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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lambung sebagai salah satu organ yang penting pada tubuh manusia. 

Lambung berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan asam lambung 

(HCl) dan pepsin (Guyton dan Hall, 2007). Pada lambung yang sehat terdapat 

keseimbangan antara faktor pelindung mukosa (Cytoprotective Factor) dan faktor 

yang dapat merusak integritas mukosa lambung (Cytodestruktive Factor). Asam 

lambung dan pepsin secara fisiologis disekresikan oleh lambung sehat, dapat 

merusak mukosa lambung jika disekresikan secara berlebihan atau berkurangnya 

faktor pelindung mukosa. Asam lambung dalam jumlah sedikit disekresikan oleh 

sel parietal dalam keadaan basal, tetapi dapat meningkat ketika ada rangsangan 

fisis misalnya makanan dan rangsangan psikologis (Valle, 2001). 

Di masyarakat, kasus yang berkaitan dengan kerusakan integritas mukosa 

lambung seperti dalam kasus gastritis dan tukak peptik, sebagai efek samping 

penggunaan non-steroid anti inflammatory drug  (NSAID), yang ditandai dengan 

gejala perut terasa perih, mual, muntah, memiliki prevalensi yang cukup tinggi 

(Tarigan, 2001). Gastritis dan tukak lambung merupakan suatu akibat adanya 

proses inflamasi pada lapisan mukosa lambung (Valle, 2001). 

Berdasarkan penelitian di Amerika, kira-kira 500.000 orang tiap tahunnya 

menderita tukak lambung dan 70% diantaranya berusia 25-64 tahun. Sebanyak 

48% penderita tukak lambung disebabkan karena infeksi H. pylori dan 24% 

karena penggunaan obat NSAID (Shanti, 2008). 



Buruknya perhatian terhadap sanitasi mengakibatkan bakteri H. Pylori 

yang menjadi penyebab utama penyakit tukak peptik mudah berkembang. Jika 

tidak menjadi perhatian serius, penyakit tersebut bisa berkembang menjadi kanker 

lambung. Para peneliti di Inggris telah menemukan usia di atas 45 tahun bagi yang 

menderita tukak peptik ini rentan terkena kanker lambung. Tanda dan gejala 

seperti perdarahan di dubur, kehilangan berat badan, menderita anemia, sakit 

kuning, berlatar belakang keluarga penderita kanker lambung, pernah menderita 

tukak lambung, dan anoreksia patut diwaspadai (Adi, 2003). 

Penelitian tentang pola penggunaan obat tukak peptik di instalasi rawat jalan 

RS. Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2000-2002 didapatkan hasil bahwa penderita 

tukak peptik didominasi oleh perempuan. Tukak peptik banyak terjadi pada usia 

26-45 tahun. Pada penelitian ini golongan obat yang paling banyak digunakan 

yaitu antasida (Nurlaila, 2004). 

Penelitian pola penggunaan antibiotik pada penderita tukak lambung yang 

menjalani rawat inap di Rumah Sakit Islam Kalimasada Bantul Yogyakarta tahun 

2006 didapatkan hasil yaitu antibiotik yang digunakan tetrasiklin, metronidazol, 

amoksisilin dan klaritromisin (Nasriyah, 2007) 

Penelitian tentang profil dan optimalisasi penggunaan kombinasi anti 

tukak peptic dengan antasida pada pasien tukak peptik di ruang rawat inap SMF 

penyakit dalam RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi didapatkan hasil penggunaan 

kombinasi anti tukak peptik dengan antasida hampir seluruh pasien patuh setelah 

diberi informasi dan nasehat (Nasif, 2007) 



Belum banyaknya penelitian tentang tukak peptik ini mendorong penulis 

melakukan penelitian evaluasi penggunaan obat tukak peptik, ditinjau dari aspek 

tepat obat, tepat indikasi, tepat dosis, dan tepat pasien, agar terapi pengobatan 

yang dilakukan bisa tepat sehingga mendapatkan keberhasilan dalam pengobatan 

dan mengurangi tingkat kekambuhan penyakit dan efek samping yang tidak 

diinginkan. 

Pemilihan Rumah Sakit Umum Islam Kustati dirasa cukup tepat, karena 

setelah dilakukan survey bahwa di Rumah Sakit Umum Islam Kustati belum 

pernah dilakukan penelitian tentang tukak peptik. Angka kejadian tukak peptik 

pada tahun 2008 sebanyak 35 pasien dengan kematian 2 pasien. Hal ini 

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Islam 

Kustati. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: apakah penggunaan obat pada pasien tukak peptik di Rumah 

Sakit Umum Islam Kustati Surakarta memenuhi kriteria tepat indikasi, tepat obat, 

tepat pasien, dan tepat dosis? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan penggunaan obat 

tukak peptik di Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta ditinjau dari aspek 

tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat dan tepat dosis. 



