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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Combustio (luka bakar) adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh 

karena kontak dengan sumber panas sehingga menyebabkan kerusakan pada kulit 

mukosa dan jaringan yang lebih dalam (Baoezier, 2008). Di Amerika serikat 

dilaporkan ada sekitar 2,5 juta penderita luka bakar setiap tahun dengan jumlah 

kematian 12 ribu, sedangkan di Indonesia belum ada laporan tertulis. Di Rumah 

Sakit Cipto Mangun Kusumo Jakarta pada tahun 1998 dilaporkan 107 kasus luka 

bakar yang dirawat, dengan angka kematian 37,38%, sedangkan di Rumah Sakit 

Dr. Soetomo Surabaya pada tahun 2000 dirawat 106 kasus luka bakar dengan 

angka kematian 26,41%. Selanjutnya di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada tahun 

2007, terdapat pasien luka bakar rata – rata sebanyak 40 penderita pertahun yang 

dirawat di unit luka bakar, dengan kategori luka bakar berat sekitar 21% dengan 

angka kematian berkisar 40-50% (Prayogi and Majid, 2013). 

Pasien pada kasus luka bakar (combustio) mempunyai frekuensi yang 

tinggi untuk mengalami stress ulcer. Luka bakar dengan luas area permukaan 

tubuh yang terbakar lebih dari 35% mengalami erosi mukosa usus dan 

berkembang menjadi stress ulcer (Moenadjat, 2001). Stress ulcer merupakan 

defek atau kerusakan mukosa saluran cerna bagian atas, yaitu lambung dan usus 

halus bagian atas yang terjadi secara akut karena adanya ketidakseimbangan 

antara faktor agresif dan defensive lambung. Stress ulcer pada kasus luka bakar di 

Inggris dilaporkan terjadinya kerusakan mukosa lambung pada 75% - 100% 

pasien yang masuk rumah sakit dalam waktu 24 – 48 jam. Jumlah pasien dengan 

perdarahan saluran cerna bagian atas juga mencapai 2500 tiap tahunnya. Angka 

insidensi kondisi ini berkisar 47 – 116 pasien per 100.000 populasi (Spirt and 

Stanley, 2006). 

 Selain itu kondisi stress ulcer banyak dijumpai pada pasien ICU 

(Intensive Care Unit), pasien tanpa pemberian profilaksis mengalami ulcerasi 

sekitar 75% - 100%, pasien yang mengalami ulcerasi serta mengalami perdarahan 
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sekitar 2% - 6%, dan pasien yang mengalami perdarahan serta dapat mengalami 

kematian sekitar 40% - 77% (Galindo and Pfeffer, 2007). 

  Pada kasus luka bakar hampir selalu diikuti kondisi hipovolemic shock. 

Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya iskemia jaringan termasuk mukosa 

lambung dan diikuti peningkatan permeabilitas mukosa. Peningkatan 

permeabilitas mukosa akan menyebabkan terjadinya peningkatan difusi balik  

dan pelepasan pepsin yang berakibat pada kerusakan jaringan terutama pada 

pembuluh darah. Selanjutnya terjadi pelepasan histamin yang merangsang sekresi 

asam dan pepsin lebih lanjut serta meningkatan permeabilitas kapiler terhadap 

protein disertai peningkatan vasodilatasi. Selanjutnya mukosa mengalami edema 

dan sejumlah protein plasma hilang. Hal tersebut mengakibatkan mukosa kapiler 

dapat rusak yang akan mengakibatkan hemoragi interstitial dan perdarahan 

sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan mukosa dan pembentukan ulkus 

(Price and Wilson, 2006).  

Tujuan pemberian obat H2-Antagonis pada pasien luka bakar adalah 

sebagai upaya menetralisir asam lambung yang dicurigai terjadi pada kondisi 

stress. H2-Antagonis diberikan dalam dosis besar secara kontinu, dengan bekerja 

menghambat sekresi asam lambung yang berikatan secara kompetitif dengan 

reseptor histamine tipe 2 yang terdapat pada membrane basolateral dari sel 

parietal, Oleh sebab itu pemberian obat H2-Antagonis sangatlah penting pada 

kasus luka bakar (Moenadjat, 2001 ; Oviedo and Wolfe, 2005). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Departemen penyakit dalam, (2009). 

