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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekitar 500.000 orang di Amerika Serikat setiap tahunnya terkena penyakit 

tukak peptik, dan 70% terjadi pada usia 25 sampai 64 tahun. Biaya yang 

dikeluarkan untuk pasien tukak peptik setiap tahunnya di Amerika Serikat sekitar 

10 miliar USD (Ramakrishnan, 2007). Tukak peptik di Indonesia menempati 

peringkat 10 penyakit terbanyak pada rawat jalan di rumah sakit di Indonesia 

tahun 2009. Jumlah kasus rawat inap tukak peptik di Indonesia sebanyak 30.154 

dengan angka kematian sebanyak 235 pasien (Kementrian Kesehatan R.I., 2010). 

Penggunaan obat-obat untuk terapi tukak peptik sangat sering digunakan 

dengan kombinasi karena mengingat banyaknya faktor penyebab tukak peptik 

tersebut. Kombinasi obat digunakan karena hasil yang diperoleh dari terapi 

tunggal kurang memuaskan untuk tujuan pengobatan yang diinginkan. Terapi 

kombinasi dapat menekan angka kekambuhan dalam jangka panjang (Suyono, 

2001). Kombinasi antara PPI (Proton Pump Inhibitor), amoksisilin, dan 

klaritomisin dapat meningkatkan keefektifan sekitar 90-95% dalam mengeradikasi 

H.pylori, terapi dengan ketiga kombinasi ini bahkan merupakan first line terapi 

untuk bakteri H.pylori (Chey WD et all 2007). Kombinasi obat dapat 

menyebabkan interaksi, beberapa interaksi obat yang terjadi memang sengaja 

digunakan untuk terapi, tetapi tidak sedikit interaksi obat yang terjadi mempunyai 

efek yang merugikan (Gans, 2007; Herfindal., 2000). 

Interaksi obat terjadi ketika efek suatu obat berubah karena kehadiran obat 

lain, jamu, makanan, minuman ataupun beberapa bahan kimia lingkungan. Hasil 

interaksinya bermacam-macam, ada yang menyebabkan peningkatan toksisitas, 

penurunan khasiat, beberapa bahkan juga ada yang menguntungkan (Stockley, 

2008). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012) di RSUD dr. 

Soebandi Jember tahun 2011 ditemukan kasus interaksi obat sebanyak 9 pasien 

dari total 47 pasien rawat inap tukak peptik. Interaksi yang terjadi antara antasida 
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dan lanzoprazol sebanyak 6 pasien, dan antara sukralfat dan lanzoprasol 

sebanyak 3 pasien. Selain itu berdasarkan penelitian awal yang diperoleh di 

Rumah Sakit Keluarga Sehat terdapat 550 pasien rawat inap dengan diagnosa 

tukak peptik di tahun 2015, terlebih ada beberapa potensi interaksi obat yang 

membahayakan seperti terjadinya pendarahan, dan mengurangi kekuatan absorbsi 

dari gastrointestinal. 

Karena banyaknya efek yang merugikan akibat interaksi, maka instalasi 

farmasi di Rumah Sakit harus selalu memantau kejadian interaksi obat dan juga 

sebagai sumber informasi, yang dalam hal ini sangat berperan aktif untuk 

meningkatkan kepatuhan pasien demi menjaga mutu pemberian obat yang lebih 

rasional (Depkes, 2008). Oleh karena hal tersebut, maka dilakukan penelitian 

untuk mengetahui adanya interaksi obat pada pasien tukak peptik di Rumah Sakit 

Keluarga Sehat Pati. Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati dipilih karena merupakan 

salah satu rumah sakit swasta terbesar di kota Pati, serta dengan pasien diagnosa 

gangguan lambung yang cukup banyak yaitu 550 pasien pada tahun 2015, selain 

itu dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai salah satunya pemeriksaan 

endoskopi. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka dapat ditarik satu 

permasalahan yaitu “Berapakah angka kejadian yang berpotensi interaksi obat 

pada pasien rawat inap penderita gangguan lambung (dispepsia, gastritis, tukak 

peptik) di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati tahun 2015?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka potensi kejadian interaksi 

obat pada pasien rawat inap terdiagnosis gangguan lambung (dispepsia, gastritis, 

tukak peptik) di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati tahun 2015. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Peptic Ulcer Disease (Tukak Peptik)  

Tukak peptik adalah sebuah kerusakan lambung yang biasanya disebabkan 
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oleh bakteri H. pylori atau obat anti inflamasi non-steroid (NSAID) (Sukandar et 

al., 2008). H. pylori dikenal sebagai faktor patogen untuk penyakit tukak peptik, 

eradikasi H. pylori dapat mencegah terjadinya karsinoma gaster oleh bakteri ini. 