D. Tinjauan Pustaka 

1. Tukak Peptik 

a. Definisi 

Secara patologi anatomis, tukak lambung (ulkus peptikum) adalah 

kerusakan atau hilangnya jaringan mukosa, submukosa, sampai lapisan otot 

daerah saluran pencernaan makanan yang bermandikan cairan lambung asam-

pepsin, dengan batas tajam dan bersifat jinak. Tukak lambung banyak terdapat di 

daerah anthrum, dan paling sering di curvatura minor lambung (88%), sedangkan 

5% ditemukan sepanjang curvatura mayor (Simadibrata, 2003). 

b. Etiologi 

Banyak kejadian tukak peptik menunjukkan adanya asam dan pepsin 

ketika H. Pylori, NSAID, atau faktor lain mengganggu pertahanan mukosa dan 

mekanisme penyembuhan. Hipersekresi asam adalah mekanisme patogenik yang 

utama pada tingkat hypersecretory seperti Zollinger-Ellison syndrome (ZES) 

(Berardy dan Lynda, 2005). 

c. Patogenesis 

Ulkus peptikum dapat disebabkan oleh sekresi asam lambung dan pepsin 

yang berlebihan oleh mukosa lambung, atau berkurangnya kemampuan sawar 

mukosa gastroduodenalis untuk berlindung dari sifat pencernaan dari kompleks 

asam-pepsin (Guyton dan Hall, 2007). 

Secara normal sawar begitu resisten terhadap difusi ion hidrogen, bahkan 

ion hidrogen berkonsentrasi tinggi dari cairan lambung, rata-rata sekitar 100.000 

kali konsentrasi ion hidrogen dalam plasma, jarang berdifusi bahkan melalui 



lapisan epitel yang paling tipis dalam epitel lambung sendiri. Jika epitel lambung 

rusak, ion hidrogen kemudian akan berdifusi ke dalam epitel lambung, 

mengakibatkan kerusakan tambahan dan menimbulkan suatu lingkaran setan 

kerusakan dan atrofi progresif mukosa lambung. Peristiwa ini juga mengakibatkan 

mukosa lambung rentan terhadap pencernaan peptida, sehingga terbentuk ulkus 

yang lebih hebat (Guyton dan Hall, 2007). 

Insiden tukak peptik yang jauh lebih rendah pada wanita tampaknya 

menunjukkan pengaruh kelamin. Telah diduga bahwa obat-obatan tertentu seperti 

aspirin, alkohol, indometasin, fenil butazon dan kortikosteroid mempunyai efek 

langsung terhadap mukosa lambung dan menimbulkan tukak. Obat lain, seperti 

kafein akan meningkatkan pembentukan asam. Stres emosi dapat juga memegang 

peranan dalam patogenesis tukak peptik, dengan meningkatkan pembentukan 

asam sebagai akibat perangsangan vagus (Wilson dan Lindseth, 2005). 

Faktor herediter, pada tukak peptik lebih sering terjadi 23 kali dari 

keluarganya yang mendapat tukak peptik dibanding dari populasi normal. Pada 

golongan darah O didapatkan 34% lebih sering dari golongan darah lainnya dan 

tukak peptiknya lebih sering di duodenum (Kurniati, 2004). 

Fungsi Sphincter pilorus yang abnormal mengakibatkan refluks empedu 

dan dianggap merupakan mekanisme patogenetik timbulnya tukak lambung. 

Empedu mengganggu sawar mukosa lambung, menyebabkan gastritis dan 

peningkatan kepekaan terhadap pembentukan tukak (Wilson dan Lindseth, 2005). 



Selain itu, adanya infeksi H. pylori dapat menghancurkan sawar mukosa 

gastroduodenale sehingga terjadi difusi balik asam-pepsin lewat mukosa yang 

terluka dan berkembang menjadi ulkus (Guyton dan Hall, 2007). 

d. Helicobacter pylori 

Bakteri H. pylori adalah bakteri yang sangat suka pada kondisi 

kelembapan yang tinggi, memerlukan karbondioksida yang lumayan banyak, 

butuh sedikit oksigen, dan bersifat sangat patogenik. Bakteri ini juga mempunyai 

keunggulan yakni bertahan dan berkembang biak dalam lambung. Secara umum, 

ada 3 mekanisme infeksi bakteri H. pylori yang menyebabkan tukak lambung. 

