati atau menghilangkan penyebab 

yang mendasari terjadinya tukak. Secara umum, penatalaksanaan terapi pada 

tukak peptik adalah sebagai berikut: 

a. Non Farmakologi 

1) Menghentikan konsumsi minuman beralkohol, rokok dan penggunaan 

NSAID. 

2) Beristirahat yang cukup, dan menghindari stress. 

3) Menghindari makanan dan minuman yang memicu sekresi asam lambung 

yang berlebih, seperti cabai, teh, kopi, dan alkohol. 

(Truter, 2009) 

b. Farmakologi 

1) Antasida 

Antasida meningkatkan pH lumen lambung, sehingga dapat menetralkan 

asam lambung serta meningkatkan kecepatan pengosongan lambung. Antasida 

yang mengandung magnesium, tidak larut dalam air dan bekerja cukup cepat. 

Magnesium mempunyai efek laksatif dan bisa menyebabkan diare, sedangkan 

preparat antasida yang mengandung aluminium, bekerja relatif lambat dan 

menyebabkan konstipasi. Kombinasi antara magnesium dan aluminium dapat 

digunakan untuk meminimalkan efek pada motilitas (Neal, 2007). 

2) PPI (Pump Proton Inhibitor) 

Inhibitor pompa proton (PPI) adalah penekan sekresi lambung yang paling 

potensial. Contohnya seperti omeprazole, esomeprazole, lansoprazole, rabeprazole 

dan pantoprazole (Truter, 2009). Obat-obat golongan PPI dapat menghambat 

sekresi asam lambung dengan cara memblok H + / K + ATPase (Adenosine 

Triphosphatase) yang terdapat di sel parietal lambung. Obat-obat tersebut dapat 

digunakan untuk terapi eradikasi H. pylori yang dikombinasikan dengan 
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antibiotik. Selain itu juga dapat digunakan untuk terapi tukak peptik yang 

disebabkan NSAID (BNF 58, 2009). 

Penggunaan pantoprazole intravena setelah terapi endoskopi pada 

perdarahan tukak peptik dapat menurunkan angka kejadian perdarahan ulang, 

tindakan operasi, dan mengurangi lama waktu rawat inap di rumah sakit (Wang et 

al., 2009). 

3) Antagonis reseptor H2 histamin 

Obat-obat golongan ini memblok kerja histamin pada sel parietal dan 

mengurangi sekresi asam, sekaligus mengurangi nyeri akibat ulkus peptikum dan 

meningkatkan kecepatan penyembuhan tukak. Contoh obat-obatnya seperti 

simetidin dan ranitidin (Neal, 2007). 

4) Sukralfat 

Sukralfat merupakan agen pelindung mukosa yang melindungi ulkus epitel 

dari zat ulcerogenic, seperti asam lambung, pepsin dan empedu. Hal ini juga 

secara langsung mengadsorbsi empedu dan pepsin (Truter, 2009). Sulkrafat 

mengalami polimerisasi pada pH < 4 untuk menghasilkan gel yang sangat lengket 

dan melekat kuat pada dasar ulkus (Neal, 2007). 

5) Analog Prostaglandin 

Misoprostol merupakan golongan analog prostaglandin yang memiliki 

mekanisme kerja menjaga mukosa lambung dengan cara menghambat sekresi 

asam lambung (Avunduk, 2008). Penggunaan misoprostol tidak 

direkomendasikan untuk anak-anak dan dikontraindikasikan terhadap wanita 

hamil, karena dapat menimbulkan kontraksi otot uterus yang dapat menyebabkan 

keguguran (Lacy et al., 2010). 

