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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lambung sebagai reservoir/lumbung makanan berfungsi menerima 

makanan/minuman, menggiling, mencampur dan mengosongkan makanan ke 

dalam duodenum. Lambung yang selalu berhubungan dengan semua jenis 

makanan, minuman dan obat-obatan bisa mengalami iritasi kronik. Lambung  

terlindungi oleh lapisan mukus, tetapi oleh karena beberapa faktor iritan seperti 

makanan, minuman dan obat-obatan anti-inflamasi non-steroid (OAINS) dan 

alkohol  yang dapat menimbulkan kerusakan lapisan mukosa sehingga timbul 

gastritis akut/kronik atau tukak peptik (McGuigan, 2000). 

Di masyarakat, kerusakan integritas mukosa lambung seperti dalam kasus 

gastritis dan tukak peptik yang ditandai dengan gejala perut terasa perih, mual dan 

muntah memiliki prevalensi yang cukup tinggi (Tarigan, 2001). Dengan 

ditemukannya kuman Helicobacter pylori pada kelainan saluran cerna, saat ini 

dianggap Helicobacter pylori merupakan penyebab utama tukak peptik, di 

samping OAINS, alkohol dan sindrom Zollinger Ellison. Kolonisasi bakteri ini 

telah dilaporkan pada sejumlah besar penderita yang mengalami tukak duodenum 

atau lambung, serta pada beberapa bentuk gastritis akut atau kronik. Organisme 

ini melekat pada epitel lambung dan merusak lapisan mukosa pelindung dan 

meninggalkan daerah-daerah epitel yang rusak (McGuigan, 2000).   



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 sering 

digunakan yaitu antasida-antagonis H2 sebanyak 9 kasus (Nurlaila, 2004). 

Penelitian pola penggunaan antibiotik pada penderita tukak lambung yang 

menjalani Rawat Inap di RSI Kalimasada Bantul Yogyakarta Tahun 2006 

didapatkan hasil yaitu antibiotik yang digunakan tetrasiklin, metronidazol, 

amoksisilin dan klaritromisin (Nasriyah, 2007). 

Ketepatan indikasi, pasien, obat dan dosis pada penggunaan obat tukak 

peptik perlu dilakukan agar terapi pengobatan yang diberikan bisa tepat sehingga 

mendapatkan keberhasilan dalam pengobatan dan mengurangi tingkat 

kekambuhan penyakit dan efek samping yang tidak diinginkan. 

Pemilihan RSUD Pandan Arang Boyolali dirasa cukup tepat, karena 

setelah dilakukan survei bahwa di RSUD Pandan Arang Boyolali belum pernah 

dilakukan penelitian tentang tukak peptik, sehingga hal ini mendorong peneliti 

untuk melakukan penelitian di RSUD Pandan Arang Boyolali.  

 Angka kejadian tukak peptik di RSUD Pandan Arang Boyolali sebesar 21 

kasus dengan persentase sebesar 0,72%. Angka kejadian ini sangat rendah tetapi 

peneliti perlu melakukan penelitian karena  penyakit tukak peptik yang tidak 

langsung ditangani bisa menyebabkan terjadinya pendarahan dan yang paling 

parah bisa terjadi kanker.  

B. Rumusan Masalah 



Dari uraian latar belakang di atas maka didapatkan rumusan masalah yaitu  

apakah penggunaan obat tukak peptik di RSUD Pandan Arang Boyolali Tahun 

2008 sudah rasional (tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat dan  tepat dosis)? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui ketepatan  

penggunaan obat tukak peptik di RSUD Pandan Arang Boyolali Tahun 2008 telah 

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

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tukak Peptik 

a.  Pengertian 

Tukak Peptik merupakan keadaan dengan kontinuitas mukosa lambung 

terputus dan meluas sampai di bawah epitel. Kerusakan mukosa yang tidak 

meluas sampai ke bawah epitel disebut erosi, walaupun seringkali dianggap juga 

sebagai tukak. Tukak Peptik dapat ditemukan pada setiap bagian saluran cerna 

yang terkena getah asam lambung, yaitu esofagus, lambung, duodenum, dan 

setelah gastroenterostomi, juga jejunum (Wilson and Lindseth, 2005). 

b. Etiologi dan Patogenesis 

Asam-pepsin penting dalam patogenesis tukak lambung. Akan tetapi 

berlawanan dengan tukak duodeni, pasien umumnya mempunyai laju sekresi asam 

yang normal atau berkurang dibandingkan dengan individu tanpa tukak. Sepuluh 

sampai dua puluh persen pasien dengan tukak lambung juga mempunyai tukak 



duodeni. Pasien dengan tukak lambung cenderung mempunyai pola sekresi asam 

yang serupa dengan pola tukak duodeni (McGuigan, 2000). 