Pertama, H. pylori menginfeksi bagian bawah lambung antrum. Kedua, setelah 

infeksi akan terjadi peradangan bakteri yang mengakibatkan peradangan lendir 

lambung (gastritis), peristiwa ini seringkali terjadi tanpa penampakan gejala 

(asimptomotik). Ketiga, terjadinya peradangan dapat berimplikasi terjadinya tukak 

lambung atau usus 12 jari. Hal ini bisa terjadi komplikasi akut, yaitu luka dengan 

pendarahan dan luka berlubang (Rani, 2001). 

e. Morfologi 

Semua ulkus peptikum baik lambung maupun duodenum, memiliki sifat 

dasar yang sama untuk gambaran makroskopisnya. Berbentuk bulat tapi batas 

tajam mengenai mukosa sampai submukosa, biasanya sampai muskularis. Kadang 

malah menembus dinding otot. Kadang-kadang pembuluh darah yang tergerus 

dapat tampak pada dasar dimana merupakan penyebab kematian karena 

perdarahan (Pasricha dan Hoogerwefh, 2008). 



Gambaran histologisnya bervariasi tergantung aktivitas, kronisitas, dan 

derajat penyembuhannya. Pada fase aktif dapat ditemukan pada dasar dan tepi 

ulkus terdapat lapisan tipis bahan nekrotik fibrinoid, yang di bawahnya tampak 

daerah aktif dengan peradangan spesifik dengan sel-sel PMN yang dominan. Di 

bawahnya lagi terdapat jaringan granulasi aktif. Bagian terdalam, lebih padat 

fibrosis dengan jaringan parut kolagen yang dibatasi permukaan serosa. Dinding 

pembuluh darah dalam daerah jaringan parut menebal, dan kadang-kadang 

terdapat trombose tetapi pada beberapa keadaan tetap paten dan melebar. Pada lesi 

di lambung pada daerah tepi, menunjukkan gambaran suatu gastritis kronik atrofi 

dan seringkali terdapat metaplasi dari kelenjar gaster pada daerah gastritis 

(Robbins dan Kumar, 2004). 

f. Gambaran klinis 

Timbulnya rasa nyeri atau perih bilamana lambung dalam keadaan kosong, 

timbul keluhan perut rasa penuh dan bertambah berat setelah makan. Bisanya rasa 

mual bertambah berat dan diikuti dengan muntah-muntah. Yang dimuntahkan 

adalah yang dimakan tadi, diikuti dengan sisa-sisa makanan yang berwarna hitam. 

Serangan nyeri hebat mungkin timbul dengan periode peristaltik lambung. 

Bilamana penderita tidak segera minta tolong, maka lambung makin membesar, 

lama kelamaan nyeripun berkurang, tetapi rasa penuh di perut tetap ada yang 

disertai dengan rasa mual, dan muntah-muntah pun berkurang. Berat badan 

penderita menurun, demikian pula bertambah lemah, yang juga timbul konstipasi 

(Robbins dan Kumar, 2004). 



Gejala klasik dari tukak peptik adalah nyeri. Pada tukak lambung, rasa 

sakit timbul 30-90 menit sesudah makan, dan pada tukak duodenum, 2-3 jam 

sesudah makan. Makanan kecil yang tidak mengiritasi dan yang terus menerus 

dimakan dalam selang waktu yang pendek dapat mengurangi nyeri. Dengan 

pengobatan biasanya rasa sakit menghilang dalam 10 hari, tetapi proses 

penyembuhan berlangsung 1-2 bulan (Wilson dan Lindseth, 2005). 

Secara umum pasien tukak gaster 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). 

g. Diagnosis 

Anamnesis berharga dalam mencurigai ulkus lambung, tetapi tidak khas 

seperti pada ulkus duodeni. Dua metode utama untuk diagnosis adalah 

pemeriksaan barium dan endoskopi (McGuigan, 2000). Pemeriksaan barium 

dengan menggunakan barium sulfat dalam cairan atau suspensi yang ditelan. 

Mekanisme menelan dapat secara langsung dilihat dengan fluoroskopi, atau 

gambaran sinar-X dapat direkam dengan menggunakan teknik pengambilan 

gambar bergerak (sinematografi) (Wilson dan Lindseth, 2005). Gambaran 

endoskopi dapat berupa eritematous atau eksudatif, erosi-flat, erosi raised, atrofi, 

hemoragik, refluks atau hiperplasi rugae (Akil, 2001). Tukak lambung biasanya 

dikenali dengan pemeriksaan barium dengan ketepatan kira-kira 80%. Tukak 

lambung yang berhubungan dengan NSAID sering kali lebih superficial dan 

kurang sering dikenali secara radiografik. Baik tukak lambung yang jinak maupun 



yang ganas lebih sering pada kurvatura minor dari pada kurvatura mayor. Radiasi 

lipatan mukosa lambung dari pinggiran kawah tukak memberi kesan lebih jinak. 