6) Bismuth subsitrat 

Bismuth subsitrat dapat melindungi ulkus dari asam lambung, pepsin dan 

empedu dengan membentuk lapisan di dasar ulkus. Obat ini lebih efektif 

dibandingkan dengan antagonis reseptor H2 histamin dan agen penyembuhan 

tukak lainnya (Truter, 2009). 
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c. Terapi yang disebabkan H. pylory 

Eradikasi H. pylory menurunkan sekresi HCl secara signifikan dan 

menyembuhkan tukak dalam durasi jangka panjang (Neal, 2007). Kombinasi obat 

yang direkomendasikan yaitu klaritromisin, misalnya lansoprazole 30 mg, 

amoksisilin 1 g, dan klaritomisin 500 mg diminum bersamaan 2x sehari selama 10 

atau 14 hari (Lacy et al., 2010). Jika klaritomisin tidak dapat digunakan, maka 

dapat menggunakan amoksisilin, metronidazol, dan omeprazol (Neal, 2007). 

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan first-line therapy [PPI 

(rabeprazole 20 mg, lansoprazole 60 mg, atau omeprazole 40 mg) + amoksisilin 

1500 mg + klaritromisin 400 atau 800 mg perhari] pada eradikasi H. pylory dapat 

menyembuhkan tukak. Meskipun klaritromisin 800 mg lebih efektif dibandingkan 

dengan klaritromisin 400 mg, namun tidak ada perbedaan yang signifikan diantara 

kedua dosis pada obat tersebut (Kawai et al., 2014). 

Terapi kombinasi menggunakan dua jenis antibiotik dengan PPI atau 

bismuth diperlukan untuk mencapai hasil eradikasi yang adekuat dan untuk 

menurunkan angka kegagalan terapi akibat resistensi antibiotik. Dianjurkan untuk 

menggunakan amoksisilin sebagai terapi pilihan pertama, dan menggunakan 

metronidazol pada pasien yang alergi terhadap penisilin. Jika terapi tripel tersebut 

gagal, maka disarankan memberikan terapi kuadrupel, yaitu: PPI 2x sehari, bismut 

subsalisilat 4x2 tablet, metronidazol 4x250 mg, tetrasiklin 4x500 mg. Untuk 

daerah yang resistensi tinggi terhadap metronidazol, maka dapat diganti dengan 

regimen PPI + bismuth + tetrasiklin + amoksisilin. Bila bismuth tidak tersedia 

diganti dengan triple drugs (Sanusi, 2011). 

d. Terapi yang disebabkan NSAID 

Terapi H2 reseptor antagonis maupun PPI dapat memberikan respon yang 

cepat jika penggunaan NSAID pada pasien tukak peptik dihentikan (Sanusi, 

2011). Penggunaan obat-obat NSAID dalam jangka waktu lama dapat 

menimbulkan luka pada mukosa lambung, dispepsia, dan perdarahan pada 

lambung (Selak, 2010). 

Jika penggunaan NSAID dihentikan, maka diberikan terapi standar 

regimen H2 reseptor antagonis atau PPI atau sukralfat. Tetapi jika penggunaan 
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NSAID dilanjutkan, maka NSAID dapat diganti dengan inhibitor COX-2 selektif 

dan dikombinasikan dengan misoprostol atau PPI (Berardi & Welage, 2008). 

Misoprostol dapat menekan sekresi asam lambung, menambah sekresi mukus, 

bikarbonat dan meningkatkan aliran darah mukosa serta pertahanan dan perbaikan 

mukosa. Tetapi efek penekanan sekresi asam lambung pada misoprostol kurang 

kuat dibandingkan dengan H2 reseptor antagonist (Tarigan, 2006). PPI adalah 

pilihan yang tepat pada pemakaian NSAID dibandingkan dengan H2 reseptor 

antagonis dan sukralfat, karena selain dapat menekan sekresi asam, PPI juga dapat 

mencegah kekambuhan dari tukak peptik (Berardi & Welage, 2008). 

e. Tindakan operasi 

Ada dua tujuan terapi pembedahan pada tukak peptik, yakni: 

1) Untuk menekan faktor agresif (asam dan pepsin) terhadap patogenesis tukak 

peptik. 

2) Untuk mengeluarkan tempat yang paling resisten di antrum, dan mengoreksi 

stasis di lambung. 

Terapi pembedahan diperlukan jika terjadi indikasi seperti hal-hal berikut: 

1) Tukak yang mengalami perforasi atau penetrasi. 