Kebanyakan bukti mendukung kepentingan primer resistensi mukosa 

lambung yang defektif dan/ atau cedera mukosa lambung yang langsung dalam 

patogenesis tukak lambung. Kadar gastrin dalam serum meningkat dalam proporsi 

bermakna pada pasien tukak lambung tetapi peningkatannya terbatas pada mereka 

dengan hiposekresi asam lambung. Obat Anti Inflamasi Non-Steroid (OAINS) 

bertanggungjawab untuk suatu bagian besar tukak lambung. Pertahanan mukosal 

berkurang oleh terhambatnya sintesis prostaglandin mukosal lambung 

(McGuigan, 2000).  

c.  Gambaran klinis 

Gambaran klinis utama tukak peptik adalah kronik, nyeri epigastrium 

intermiten yang secara khas akan mereda satelah menelan makanan atau antasid. 

Nyeri biasanya timbul 2-3 jam setelah makan atau pada malam hari sewaktu 

lambung kosong. Nyeri ini seringkali digambarkan seperti teriris, terbakar atau 

rasa tidak enak. Pola nyeri-makan-hilang ini dapat saja tidak khas pada tukak 

lambung. Bahkan pada beberapa penderita tukak lambung makanan dapat 

memperberat nyeri. Biasanya penderita tukak lambung akan mengalami 

penurunan berat badan  (Wilson and Lindseth, 2005). 

d.  Diagnosis 

Tujuan pemeriksaan diagnostik infeksi Helicobacter  Pylori adalah untuk 

menetapkan adanya infeksi sebelum memberikan pengobatan atau untuk 



penelitian epidemiologi. Selain itu untuk mengamati terjadinya eradikasi sesudah 

pemberian antibiotik. Tes diagnostik infeksi Helicobacter Pylori diantaranya :  

1) Serologi  

Pemeriksaan serologi banyak digunakan dalam penelitian epidemiologi 

karena relatif murah dan dapat diterima oleh kelompok pasien asimptomatik atau 

anak-anak yang tidak mau diperiksa dengan cara invasif. Pada umumnya yang 

diperiksa adalah antibodi IgG terhadap kuman Helicobacter Pylori. Cara ini 

sering digunakan untuk penelitian epidemiologi atau untuk evaluasi sebelum 

pemberian terapi eradikasi.  

2) Urea Breath Test (UBT)  

Test UBT ditemukan oleh Graham dan Bell pada tahun 1987. cara 

kerjanya dengan menyuruh pasien menelan urea yang mengandung isotop carbon. 

Bila ada aktivitas urea dari kuman Helicobacter Pylori akan dihasilkan isotop 

karbondioksida yang diserap dan dikeluarkan melalui pernafasan. Hasilnya dinilai 

dengan membandingkan kenaikan eksresi isotop dibandingkan dengan nilai dasar. 

Bila hasilnya positif berarti tidak terdapat infeksi kuman Helicobacter Pylori.  

3) Pemeriksaan Invasif  

Pemeriksaan invasif untuk diagnosis infeksi Helicobacter Pylori dilakukan 

dengan mengambil spesimen biopsi mukosa lambung secara endoskopik. 

(Rani, 2001) 

e.    Komplikasi tukak peptik 

Komplikasi tukak peptik yang sering terjadi yaitu : 

1)  Perdarahan 



Perdarahan merupakan komplikasi tukak yang sering terjadi. Walaupun 

tukak pada setiap tempat dapat mengalami perdarahan, namun tempat perdarahan 

yang tersering adalah dinding posterior bulbus duodenum. Karena pada tempat ini 

dapat terjadi erosi arteri pankreatikoduodenalis atau arteri gastroduodenalis. 

Gejala-gejala yang dihubungkan dengan perdarahan tukak tergantung pada 

kecepatan, kehilangan darah. Kehilangan darah yang ringan dan kronik dapat 

mengakibatkan anemia difisiensi besi (Wilson and Lindseth, 2005).  

2)   Perforasi 

Perforasi lebih sering terjadi pada tukak akut daripada tukak kronis, karena 

belum terbentuknya jaringan ikat pada lapisan luar dinding lambung. Perforasi 

pada tukak lambung terjadi bila luka telah menembus otot dan lapisan serosa 

dinding lambung (Tarigan, 2001). 