Tukak lambung yang besar, yaitu yang berdiameter lebih besar dari 3 cm lebih 

sering ganas dari pada yang lebih kecil. Tukak dalam suatu massa seperti 

ditentukan secara radiogenik juga memberi kesan keganasan. Kira-kira 4% tukak 

lambung yang tampaknya jinak secara radiologik terbukti ganas (dengan biopsi 

endoskopik atau pada operasi) (McGuigan, 2000). 

Upaya penegakan diagnosis tukak peptik yang lain adalah dengan 

pemeriksaan H. pylori sebagai penyebab utama seharusnya diperiksa sebelum 

memberikan pengobatan. Pemeriksaan H. pylori dapat dilakukan secara invasif 

atau non invasif. Cara invasif dengan endoskopi sekaligus dilakukan biopsi 

mukosa pada lambung atau duodenum, pemeriksaan histopatologis (golden 

standard) dengan pewarnaan Warthin-Starry, Hematoxylin Eosin (HE), Giemsa 

(jaringan difiksasi dalam larutan formalin 10% atau dengan larutan Carnoy). Cara 

non invasif dengan urea breath test yang memiliki sensitivitas 90-95% dan 

specifitas 98-99%, tes serologis dengan kits untuk mengukur antibody IgA, dan 

tes deteksi DNA sebagai teknik biologi molekuler (Akil, 2001).  

2. Penatalaksanaan Tukak Peptik 

Diperkirakan 10% orang dewasa di eropa akan menderita penyakit tukak 

lambung dalam hidupnya. Meskipun angka mortilitas rendah, angka kejadian 

cukup tinggi dan memakan biaya sosioekonomik (Katzung, 2002). 

Pada umumnya dengan modalitas terapi medis apapun yang dipilih, tukak 

lambung cenderung akan sembuh lebih lambat dibanding ulkus duodeni, dan laju 



respon kesembuhan agak kurang dibanding laju respons tukak duodenum 

(McGuigan, 2000). 

Obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan simtomatik tukak 

ditujukan untuk menghambat sekresi asam dan meningkatkan resistensi mukosa 

terhadap asam. Sekarang telah tersedia berbagai macam antasida, yang sebagian 

besar mengandung alumunium hidroksida, magnesium hidroksida atau kalsium 

karbonat. Penghambat reseptor histamin H2 lambung oleh obat-obat penghambat 

reseptor H2 misalnya simetidin, ranitidin, nizatidin, dan famotidin secara efektif 

mengurangi respon asam (Ganong, 2003). 

Pada saat ini, penekanan pengobatan ditujukan pada peran luas infeksi H. 

pylori sebagai penyebab tukak lambung. Eradikasi H. pylori infeksi dapat 

dilakukan dengan pemberian antibiotik yang sesuai. Penderita tukak harus 

menghentikan pengobatan dengan NSAID atau, apabila hal ini tidak dapat 

dilakukan, pemberian agonis prostaglandin yang bekerja lama, misalnya 

misoprostol (Ganong, 2003). 

Tukak lambung biasanya lebih besar dan luas, akibatnya waktu yang 

dibutuhkan untuk pengobatan lebih lama. Tukak lambung sebaiknya di biopsi 

untuk menyingkirkan keganasan (Tarigan, 2001). Terapi terdiri dari: 

a. Non Farmakologi 

1. Istirahat 

Secara umum pasien tukak dianjurkan pengobatan rawat jalan, bila kurang 

berhasil atau ada komplikasi baru dianjurkan rawat inap. Penyembuhan akan lebih 

cepat dengan rawat inap walaupun mekanismenya belum jelas, kemungkinan oleh 



bertambahnya jumlah istirahat, berkurangnya refluks empedu, stress, dan 

penggunaan analgetik. Stress dan kecemasan memegang peran dalam peningkatan 

asam lambung dan penyakit tukak (Tarigan, 2001). 

2. Diet 

Makanan lunak apalagi bubur saring, makanan yang mengandung susu 

tidak lebih baik dari pada makanan biasa, karena makanan halus akan merangsang 

pengeluaran asam. Cabai, makanan yang merangsang, makanan mengandung 

asam dapat menimbulkan rasa sakit pada beberapa pasien, walaupun belum 

didapat bukti keterkaitannya. Beberapa peneliti menganjurkan makanan biasa 

lunak, tidak merangsang dan diet seimbang (Tarigan, 2001). 

Merokok menghalangi penyembuhan tukak gaster kronik, menghambat 

sekresi bikarbonat pankreas, menambah keasaman bulbus duodeni, menambah 

refluks duodenogastrik akibat relaksasi sfingter pilorus sekaligus meningkatkan 

kekambuhan tukak (Tarigan, 2001). 

b. Farmakologi 

Beberapa obat yang termasuk anti tukak. 