Dilakukan penelitian dengan cara melihat data rekam medik yang ada pada rumah 

sakit tersebut pada 2208 pasien yang terdiri dari 1426 pasien yang mengalami 

profilaksis dan 782 pasien terapi. Data tersebut diambil berdasarkan jenis kelamin 

pria dan wanita, ras, dengan usia 18 tahun – 99 tahun, dan durasi penggunaan PPI 

1 hari – 57 hari. Untuk pasien profilaksis diperoleh hasil pada wanita 374 orang 

(52,4%), pria 339 orang (48,6%), ras kulit hitam 576 orang (80%), ras kulit putih 

56 orang (7,3%), hispanic 38 orang (5,3%), Asia 21 orang (2,9%), dan ras kulit 

lainnya 22 orang (3,0%). Dan untuk pasien yang terapi diperoleh hasil pada 

wanita 191 orang (48,8%), pria 200 orang (51,2%), ras kulit hitam 316 orang 
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(80,8%), ras kulit putih 29 orang (7,4%), hispanic 19 orang (4,8%), Asia 11 orang 

(2,8%), dan ras kulit lainnya 16 orang (4,0%). Sehingga disimpulkan bahwa 

pemberian PPI (Proton Pump Inhibitor) dianggap sesuai untuk mengobati stress 

ulcer profilaksis dengan tidak ada indikasi sepsis, peumonia, sindrom koroner 

akut, urinary tract infection, Chronic Obstruction Pulmonary Disease, asma, deep 

vein thrombosis, dan pulmonary embolism (Perwaiz, 2010). 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Cook et al, (1996). 

Dilakukan penelitian uji coba terkontrol secara acak atau random pada 2814 orang 

dengan perlakuan analysis A diberikan ranitidin, analysis B diberikan sukralfat, 

analysis C diberikan ranitidin dan plasebo, analysis D diberikan sukralfat dan 

placebo, dan analysis E diberikan ranitidin dan sukralfat.  

Pada analysis A diberikan ranitidin 50 mg iv setiap 6 jam, ranitidin 6,25 

mg/hr diberikan secara infus terus menerus, pada analysis B diberikan sukralfat 1 

g menggunakan selang nasogastric setiap 4 jam, pada analysis C diberikan 

ranitidin 50 mg iv setiap 6 jam, ranitidin 6,25 mg/hr diberikan secara infus terus 

menerus, ranitidin 50 mg tid iv, pada analysis D diberikan sukralfat 1 g secara oral 

setiap 6 jam, sukralfat 2 g menggunakan selang nasogastric setiap 8 jam, dan pada 

analalysis E diberikan ranitidin 50 mg iv setiap 6 jam, ranitidin 6,25 mg/hr 

diberikan secara infus terus menerus, ranitidin 0,25 mg/kg/hr dengan rentang 

dosis 0,5 mg/kg, ranitidin 50 mg iv setiap 4 jam, ranitidin 50 mg iv setiap 8 jam, 

ranitidin 100 mg iv setiap 8 jam. Didapatkan hasil penelitian 398 orang pada meta 

analysis A terjadi resiko perdarahan, 54 orang pada analysis B terjadi resiko 

perdarahan, 311 orang pada analysis C terjadi resiko pneumonia nasokomial, 226 

orang pada analysis D terjadi resiko pneumonia nasokomial, dan 1825 orang pada 

analysis E terjadi resiko peumonia. Sehingga disimpulkan bahwa ranitidin 

meningkatkan resiko pneumonia dan perdarahan serta tidak efektif dalam 

pencegahan perdarahan gastrointestinal (Messori, 2000). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperlukan sebuah studi untuk 

mengetahui pola penggunaan obat tukak lambung H2-Antagonis pada penderita 

luka bakar di RSU Dr. Saiful Anwar Malang yang meliputi obat tukak lambung 

yang diberikan, dosis, rute pemakaian, interaksi dan efek samping serta kajian 
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terapinya dikaitkan dengan data klinik dan data laboratorium. Hasil penelitian 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi klinisi dan khususnya farmasis dibagian 

klinik, mengenai pola penggunaan obat tukak lambung pada penderita luka bakar 

dan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut mengenai manajemen terapi luka bakar, 

serta meningkatkan keberhasilan terapi pasien luka bakar dalam mencegah 

terjadinya stress ulcer. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola penggunaan obat tukak lambung pada pasien luka bakar 

di Instalasi Rawat Inap (IRNA) RSU Dr. Saiful Anwar Malang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Mempelajari bagaimana pola penggunaan obat tukak lambung pada pasien 

luka bakar di Instalasi Rawat Inap (IRNA) RSU Dr. Saiful Anwar Malang serta 

efek samping obat yang mungkin terjadi pada pasien periode 1 Januari 2012 - 31 

Desember 2012. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola penggunaan tukak lambung pada pasien luka bakar 

meliputi dosis yang diberikan, rute pemberian, lama pemberian dan waktu 

pemberian. 

2. Mengkaji hubungan terapi obat tukak lambung pada pasien luka bakar 

dikaitkan dengan data klinik dan data laboratorium. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi kepada para praktisi 

kesehatan dan masyarakat umum mengenai kesesuaian penggunaan obat 

tukak lambung pada kasus luka bakar. 

2. Sebagai sumber informasi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan 

dengan luka bakar. 
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3. Bagi farmasis, data dapat digunakan sebagai masukan dalam 

meningkatkan pelayanan kefarmasian dan mempermudah perencanaan 

obat kepada penderita luka bakar. 

 