3) Obstruksi 

Obstruksi pintu keluar lambung akibat peradangan dan edema, 

pilorospasme atau jaringan parut. Anoreksia, mual dan kembung setelah makan 

merupakan gejala-gejala yang sering timbul. Kehilangan berat badan sering 

terjadi, bila obstruksi bertambah berat, dapat timbul nyeri dan muntah (Wilson 

and Lindseth, 2005)  

4) Hourglass stomach 

Komplikasi ini disebabkan terbentuknya jaringan ikat pada penyembuhan 

suatu tukak kronik yang terletak pada kurvatura minor, sehingga timbul retraksi 



yang membagi lambung menjadi 2 bagian. Keluhan berupa muntah dan perasaan 

kenyang setelah makan sedikit saja dan penurunan berat badan (Tarigan, 2001). 

2.  Helicobacter pylori     

Kolonisasi Helicobacter pylori pada lambung pernah dilaporkan pada 90 

sampai 95% pada pasien dengan tukak lambung. Individu sehat di bawah umur 30 

tahun mempunyai angka prevalensi kolonisasi Helicobacter pylori pada lambung 

sebesar kira-kira 10%. Kolonisasi Helicobacter pylori ini akan meningkat dengan 

bertambahnya umur (McGuigan, 2000). 

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

multiple lebih menyukai lingkungan mikroaerofilik. Helicobacter pylori tidak 

menyerang jaringan. Organisme menghuni dalam gel lendir yang melapisi sel 

epitel, dengan bagian kecil dari Helicobacter pylori melekat langsung pada sel 

epitel (McGuigan, 2000). 

Infeksi Helicobacter pylori akut akan menimbulkan gastritis kronik atrofi 

sel mukosa korpus dan kelenjar, metaplasia intestinal dan hipoasiditas. Proses ini 

dipengaruhi oleh faktor host, bakteri/virulensi dan lingkungan (asam lambung, 

OAINS, dan faktor iritan lainnya) dan terbentuklah tukak gaster. Timbulnya 

kelainan lambung oleh Helicobacter pylori bukan melalui proses sitopatik tetapi 

proses imunologis yang ditimbulkannya. Helicobacter pylori mengeluarkan 

urease yang memecah urea menjadi ammonium dan karbondioksida sehingga 

akan menjadi basa dan Helicobacter pylori terlindungi terhadap faktor merusak 

dari asam lambung. Disamping itu Helicobacter pylori membentuk platelet 

activating faktor yang merupakan pro inflammatory cytokines. Cytokines 



vacuolating yang terbentuk mempunyai efek toksik langsung pada sel epitel 

melalui ATP-ase dan proses transport ion (Tarigan, 2001). 

3.  Terapi  

a. Non-farmakologi 

1)   Diet 

Dasar diet adalah makan sedikit berulang kali, makan yang banyak 

mengandung susu dalam porsi kecil. Jadi makanan yang dimakan harus lembek 

dan mudah dicerna, tidak merangsang, kemungkinan dapat menetralisir asam HCl. 

Pemberiannya dalam porsi kecil dan berulang kali. Makanan seperti makan pedas, 

asam, dan alkohol perlu dihindari (Tarigan, 2001). 

2)  Istirahat  

Penderita tukak peptik, terutama yang berat harus banyak istirahat dan 

sebaiknya dirawat di rumah sakit untuk mencegah timbulnya komplikasi. 

Perawatan di rumah sakit dapat mempercepat penyembuhan tukak kronik. 

Penyembuhan yang lebih cepat terjadi tersebut mekanismenya belum jelas 

diketahui. Kemungkinannya bertambahnya jam istirahat, berkurangnya refluks 

empedu, berkurangnya stress dan berkurangnya penggunaan analgetik (Tarigan, 

2001).   

3)  Merokok 

Merokok dapat menghambat penyembuhan tukak lambung kronik, 

menghambat sekresi bikarbonat pankreas sehingga menambah keasaman bulbus 

duodeni, secara fisiologis hanya sedikit atau sama sekali tidak mempengaruhi 

sekresi asam lambung. Merokok menyebabkan refluks duodenogastrik karena 



relaksasi sfinter pilorik. Merokok meningkatkan angka kematian penderita tukak 

disebabkan efeknya pada penyakit saluran pernafasan dan penyakit jantung 

koroner (Tarigan, 2001). 