1. Antasida 

Pada saat ini antasida digunakan untuk menghilangkan keluhan rasa sakit 

dan obat dispepsia. Mekanisme kerjanya menetralkan asam lambung secara lokal. 

Preparat yang mengandung magnesium akan menyebabkan diare sedangkan 

alumunium menyebabkan konstipasi dan kombinasi keduanya saling 

menghilangkan pengaruh sehingga tidak terjadi diare dan konstipasi (Tarigan, 

2001). 



2. Histamine-2 receptor antagonist 

Empat antagonis H2 yang beredar di USA adalah: simetidin, ranitidin, 

famotidin, dan nizatidin. Kerja antagonis reseptor H2 yang paling penting adalah 

mengurangi sekresi asam lambung. Obat ini menghambat sekresi asam yang 

dirangsang histamin, gastrin, obat-obat kolinomimetik dan rangsangan vagal. 

Volume sekresi asam lambung dan konsentrasi pepsin juga berkurang (Katzung, 

2002). Mekanisme kerjanya memblokir histamin pada reseptor H2 sel pariental 

sehingga sel pariental tidak terangsang mengeluarkan asam lambung. Inhibisi ini 

bersifat reversibel (Tarigan, 2001). Simetidin, ranitidin dan famotidin kecil 

pengaruhnya terhadap fungsi otot polos lambung dan tekanan sfingter esofagus 

yang lebih bawah. Sementara terdapat perbedaan potensi yang sangat jelas 

diantara efikasinya dibandingkan obat lainnya dalam mengurang sekresi asam. 

Nizatidin memacu aktifitas kontraksi asam lambung, sehingga memperpendek 

waktu pengosongan lambung (Katzung, 2002). 

Efek samping sangat kecil antara lain agranulasitosis, ginekomastia, 

konfusi mental khusus pada usia lanjut, dan gangguan fungsi ginjal dijumpai 

terutama pada pemberian simetidin. Simetidin sebaiknya jangan diberikan 

bersama warfarin, teofilin, siklokarpon, dan diazepam (Tarigan, 2001). 

3. Proton pump inhibitor 

Inhibitor pompa proton merupakan “prodrug”, yang memerlukan aktivasi 

di lingkungan asam (Pasricha dan Hoogerwefh, 2008). Mekanisme kerjanya 

adalah memblokir kerja enzim K+/H+ ATP-ase yang akan memecah K+/H+ ATP. 

Pemecahan K+/H+ ATP akan menghasilkan energi yang digunakan untuk 



mengeluarkan asam dan kanalikuli sel pariental kedalam lumen lambung 

(Tarigan, 2001). Inhibitor pompa proton memiliki efek yang sangat besar terhadap 

produksi asam. Omeprazol juga secara selektif menghambat karbonat anhidrase 

mukosa lambung, yang kemungkinan turut berkontribusi terhadap sifat suspensi 

asamnya (Pasricha dan Hoogerwefh, 2008). 

4. Obat penangkal kerusakan mukus 

a) Koloid Bismuth 

Mekanisme kerja melalui sitoprotektif membentuk lapisan bersama protein 

pada dasar tukak dan melindunginya terhadap rangsangan pepsin dan asam. Obat 

ini mempunyai efek penyembuhan hampir sama dengan H2RA serta adanya efek 

bakterisidal terhadap H. pylori sehingga kemungkinan relaps berkurang. Efek 

samping tinja berwarna kehitaman sehingga timbul keraguan dengan perdarahan 

(Tarigan, 2001). 

b) Sukralfat 

Pada kondisi adanya kerusakan yang disebabkan oleh asam, hidrolisis 

protein mukosa yang diperantarai oleh pepsin turut berkontribusi terhadap 

terjadinya erosi dan ulserasi mukosa. Protein ini dapat dihambat oleh polisakarida 

bersulfat. Selain menghambat hidrolisis protein mukosa oleh pepsin, sukralfat 

juga memiliki efek sitoprotektif tambahan, yakni stimulasi produksi lokal 

prostaglandin dan faktor pertumbuhan epidermal. Karena diaktivasi oleh asam, 

maka disarankan agar sukralfat digunakan pada kondisi lambung kosong, satu jam 

sebelum makan, selain itu harus dihindari penggunaan antasid dalam waktu 30 



menit setelah pemberian sukralfat. Efek samping konstipasi, mual, perasaan tidak 

enak pada perut (Pasricha dan Hoogerwefh, 2008). 

c) Analog Prostaglandin: Misoprostol 

Mekanisme kerjanya mengurangi sekresi asam lambung menambah 

sekresi mukus, sekresi bikarbonat dan meningkatkan aliran darah mukosa 

(Tarigan, 2001). Efek samping yang sering dilaporkan diare dengan atau tanpa 

nyeri dan kram abdomen. Misoprostol dapat menyebabkan eksaserbasi klinis 

(kondisi penyakit yang bertambah parah) pada pasien yang menderita penyakit 

radang usus, sehingga pemakaiannya harus dihindari pada pasien ini. Misoprostol 

dikontraindikasikan selama kehamilan, karena dapat menyebabkan aborsi akibat 

terjadinya peningkatan kontraktilitas uterus. Sekarang ini misoprostol telah 

disetujui penggunaanya oleh United States Food and Drug Administration (FDA) 

untuk pencegahan luka mukosa akibat NSAID (Pasricha dan Hoogerwefh, 2008). 