Eradikasi yang dianjurkan adalah perpaduan antara PPI (Proton Pump Inhibitor) 

dengan kombinasi 2 antibiotik (Kho, 2010). Selain H. pylori, NSAID bisa 

menyebabkan tukak peptik karena NSAID mempunyai sifat mengikis dinding 

mukosa (Ramakrishnan and Salinas, 2007). 

Tukak peptik meliputi ulkus pada lambung dan duodenum. Ulkus sendiri 

didefinisikan sebagai kerusakan mukosa lebih dari 5mm. Duodenal Ulcers (DUs) 

dan Gastric Ulcers (GUs) mempunyai banyak persamaan, mulai dari patogenesis, 

diagnosis, dan pengobatan, tetapi beberapa faktor membedakan mereka satu sama 

lain. 

a. Epidemiologi  

1)  Duodenal Ulcers (DUs)  

Insiden DUs terus menurun dari 1960-1980 dan stabil setelah tahun tersebut. 

Tingkat kematian, tingkat diperlukannya operasi, dan tingkat kunjungan dokter 

juga telah menurun lebih dari 50% selama 30 tahun terakhir. Kemungkinan terkait 

dengan penurunan frekuensi pasien dengan diagnosa DUs. 

Helicobacter pylori, sebelum penemuan H.pylori, riwayat alami DUs 

ditandai dengan kekambuhan setelah terapi awal. Pemberantasan H.pylori telah 

sangat mengurangi tingkat kekambuhan. 

2) Gastric Ulcers (GUs) 

Berbeda dengan DUs, puncak insiden tertinggi dilaporkan terjadi pada 

dekade keenam. Angka kejadian GUs pada laki-laki satu setengah kali lebih 

banyak, dan lebih rendah angka kejadiannya daripada DUs, dikarenakan gejala 

GUs baru akan timbul setelah terjadi komplikasi. 

b. Patologi  

1) Duodenal Ulcers (DUs)  

DUs sering terjadi pada bagian awal duodenum (>95% terjadi), dengan 90% 

kemungkinan terjadi di dalam pylorus. Lebar DUs rata-rata 1 cm, tetapi kadang 

bisa mencapai 3-6cm. Batas ulcer nya tegas, yaitu ketika mencapai kedalaman 
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muscularis propia. Dasar ulkus terdiri dari zona nekrosis eosinophilic dengan 

fibrosis sekitarnya. DUs yang ganas sangat langka. 

2) Gastric Ulcers (GUs) 

Berbeda dengan DUs, GUs ganas sering ditemukan, dan harus dibiopsi 

setelah diketahui. GUs jinak cukup langka, dan histologinya mirip dengan DUs. GUs 

jinak yang disebabkan H.pylori, juga berhubungan dengan gastritis antral. 

Sebaliknya, GUs yang disebabkan oleh NSAID tidak disertai gastritis kronis, ditandai 

dengan hiperlapsia foveolar. 

c. Patofisiologi  

1) Duodenal Ulcers (DUs)  

DUs sebagian besar disebabkan oleh H.pylori dan NSAID. Penderita 

penyakit ini sekresi asam lambungnya meningkat pada malam hari, sehingga akan 

mengalami kesakitan pada malam hari. 

2) Gastric Ulcers (GUs) 

Seperti halnya pada DUs, penyebab GUs adalah H.pylori dan NSAID, yang 

membedakan adalah pada asam lambung yang dihasilkan. Asam lambung pada 

GUs biasanya cenderung normal atau bahkan bisa turun. (Longo et al., 2011) 

Selain tukak peptik ada juga penyakit lain yang kondisi dan gejala nya 

hampir mirip dengan tukak peptik yaitu dispepsia dan gastritis. Dispepsia sendiri 

merupakan rasa tidak nyaman pada perut bagian atas (Nicholas, 2005). Sedang 

Gastritis merupakan inflamasi  pada mukosa lambung. Dari ketiganya biasanya 

disebabkan oleh H, pylori dan NSAID. Ditilik dari tingkat keparahan, dispepsia 

merupakan gejala yang paling ringan, dilanjutkan gastritis, dan terakhir tukak 

peptik. 

Ada beberapa macam obat yang digunakan untuk kondisi gangguan 

gastrointestinal. Diantaranya antasida menetralkan asam yang disekresi oleh 

lambung, antikolinergik mengurangi asam lambung dan mengurangi motilitas otot 

polos pada lambung dan usus, antagonis Histamin H2 menghambat sekresi asam 

lambung, sukralfat membentuk lapisan pelindung mukos, serta proton pump 

inhibitor yang cara kerjanya menghambat pompaproton yang mensekresi asam 

(Sukandar et al., 2008). Berikut pada Tabel 1.adalah contoh obat yang digunakan 
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sebagai pengobatan tukak peptik. 