b.   Farmakologi 

Sasaran utama pada pengobatan tukak lambung adalah menghambat atau 

mendapar sekresi asam untuk menghilangkan gejala-gejala dan mempermudah 

penyembuhan. Obat-obatan yang dapat digunakan untuk penyembuhan antara 

lain: 

1) Antasida 

Antasida diberikan untuk menetralkan asam lambung dengan 

mempertahankan PH cukup tinggi sehingga pepsin tidak diaktifkan, sehingga 

mukosa terlindungi dan nyeri mereda. Preparat antasida yang paling banyak 

digunakan adalah campuran dari alumunium hidroksida dengan magnesium 

hidroksida. Efek samping yang sering terjadi adalah konstipasi dan diare  (Wilson 

and Lindseth, 2005). 

2) Inhibitor Pompa Proton 

Inhibitor pompa proton memiliki efek yang sangat besar terhadap 

produksi asam. Jika diberikan dalam dosis yang cukup, produksi asam harian 

dapat dikurangi hingga lebih dari 95%. Sekresi asam akan kembali normal setelah 

molekul pompa yang baru dimasukkan ke dalam membran lumen. Omeprazol 

juga secara selektif menghambat karbonat anhidrase mukosa lambung yang 

kemungkinan turut berkontribusi terhadap sifat supresi asamnya. Proton Pump 



Inhibitor yang lain diantaranya lanzoprazol, esomeprazol, rabeprazol dan 

pantoprazol (Pasricha and Hoogerwefh, 2008). 

Penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kenaikan gastrin darah, 

dan dapat menimbulkan tumor karsinoid pada tikus percobaan. Pada manusia 

belum terbukti gangguan keamanannya pada pemakaian jangka panjang (Tarigan, 

2001).   

3) Antagonis reseptor H2 

Antagonis reseptor H2 yang pertama adalah simetidin, yang diperkenalkan 

pada tahun 1975. Simetidin memiliki waktu paruh dan lama kerja yang singkat. 

Simetidin menghambat sekitar 70% sekresi asam untuk selang waktu 4 jam. 

Antagonis reseptor H2 yang lebih baru, ranitidin, famotidin dan nizatidin 

lebih kuat dari pada simetidin. Selain menghambat sekresi asam lambung, 

ranitidin, famotidin dan nizatidin juga mempercepat penyembuhan tukak dengan 

menyingkirkan penyebabnya. Lama kerja ranitidin, famotidin dan nizatidin lebih 

panjang, sehingga menurunkan kekerapan pemberian obat dan efek samping lebih 

kecil dibandingkan dengan simetidin karena dosis pemakaian simetidin lebih 

besar (Berardy and Lynda, 2005). 

Efek samping antagonis reseptor H2 antara lain agranulositosis, 

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

dijumpai terutama pada pemberian simetidin. Simetidin sebaiknya jangan 

dikombinasikan dengan walfarin, teofilin, siklokapron dan diazepam (Tarigan, 

2001). 

4)  Inhibitor Pepsin 



Sukralfat dapat menghambat hidrolisis protein mukosa oleh pepsin. 

Sukralfat masih dapat digunakan pada pencegahan tukak akibar stress, meskipun 

kurang efektif. Karena diaktivasi oleh asam, maka sukralfat digunakan pada 

kondisi lambung kosong. Efek samping yang paling banyak terjadi yaitu 

konstipasi (Berardy and Lynda, 2005). 

5)  Analog Prostaglandin (Misoprostol) 

Misoprostol efektif dalam pengobatan tukak duodeni dengan angka 

kesembuhan sebanding dengan yang dicapai dengan terapi antasida dan antagonis 

reseptor H2. Mekanisme kerjanya mengurangi sekresi asam lambung basal dan 

yang dirangsang dan meningkatkan resistensi terhadap cedera jaringan 

(McGuigan, 2000). 

Efek samping misoprostol diare, mual, muntah dan menimbulkan 

kontraksi otot uterus sehingga tidak dianjurkan pada wanita hamil (Tarigan, 

2001). 

6)  Koloid bismuth 

Melalui sitoprotektif membentuk lapisan bersama protein pada dasar tukak 

dan melindunginya terhadap rangsangan pepsin dan asam. Obat ini mempunyai 

efek penyembuhan hampir sama dengan antagonis reseptor H2 serta adanya efek 

bakterisidal terhadap Helicobacter pylori sehingga kemungkinan relaps 

berkurang. Efek samping misoprostol yaitu tinja berwarna kehitaman (Tarigan, 

2001). 

c.    Pembedahan  



Penderita yang tidak memberikan respon terhadap terapi medik atau 

penderita yang mengalami komplikasi lain seperti perforasi perdarahan atau 

obstruksi diobati secara pembedahan.  