5. Regimen terapi 

Terapi yang diginakan menggunakan kombinasi antibiotik yang 

dikombinasi dengan proton pump inhibitor (PPI) dan histamine-2 receptor 

antagonist (H2RA). Antibiotik berguna untuk eradikasi H. pylori karena penyebab 

utama tukak peptik adalah H. pylori. Penggunaan PPI dan H2RA untuk 

mengurangi sekresi asam lambung yang berlebihan pada tukak peptik (Akil, 

2001). 

Pilihan pertama untuk terapi adalah menggunakan Proton pump inhibitor 

sebagai dasar terapi 3 obat selama minimal 7 hari, tetapi lebih dianjurkan selama 



10 sampai 14 hari. Terapi menggunakan PPI dan H2RA direkomendasikan pada 

pasien yang memiliki resiko tinggi komplikasi tukak, pasien yang gagal dalam 

eradikasi H. pylori (Berardy dan Lynda, 2005). 

Bismuth sebagai dasar terapi 4 obat merupakan pilihan pertama untuk 

terapi eradikasi H. pylori. Eradikasi dilakukan selama 14 hari, jika lama terapi ini 

sampai 1 bulan tidak akan efektif untuk eradikasi H. pylori. Meskipun terapi ini 

digunakan sebagai pilihan pertama, tetapi terapi ini juga dapat digunakan untuk 

terapi pilihan kedua, ketika kegagalan terapi menggunakan PPI sebagai dasar 3 

obat (Berardy dan Lynda, 2005). 

Berkurangnya nyeri epigastrik harus dimonitor dengan seksama yang 

merupakan bagian terapi pada pasien dengan infeksi H. pylori atau NSAID 

induced ulcers. Umumnya nyeri tukak berkurang dalam beberapa hari ketika 

NSAID tidak digunakan dan dengan 7 hari inisiasi terapi anti tukak (Berardy dan 

Lynda, 2005). 

Pengguna NSAID jangka panjang memiliki 2% sampai 4% risiko 

berkembangnya ulser simtomatik, perdarahan GI atau bahkan perforasi. NSAID 

dihentikan sama sekali dan atau diganti dengan inhibitor COX-2 selektif. 

Meskipun terus menggunakan NSAID, penyembuhan dapat dilakukan dengan 

menggunakan obat-obat pensupresi asam, biasanya dengan dosis yang lebih tinggi 

dan durasi yang jauh lebih lama (8 minggu). PPI mempunyai efek yang lebih baik 

daripada H2RA dan misoprostol dalam mendorong tukak aktif, juga mencegah 

kekambuhan tukak (Berardy dan Lynda, 2005) 



Tabel 1. Regimen Terapi H. Pylori. 
 
Obat 1 Obat 2 Obat 3 Obat 4 
Proton pump inhibitor sebagai dasar terapi 3 obat (terapi triple) 
Omeprazol 20 mg 
2xsehari, atau 
Lansoprazol 30mg 
2xsehari, atau 
Pantoprazol 40mg 
2xsehari, atau 
Esomeprazol 40mg 
1xsehari, atau 
Rabeprazol 20 mg 
2xsehari 

Clarithromycin 500 
mg 2 x sehari 

Amoxicillin 1 g 2 x 
sehari, atau 
Metronidazol 500 
mg 2 x sehari 

 

Bismuth sebagai dasar terapi 4 obat (terapi quadruple)  
Omeprazol 40 mg 2 
x sehari, atau 
Lansoprazol 30 mg 
2 x sehari, atau 
Pantoprazol 40 mg 
2 x sehari, atau 
Esomeprazol 40 mg 
1 x sehari, atau 
Rabeprazol 20 mg 1 
x sehari 

Bismuth subsalisilat 
525 mg 4 x sehari  

Metronidazol 250–
500 mg 4 x sehari 

Tetracyclin 500 
mg 4 x sehari, 
atau Amoxicillin 
500 mg 4 x 
sehari, atau 
Clarithromycin 
250–500 mg 4 x 
sehari 

(Berardy dan Lynda, 2005) 

Tabel 2. Regimen Terapi yang Digunakan untuk Pengobatan Tukak Peptik 
 

Obat  Pengobatan tukak lambung 
atau tukak duodenum 

(mg/dosis)  