2) Sering mengalami perdarahan 

3) Sulit disembuhkan dengan terapi farmakologi (kegagalan terapi) 

4) Pasien yang berumur lebih dari 60 tahun 

5) Perdarahan aktif yang tidak dapat dikontrol dengan terapi endoskopi. Terapi 

pembedahan sering diperlukan pada tukak peptik akut yang mengalami 

perdarahan awal selama 48 jam. 

(Ayantunde, 2014) 
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Tabel 1. Obat-obat untuk tukak peptik 
Golongan Obat Dosis Kontraindikasi Efek Samping 

Antasida 

 
Aluminium 
hiroksida 

 
500 mg 4x sehari 

 
Hipofosfatemia 

 
Konstipasi 

Magnesium 
karbonat 10 mL 3x sehari Hipofosfatemia Diare 

Magnesium 
trisilikat 250 mg 2x sehari Hipofosfatemia Diare 

    

Proton Pump 
Inhibitor 

Esomeprazol 20-40 mg per hari 
Hipokalemia, 

gangguan ginjal dan 
hati 

Konstipasi, diare, 
pusing, mual 

Lansoprazol 30 mg per hari Hipersensitivitas 
terhadap lansoprazol Pusing, mual, diare 

Omeprazol 20 mg per hari Hipersensitivitas 
terhadap omeprazol 

Sakit kepala, rasa 
tidak nyaman pada 

perut 

Pantoprazol 40 mg per hari 
Hipersensitivitas 

terhadap 
pantoprazol 

Migrain, insomnia, 
ansietas 

Rabeprazol 20 mg per hari Hipersensitivitas 
terhadap rabeprazol 

Sakit kepala, 
konstipasi, flatulen, 

mual 

Antagonis 
reseptor H2 

histamin 

Simetidin 400 mg 2x sehari Gangguan hati Takikardi 

Famotidin 40 mg 2x sehari 
Gangguan ginjal, 
wanita hamil dan 

menyusui 

Anoreksia, 
ansietas, insomnia, 

mulut kering 

Nizatidin 150 mg 2x sehari 
Gangguan ginjal, 
wanita hamil dan 

menyusui 

Hiperurikemia, 
berkeringat 

Ranitidin 150 mg 2x sehari 
Gangguan ginjal, 
wanita hamil dan 

menyusui 
Takikardi 

Sukralfat Sukralfat 2 g 2x sehari 
Gangguan ginjal, 
wanita hamil dan 

menyusui 

Konstipasi, diare, 
flatulen, sakit 
kepala, mual 

Analog 
Prostaglandin Misoprostol 200 mg 4x sehari Wanita hamil 

Diare, rasa tidak 
nyaman pada perut, 

mual, muntah, 
flatulen 

 Bismuth 
subsitrat 525 mg 4x sehari 

Gangguan ginjal, 
wanita hamil dan 

menyusui 

Menghitamkan gigi 
dan tinja 

 
  (Berardi & Welage, 2008) ; (Lockrey & Lim, 2011) ; (BNF, 2009) 
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Tabel 2. Antibiotik untuk eradikasi H. pylori 
Golongan Obat Dosis Kontraindikasi Efek Samping Durasi 

Penisilin Amoksisilin 1 g 2x sehari Hipersensitivitas 
terhadap penisilin Mual, muntah, diare 7 hari 

Makrolida Klaritromisin 500 mg 2x 
sehari 

Gangguan ginjal, 
wanita hamil dan 

menyusui 

Sakit kepala, 
insomnia, ansietas 7 hari 

Tetrasiklin Tetrasikllin 400 mg 4x 
sehari  

Wanita hamil dan 
menyusui Diare, mual muntah 7 hari 

Nitroimidazol Metronidazol 400 mg 2x 
sehari 

Gangguan ginjal, 
wanita hamil dan 

menyusui 

Sakit kepala, 
insomnia, ansietas 7 hari 

 
    (Lockrey & Lim, 2011) ; (BNF., 2009) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Algoritme untuk evaluasi dan manajemen terapi pada pasien dispepsia atau 
tukak peptik 

       (Berardi & Welage, 2008) 
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