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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Gastritis atau tukak lambung adalah penyakit pada mukosa lambung yang 

ditandai dengan radang atau pembengkakan. Gejala yang sering muncul adalah rasa 

sakit di daerah abdomen atas, mual, muntah, dan tidak nafsu makan (NIDDK, 

2018a). Gastritis pada umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter 

pylori dan penyalahgunaan obat anti inflamasi non steroid (NSAID) (IQWiG 

(Institute for Quality and Efficiency in Health Care), 2015). 

      Kasus gastritis karena infeksi H.pylori banyak ditemukan di Eropa Selatan dan 

Timur, Mexico, Amerika Selatan, Afrika, dan hampir seluruh negara di Asia (Goh 

et al., 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Jacob menunjukkan bahwa terdapat 

3.000 hingga 10.000 kasus baru gastritis karena infeksi H. pylori  per 100.000 

penduduk tiap tahun di negara berkembang dan terdapat 500 kasus baru per 100.000 

penduduk tiap tahun di negara maju (Rosenberg, 2010).   

     Di Indonesia, angka kejadian gastritis masih sangat tinggi hingga menjadi 10 

penyakit terbanyak pada pasien rawat inap maupun jalan. Berdasarkan profil 

kesehatan Indonesia tahun 2011, dispepsia menempati urutan ke-5 kasus terbanyak 

pada pasien rawat inap dengan jumlah 24.716 kasus baru dan urutan ke-6 pada 

pasien rawat jalan dengan jumlah 88.599 kasus baru dalam setahun (Kementrian 

Kesehatan RI, 2013).  
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     Diagnosis gastritis dapat dilakukan dengan anamnesa langsung terhadap pasien 

dan diperkuat dengan pemeriksaan penunjang seperti endoskopi, cek darah, uji 

feses dan identifikasi urea pada tes napas. Endoskopi merupakan tes yang paling 

sering digunakan karena dapat melihat langsung kondisi lambung dan tes urea pada 

napas pasien merupakan indikator kuat gastritis yang disebabkan oleh infeksi H. 

pylori (NIDDK, 2008).  

     Penanganan gastritis disesuaikan dengan penyebab timbulnya penyakit. Pada 

pasien gastritis karena infeksi H. pylori, penanganan lini pertama adalah 

menggunakan triple regimen yang terdiri dari obat-obatan proton pump inhibitor 

(PPI), klaritromisin dan amoksisilin. Namun seiring banyaknya kasus resistensi 

klaritromisin, quadruple regimen yang terdiri dari bismuth, metronidazol, 

tetrasiklin dan ranitidin atau omerprazole dijadikan alternatif pengobatan lini 

pertama. Kedua pengobatan primer tersebut memiliki tingkat eradikasi sekitar 70-

80% (Chey and Wong, 2007). 

     Antibiotik merupakan pengobatan yang wajib diberikan pada pasien gastritis 

karena H. pylori. Antibiotik golongan macrolide (klaritromisin, eritromisin, 

azitromisin) dan penisilin (amoksisilin) memiliki kemampuan kuat untuk 

membasmi atau menghambat pertumbuhan H. pylori (Malfertheiner et al., 2002). 

Namun dengan semakin maraknya penggunaan antibiotik dari tahun ke tahun, 

timbul mutasi oleh bakteri H. pylori dan muncul masalah resistensi. Penyebab 

utama pada kegagalan terapi triple regimen disebabkan oleh resistensi bakteri 

terhadap klaritromisin. Metronidazol, tetrasiklin, dan florokuinolon juga dicurigai 

resisten meskipun tidak sebanyak kasus resistensi klaritromisin (Mégraud, 2004). 
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     Pemilihan dan penggunaan antibiotik yang tepat akan memberikan hasil terapi 

maksimal dan meminimalisir munculnya kasus resistensi bakteri. Oleh karena itu 

perlu dilakukan penelitian tentang pemilihan dan evaluasi ketepatan penggunaan 

antibiotik dan obat penyerta pada pasien gastritis karena infeksi H.pylori di 

Poliklinik Gastroenterologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk mengetahui 

masalah penggunaan obat yang meliputi dosis dan kontraindikasi terhadap pasien. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana pemilihan dan ketepatan penggunaan  antibiotic, proton pump 

inhibitor dan obat penyerta  pada pasien gastritis karena infeksi H. pylori di 

Poliklinik Gastroenterologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

a. Mengetahui pemilihan dan ketepatan penggunaan antibiotik, proton 

pump inhibitor dan obat penyerta  pada pasien gastritis karena 

infeksi H. pylori di Poliklinik Gastroenterologi RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya  

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik pasien gastritis karena infeksi H. pylori di 

Poliklinik Gastroenterologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya  
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b. Mengetahui hubungan ketepatan obat dengan ketepatan pasien dan 

dosis pasien gastritis karena infeksi H. pylori di Poliklinik 

Gastroenterologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Mengetahui ketepatan penggunaan antibiotik dan obat penyerta  

pada pasien gastritis karena infeksi H. pylori di Poliklinik 

Gastroenterologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya sesuai guideline. 

b. Mengetahui karakteristik pasien gastritis karena infeksi H. pylori di 

Poliklinik Gastroenterologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan evaluasi bagi tenaga kesehatan terhadap penggunaan 

obat khususnya antibiotik pada pasien gastritis karena infeksi 

H.pylori 

  

 