Perawatan tukak lambung 
atau tukak duodenum 

(mg/dosis)  
Proton pump inhibitor  

Omeprazol 
Lansoprazol 
Rabeprazol 
Pantoprazol 
Esomeprazol 

 
20-40 sehari 
15-30 sehari 

20 sehari 
40 sehari 

20-40 sehari 

 
20-40 sehari 
15-30 sehari 

20 sehari 
40 sehari 

20-40 sehari 
H2-receptor antagonists  

Simetidin 
 
 
Famotidin 
 
Nizatidin 
 
Ranitidin 

 
300 4 x sehari 
400 2 x sehari  

800 menjelang tidur  
20 2 x sehari  

40 menjelang tidur 
150 2 x sehari 

300 menjelang tidur 
150 2 x sehari  

300 menjelang tidur 

 
400-800 menjelang tidur 

 
 

20-40 menjelang tidur 
 

150-300 menjelang tidur 
 

150-300 menjelang tidur 

Penangkal kerusakan mukosa 
Sukralfat (g/dosis)  

1 (4 x sehari)  
2 (2 x sehari) 

1-2 (2 x sehari)  
1 (4 x sehari)  

(Berardy dan Lynda, 2005) 



Pada gastritis pengobatan berdasarkan jenis gastritisnya, yaitu gastritis 

akut maupun kronis, walaupun dilakukan pembagian, tetapi keduanya tidak saling 

berhubungan. Gastritis kronis bukan merupakan kelanjutan gastritis akut 

(Lindseth, 2006). 

Pengobatan gastritis akut meliputi pencegahan terhadap setiap pasien 

dengan resiko tinggi, pengobatan terhadap penyakit yang mendasari, dan 

menghentikan obat yang dapat menjadi kausa dan pengobatan suportif. 

Pencegahan dapat dilakukan dengan pemberian antasida atau histamine-2 receptor 

antagonist (H2RA) (Hirlan, 2001). 

Pengobatan gastritis kronik bervariasi, tergantung pada penyebab penyakit 

yang dicurigai. Bila terjadi lesi tukak duodenum, dapat diberi antibiotik untuk 

membatasi H. pylori. Bila terjadi anemia defisiensi besi (yang disebabkan 

pendarahan kronis), maka harus diobati. Pada anemia perniosa diberi pengobatan 

vitamin B12 dan terapi lain yang sesuai (Nord dan Sodeman, 2002). 

c. Tindakan operasi 

Prosedur operasi yang dilakukan pada penyakit tukak gaster adalah 

antrektomi atau gastrektomi parsial. Pada gastrektomi distal sekitar 20-50% 

lambung disekresi (20% bila seluruh antrum dibuang, 50% seluruh antrum dan 

sebagian korpus dibuang). Tindakan operasi gaster yang lain saat ini jarang 

dilakukan akibat kemajuan terapi farmakologi dan eradikasi kuman H. pylori 

(Tarigan, 2001). 

d. Algoritma terapi 

Algoritma evaluasi dan manajemen pasien yang menunjukkan gejala 

tukak, atau dyspepsia (Berardy dan Lynda, 2005). 



Pasien yang menunjukkan gejalaulcer

Dyspepsia, tanpa gejala Menunjukkan gejala seperti: pendarahan, anemia, kehilangan berat badan

Menggunakan NSAID?

ya tidak

Menghentikan NSAID; 
jika tidak mengurangi 
dosis atau mengubah 

COX-2 Inhibitor

Terapi untuk HP sebelumnya?

Gejala berubah Gejala tetap

tidak

Melakukan tes serologi

Endoscopy sampai diagnose ulcer

Menunjukkan ulcer Tidak menunjukkan ulcer

Tes HP Pertimbangan 
etiologi lain untuk 

gejala seperti 
GERD, NUD

ya

positif negatif

Terapi dengan  PPI-Regimen 
dasar eradikasi HP

Menggunakan 
NSAID

Melanjutkan NSAID

Terapi dengan PPI, 
dilanjutkan dengan 
koterapi  PPI atau 
misoprostol atau 

menganti NSAID dengan 
COX-2 Inhibitor

Tidak melanjutkan 
NSAID

Terapi dengan 
H2RA atau PPI

Tanda atau gejala 
1-2 minggu 

setelah terapi

negatif positif

ya

Menggunakan 
NSAID

Melanjutkan 
NSAID

Menghentikan 
NSAID

Terapi dengan 
H2RA atau PPI

tidakTidak ada 
terapi lanjutan

Tidak ada 
terapi lanjutan

Dimulai H2RA atau PPI

Melanjutkan 
H2RA atau PPI 

Gejala berubah Gejala tetap

 
(Berardy dan Lynda, 2005) 

Gambar 1. Algoritme Terapi Evaluasi Penggunaan Obat Tukak Peptik 

3. Penggunaan Obat 

Tujuan dari sistem manajemen obat adalah mengantarkan obat yang benar 

kepada pasien yang membutuhkannya. Tahap seleksi, pengadaan dan distribusi 

merupakan perintis yang perlu untuk penggunaan obat rasional. 