Tabel 1. Obat-obat yang digunakan sebagai pengobatan tukak peptik: 

Obat Dosis Pengobatan (mg) 

Proton pump inhibitors  

Omeprasol 20-40 sehari 

Lansoprasol 15-30 sehari 

Rabeprasol 20 sehari 

H2- receptor antagonis  

Simetidin 300 setiap 4 kali sehari 

 400 setiap 2 kali sehari 

 800 setiap akan tidur 

Famotidin 20 setiap 2 kali sehari 

 40 setiap akan tidur 

Ranitidin 150 setiap 2 kali sehari 

„ 300 setiap akan tidur 

Antikolinergik  

Atropin 600-1200 saat malam 

Sukralfat 1 gr setiap 4 kali sehari 

 2 gr setiap 2 kali sehari 

Antibiotik  

Amoksisilin 500 mg setiap 3 kali sehari 

Klaritomisin 500 mg setiap 2 kali sehari 

Tetrasiklin 500 mg setiap 3 kali sehari 

Antasida  

Alumunium hidroksida 500-1000 setiap akan tidur 

 (Dipiro et al., 2008) 

2. Interaksi Obat 

a. Interaksi 

 Interaksi obat terjadi ketika efek suatu obat berubah karena kehadiran obat 

lain jamu, makanan, minuman ataupun beberapa bahan kimia lingkungan. Hasil  

interaksinya  bermacam-macam,  ada   yang menyebabkan peningkatan toksisitas, 

penurunan khasiat, beberapa bahkanjuga ada yang menguntungkan (Stockley, 

2008). Beberapa cara dapat dilakukan apoteker untuk meminimalisir terjadinya 

interaksi obat. Misalnya untuk pasien yang sudah tua hanya diberikan sedikit 

kombinasi obat agar kepatuhan pasien terhadap terapi yang sedang ia jalankan tinggi. 

Kedua, megetahui sejak dini interaksi yang mungkin terjadi ketika kombinasi obat 

diberikan. Peran apoteker disini cukup dibutuhkan, karena keberhasilan terapi tidak 

hanya dilihat dari keberhasilan diagnosis tetapi keberhasilan dalam cara pemberian 

obat juga besar pengaruhnya (Snyder et al., 2012). 
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b. Tipe interaksi obat 

Berdasarkan mekanismenya, interaksi obat dapat diklasifikasikan menjadi 2 

bagian: 

1) Interaksi farmakokinetik 

Farmakokinetik adalah apa yang tubuh lakukan pada obat. Interaksi 

farmakokinetik terjadi ketika suatu obat mengubah konsentrasi obat lain dengan 

konsekuensi klinis. Interaksi terjadi pada fase absorbsi, distribusi, metabolisme, 

dan ekskresi. Pada fase absorbsi atau metabolisme awal dapat mempengaruhi 

bioavailabilitas suatu obat, pada fase distribusi digunakan sebagai transport 

membran menuju aksi, sedangkan pada fase metabolisme dan ekskresi dapat 

mempengaruhi klirens dari obat (Snyder et al., 2012) 

2) Interaksi farmakodinamik 

Terjadi interaksi farmakodinamik ketika suatu obat mempengaruhi efek obat 

lain di tempat aksi. Interaksi ini bisa saja sengaja dilakukan seperti penggabungan 

obat antihipertensi, atau tidak sengaja dilakukan misalnya sindrom serotonin 

disebabkan dengan menambahkan tramadol ke serotonin reuptake inhibitor (SSRI) 

(Snyder et al., 2012). Jenis interaksi farmakodinamik ada dua. Pertama, obat dengan 

efek hampir mirip dapat meningkatkan efek farmakologis dari obat tersebut, interaksi 

ini dinamakan interaksi sinergis. Kedua, obat dengan efekfarmakologi yang 

bertentangan dapat mengurangi atau menghilangkan efek dari obat lainnya 

(Mccabe et al., 2003). 

c. Interaksi pada obat tukak peptik 

Interaksi obat pada tukak peptik antara lain dapat terjadi pada obat golongan 

antasida, antagonis histamin H2, proton pump inhibitor, ataupun sukralfat 

(Sukandar et al., 2008). Jika tidak diberikan dengan benar maka obat-obat tersebut 

bisa memungkinkan terjadi interaksi dengan obat lain maupun dengan makanan. 

Berikut adalah contoh kejadian interaksi pada obat tukak peptik: 

1) Proton pump inhibitor 

Interaksi obat proton pump inhibitor (PPI) jarang terjadi. Interaksi antagonis 

yang biasa terjadi adalah dengan vitamin K. Interaksi yang terjadi adalah pasien 

mengalami pendarahan atau abnormalitas jumlah protombin. Interaksi lainnya 
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adalah dengan benzodiazepin, warfarin, fenitoin (Labenz et al., 2003). 