Tindakan yang sering dilakukan pada pembedahan tukak duodenum 

adalah mengurangi kapasitas lambung dalam sekresi asam dan pepsin secara 

permanen (Wilson and Lindseth, 2005). 

 

4. Pengobatan  

a. Algoritma terapi 

 Algoritma evaluasi dan manajemen pasien yang menunjukan gejala tukak, 

atau dyspepsia (Berardy and Lynda, 2005) (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasien yang menunjukkan gejala 
tukak 

Dyspepsia, tanpa 
gejala 

Menunjukkan gejala seperti pendarahan, anemia, 
kehilangan berat badan 

Menggunakan 
OAINS? 

Ya Tidak 

Menghentikan 
OAINS; 
Jika tidak 
mengurangi  
dosis atau mengubah 
COX-2 Inhibitor 

Terapi untuk HP 
sebelumnya? 

Ya Tidak

Gejala 
berubah 

Gejala tetap Melakukan tes 
serologi 

Tidak ada 
terapi lanjutan 

Dimulai ARH2 atau 
PPI 

negatif positif

Gejala 
berubah 

Gejala tetap 

Melanjutkan 

Tidak ada 
terapi lanjutan Tidak

Terapi dengan PPI-Regimen 
dasar eradikasi HP 

positif negatif

Tes HP 

Menunjukkan 
tukak 

Tidak mununjukkan 
tukak 

Endoscopy sampai diagnosis 
tukak 

Pertimbangan 
etiologi lain 
untuk gejala 

seperti 
GERD,NUD 

Tanda atau 
gejala1-2 minggu 

setelah terapi 

Terapi dengan 
ARH2 atau PPI 

Tidak melanjutkan 
OAINS 

Melanjutkan 
OAINS 

Terapi dengan 
PPI, dilanjutkan 
dengan coterapi 

PPI atau 

Menggunakan 
OAINS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
COX-2  : Cyclooxygenase-2 
GERD  : Gastroesophageal Reflux Disease 
HP   : Helicobacter Pylori 
PPI   : Proton Pump Inhibitor 
NUD   : Nonulcer Dyspepsia 
ARH2  : Antagonis Reseptor H2 

b. Pengobatan tukak yang disebabkan OAINS 

Pengguna OAINS jangka panjang memiliki 2%-4% risiko berkembangnya 

tukak simtomatik, perdarahan GI atau bahkan perforasi. OAINS dihentikan sama 

sekali dan/atau diganti dengan inhibitor COX-2 selektif. Meskipun terus 

menggunakan OAINS, penyembuhan dapat dilakukan dengan menggunakan obat-

obat penurun asam, biasanya dengan dosis yang lebih tinggi dan durasi yang jauh 

lebih lama (8 minggu). Proton pump inhibitor mempunyai efek yang lebih baik 

daripada antagonis reseptor H2 dan misoprostol dalam mendorong tukak aktif, 

juga mencegah kekambuhan tukak (Berardy and Lynda, 2005).  

c. Regimen terapi infeksi Helicobacter pylori 



1)   Terapi dual 

Infeksi yang disebabkan Helicobacter pylori diberikan terapi dual 

antara PPI dengan suatu antibiotik, harus diberikan dalam dosis besar. 

2)   Terapi tripel 

Terapi tripel dimulai dengan penggunaan kombinasi Bismuth dan 

Amoksisilin/Tetrasiklin dan Metronidazol, namun regimen terapi tripel 

yang banyak dipakai saat ini adalah sebagai berikut : 

a) Proton pump inhibitor (PPI) dan Amoksisilin dan Klaritromisin 

b) PPI dan Metronidazol dan Klaritromisin 

c) PPI dan Metronidazol dan Tetrasiklin (bila alergi terhadap 

klaritromisin).  

3)   Terapi kuadripel 

Pengobatan infeksi Helicobacter pylori yang gagal dengan terapi 

kombinasi 3 obat, maka dianjurkan memberikan regimen terapi 

kuadripel yaitu : 

a) Bismuth dan PPI dan Amoksisilin dan Klaritromisin 

b) Bismuth dan PPI dan Metronidazol dan Klaritromisin 

(Tarigan, 2001).  