Penggunaan obat rasional, mensyaratkan setiap pasien menerima obat-

obatan yang sesuai pada kebutuhan klinik mereka. Istilah penggunaan obat yang 

rasional dalam konteks biomedis mencakup: 

1. Obat yang benar. 

2. Indikasi yang tepat. 

3. Obat yang tepat. 

4. Dosis, pemberian, dan durasi pengobatan yang tepat. 



5. Pasien yang tepat. 

6. Dispensing yang benar. 

7. Kepatuhan pasien terhadap pengobatan. 

Penggunaan obat yang tidak rasional dapat terjadi di semua rumah sakit 

dan masyarakat. Hal ini mencakup penulisan obat yang tidak perlu, obat yang 

salah, tidak efektif, atau obat yang tidak aman, obat yang efektif dan tersedia 

digunakan tidak cukup, dan obat yang digunakan secara tidak benar (Siregar dan 

Kumalosasi, 2006). 

a. Rumah sakit 

Rumah sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan 

upaya kesehatan. Pada umumnya tugas rumah sakit adalah menyediakan 

keperluan untuk pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Menurut Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 983/Menkes/SK/XI/1992, tugas 

rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna 

dan berhasil guna dengan mengutamakan utama penyembuhan dan pemeliharaan 

yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan 

pencegahan serta melaksanakan rujukan (Siregar dan Amalia, 2003). 

Guna melaksanakan tugasnya, rumah sakit mempunyai berbagai fungsi, yaitu: 

1. Menyelenggarakan pelayanan medik. 

2. Pelayanan penunjang medik dan non medik. 

3. Pelayanan dan asuhan keperawatan. 

4. Pelayanan rujukan. 

5. Pendidikan dan pelatihan. 



6. Penelitian dan pengembangan. 

7. Administrasi umum dan keuangan (Siregar dan Amalia, 2003). 

b Rekam medis 

Rekam medis adalah buku harian perawatan pasien. Penekanan dalam 

catatan ini mencerminkan perawatan khusus yang diberikan oleh tiap pemberi 

pelayanan kesehatan. Tiap catatan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Setiap catatan harus merupakan fakta. 

2. Semua catatan harus tepat. 

3. Semua catatan harus tepat pada waktunya. 

4. Semua catatan harus dapat dibaca dan ditandatangani (Siregar dan Amalia, 

2003). 

4. Penelitian Lain 

Hasil penelitian pola penggunaan antibiotik pada penderita tukak lambung 

yang menjalani rawat inap di rumah sakit islam kalimasada Bantul Yogyakarta 

tahun 2006 sesuai dengan standart pelayanan medis Rumah Sakit Islam 

Kalimasada Bantul Yogyakarta. Jenis antibiotik yang diberikan adalah tetrasiklin, 

metronidazole, amoksisilin, dan klaritomicin. Dosis maksimal obat-obat tersebut 

tidak melebihi dosis maksimal standar pelayanan medis rumah sakit islam 

kalimasada Bantul Yogyakarta (Nasriyah, 2007). 

Hasil penelitian pola penggunaan obat penderita tukak peptik (peptic 

ulcer) di instalasi rawat jalan RS Dr Sardjito Yogyakarta tahun 2000-2002, paling 

banyak dijumpai pada usia 26-45 tahun, dengan didominasi oleh perempuan, 

berdasarkan diagnosis jenis tukak peptik, tukak duodenumlah yang paling banyak. 



Pengobatan yang digunakan yaitu menggunakan obat golongan antasida, 

antagonis reseptor H2, penghambat pompa proton dan sitoproteksi. Golongan 

antasida merupakan paling banyak digunakan pada penderita tukak peptik 

(Nurlaila, 2004). 

Penelitian tentang profil dan optimalisasi penggunaan kombinasi anti 

tukak peptik dengan antasida pada pasien tukak peptik di ruang rawat inap SMF 

penyakit dalam RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi didapatkan hasil pasien yang 

menggunakan obat dengan tepat saat tanya jawab atau sebelum diberikan 

informasi dan nasehat kepada pasien adalah 19 pasien (35,18 %) dan yang tidak 

tepat adalah 35 pasien (64,81 %), persentase pasien yang patuh setelah diberi 

informasi dan nasehat adalah 53 pasien (98,15 %) dan yang tidak patuh adalah 1 

pasien (1,85 %) (Nasif, 2007). 

 