2) H2 antagonis reseptor 

Ada beberapa dari obat golongan H2 antagonis reseptor tidak dimetabolisme 

oleh isoenzim CYP450. Misalnya adalah famotidine dan nizatidin. Kasus interaksi 

yang kemungkinan terjadi sama dengan obat PPI yaitu menurunkan sekresi asam 

dan merubah bioavaibilitas obat tertentu (Welage and Berardi, 1994). 

3) Sukralfat 

Dampak merugikan dari pemberian Sukralfat adalah sembelit, Dapat juga 

menimbulkan kejang pada pasien yang sedang terapi dialisis. Pada pengobatan 

jangka panjang dapat menyebabkan hipofosfatemia. Beberapa obat seperti 

warfarin, digoxin, teofilin juga dapat berkurang bioavaibilitasnya karena adanya 

interaksi dengan obat ini. Penatalaksanaannya adalah dengan memberikan obat 

yang berinteraksi 2 jam sebelum pemberian sulkrafat (Dipiro et al., 2008). 

4) Antasida 

Interaksi yang kemungkinan terjadi ketika melakukan pengobatan dengan 

antasida antara lain, antasida mempengaruhi penyerapan obat sehingga efek obat 

menurun. Selain itu dapat juga terjadi hipermagnesemia jika antasida yang 

mengandung magnesium diberikan pada pasien yang juga mengalami gagal ginjal. 

Antasida dapat berinteraksi dengan suplemen zat besi, tetrasiklin, warfarin, 

digoksin, quinidin, isoniazid, ketokonazol. Interaksi dapat dicegah dengan 

memberikan obat tersebut 1 atau 2 jam setelah pemberian antasida (Sukandar et 

al., 2008). 

Tingkat keparahan akibat interaksi diklasifikasikan menjadi minor (dapat 

diatasi dengan baik), moderat (efek sedang, dapat menyebabkan kerusakan organ), 

mayor (efek fatal, dapat menyebabkan kematian). Efek mayor dapat menimbulkan 

efek yang menetap dan mengancam jiwa, untuk efek moderat dapat menimbulkan 

efek perubahan klinis pada pasien, sedangkan untuk interaksi minor tidak 

membutuhkan tambahan terapi (Tatro, 2001). 

Berikut ini pada Tabel 2 adalah beberapa interaksi yang berpotensi ketika 

pemberian obat tukak peptik, baik secara farmakodinamik maupun farmakokinetik 

serta tingkat keparahannya: 
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Tabel 2. Potensi interaksi pada obat tukak peptik 

No. Obat tukak peptik Potensi interaksi 

dengan 

Akibat yang ditimbulkan Tingkat 

keparahan 

1. Simetidin Antasida* Efek simetidin 

berkurang 

Minor 

2. Simetidin Warfarin Meningkatkan resiko 

pendarahan 

Mayor 

3. Sukralfat Levotiroksin Menurunkan absorbsi 

dari levotiroksin 

Moderate 

4. Lansoprazol Nelvinavir Menurunkan disolusi 

dari protease inhibitor 

Mayor 

5. Omeprazol Aspirin Meningkatkan pH Minor 

*interaksi bisa terjadi antara obat tukak peptik      

(Tatro, 2001) 

3. Tinjauan Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati 

Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati terletak di Jl. Jendral Soedirman 9 

Margorejo-Pati. Rumah sakit milik P.T. Keluarga Sehat Sejahtera baru-baru ini 

tepatnya tanggal 28 September 2015 telah lulus akreditasi paripurna. Rumah sakit 

ini sendiri mempunyai luas lahan 34.502 m
2
 dan luas bangunan 17.172 m

2
 serta 

mempunyai 188 tempat tidur. Rumah sakit ini juga dilengkapi dengan 

pemeriksaan endoskopi yaitu melihat langsung kelainan pada saluran pencernaan 

yang nantinya akan menunjang penelitian ini. Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati 

ini merupakan rumah sakit swasta dengan status kelas C ( Madya). 

 

E. Landasan Teori 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012) di RSUD dr. 

Soebandi Jember tahun 2011 ditemukan kasus interaksi obat sebanyak 9 pasien 

dari total 47 pasien rawat inap tukak peptik. Interaksi yang terjadi antara antasida 

dan lanzoprazol sebanyak 6 pasien, dan antara sukralfat dan lanzoprasol sebanyak 

3 pasien.  
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F. Hipotesis 

Dari landasan teori yang ada, didapat hipotesis dari 47 pasien didapat 9 

pasien dengan kasus interaksi obat, maka jika didapat 550 pasien diduga akan ada  

kejadian sekitar 99 pasien dengan kasus interaksi obat pada diagnosa gangguan 

lambung (dispepsia, gastritis, tukak peptik) rawat inap yang potensial di Rumah 

Sakit Keluarga Sehat Pati pada tahun 2015. 

 