Tabel 1. Regimen terapi Helicobacter pylori 
 

Obat 1 Obat 2 Obat 3 Obat 4 
Propton pump inhibitor terapi tiga obat 
Omeprazol 20 mg dua kali sehari  
atau lansoprazol 30 mg dua kali sehari  
atau pantroprazol 40 mg dua kali sehari  
atau esomeprazol 40 mg sehari 
atau rabeprazol 20 mg sehari 

Clarithromisin 
500 mg dua 
kali sehari 

Amoksisilin 1g dua
kali sehari atau 
metronidazol 500 
mg dua kali sehari 

 

Bismuth terapi empat obat 
Omeprazol 40 mg dua kali sehari 
atau lansoprazol 30 mg dua kali sehari  

Bismuth 
subsalisilat 

Metronidazol 
250-500 mg 

Tetracyclin 500 mg
empat kali sehari 



atau pantroprazol 40 mg dua kali sehari  
atau esomeprazol 40 mg sehari 
atau rabeprazol 20 mg sehari 
atau H2-reseptor antagonis selama 4-6 
minggu 

525 mg 
empat kali 
sehari  

empat kali sehari  atau amoksisilin 
500 mg empat kali 
sehari atau 
clarithromisin 250-
500 mg empat kali 
sehari 

(Berardy  and Lynda, 2005)  

Tabel 2. Regimen terapi yang digunakan untuk penyembuhan tukak peptik 
 

Obat  Pengobatan tukak peptik atau 
tukak duodenum (mg/dosis) 

Perawatan tukak peptik 
atau tukak duodenum 

(mg/dosis)  
Proton pump inhibitor  

Omeprazol 
Lansoprazol  
Rabeprazol  
Pantoprazol  
Esomeprazol  

 
20-40mg sehari 
15-30mg sehari 

20mg sehari 
40mg sehari 

20-40mg sehari 

 
20-40mg sehari 
15-30mg sehari 

20mg sehari 
40mg sehari 

20-40mg sehari 
H2-reseptor antagonis  

Simetidin 
 
 
Famotidin  
 
Nizatidin  
 
Ranitidin  

 
300mg empat kali sehari 
400mg dua kali sehari  

800mg malam hari 
20mg dua kali sehari  

40mg malam hari 
150mg dua kali sehari 

300mg malam hari 
150mg dua kali sehari  

300mg malam hari  

 
400-800mg malam hari  

 
 

20-40mg malam hari  
 

150-300mg malam hari  
 

150-300mg malam hari 

 
Sukralfat (g/dosis)  

1g empat kali sehari  
2g dua kali sehari 

1-2g dua kali sehari 
1g empat kali sehari 

(Berardy and Lynda, 2005) 

 

5.  Penelitian Lain 

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. Golongan obat yang digunakan untuk pengobatan tukak 

peptik yaitu golongan PPI, ARH2-antasida, antasida dan ARH2-sukralfat-PPI. 

Pada penelitian ini golongan obat yang paling banyak digunakan yaitu antasida- 

ARH2 (Nurlaila, 2004). 



Penelitian pola penggunaan antibiotik pada penderita tukak lambung yang 

menjalani rawat inap di RSI Kalimasada Bantul Yogyakarta tahun 2006 

didapatkan hasil yaitu antibiotik yang digunakan tetrasiklin, metronidazol, 

amoksisilin dan klaritromisin. Dosis maksimal obat-obat tersebut tidak melebihi 

dosis maksimal standar pelayanan medis RSI Kalimasada Bantul Yogyakarta 

(Nasriyah, 2007). 

Berdasarkan penelitian dari A Practice-Based Approach for Converting 

from Proton Pump Inhibitor to Less Costly Therapy pada tahun 1999 di Portland 

dapat diambil kesimpulan bawa pasien yang terdiagnosa tukak peptik lebih efektif 

diberi pengobatan dengan Proton Pump Inhibitor dari pada golongan H2 blokers 

(Linda dkk, 2001).   

Penelitian yang dilakukan Nasif (2007) tentang profil dan optimalisasi 

penggunaan kombinasi antitukak dengan antasida didapatkan hasil bahwa 

sebelum diberikan informasi oleh tenaga kesehatan terdapat 19 pasien (35,19%) 

yang menggunakan obat dengan tepat (penggunaan antasid diberi jeda sebelum 

menggunakan obat lain) sedangkan 35 pasien (64,81%) yang tidak menggunakan 

obat dengan tepat. Setelah diberikan informasi tentang penggunaan obat yang 

tepat terdapat 53 pasien (98,15%) yang patuh dan 1 pasien (1,85%) yang tidak 

patuh (Nasif, 2007). 

 


