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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Gastritis erosif adalah erosi mukosa lambung yang disebabkan oleh 

kerusakan pertahanan mukosa lambung. Penyebab umum dari gastritis 

erosif biasanya karena NSAID, alkohol, stres, minum kopi, dll (NIH, 2014). 

Penyakit gastritis erosif diderita mulai dari usia remaja hingga usia tua dan 

jika tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan komplikasi. 

Komplikasi gastritis akibat NSAID meliputi perdarahan saluran cerna 

bagian atas (SCBA) dengan gejala berupa hematemesis melena, perforasi 

gaster, syok hipovolemik, dan kematian (Fandy G, 2012).  

Salah satu obat Non Steroid Anti Inflamasi Drug (NSAID) yang sering 

diresepkan di seluruh dunia adalah Aspirin. Asprin (asam asetil salisilat) 

digunakan untuk pengobatan analgesik, antipiretik, antiinflamasi dan 

antitrombotik. Aspirin pada dosis rendah biasanya diberikan rutin untuk 

profilakasis primer maupun sekunder pada penyakit kardiovaskular atau 

serebrovaskular. Obat sejenis Aspirin  bisa didapatkan melalui resep dokter 

atau tanpa resep dokter (Konsesus Nasional Penatalaksanaan Gastro-

enteropati OAINS di Indonesia, 2011).  

Namun, penggunaan Aspirin secara terus menerus dapat memberikan 

efek buruk pada mukosa lambung, mulai dari gastritis erosif, perdarahan 

saluran cerna bagian atas (SCBA) hingga kematian (Becker JC, Domschke 

W,2005). Berdasarkan hasil penelitian di dalam jurnal “Gastrointestinal 

Ulcers, Role of Aspirin, and Clinical Outcomes: Pathobiology, Diagnosis, 
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and Treatment” penggunaan aspirin dengan dosis rendah dapat 

menyebabkan perdarahan pada gaster sebanyak 60% (Cryer Byron, 2014). 

Data penggunaan Aspirin di Indonesia tidak banyak diketahui, namun 

dari data endoskopi komplikasi saluran cerna akibat penggunaan Aspirin 

cukup bervariasi dan relatif tinggi dibeberapa daerah daerah seperti, 

Makasar 71%, Jakarta 67,7%, Surabaya 61%, dan Malang 21%. Di Malang 

dari 505 pasien gastropati yang menjalani endoskopi, didapatkan 22,6% 

berkaitan dengan NSAID, 65,3% berkaitan dengan jamu dan 12,1% 

berkaitan dengan NSAID dan jamu (Konsesus Nasional Penatalaksanaan 

Gastro-enteropati NSAID di Indonesia, 2011). Selain di Indonesia, 

penggunaan rutin aspirin di Amerika Serikat dari tahun 2005 hingga 2010 

terjadi peningkatan sebanyak 57 % dari usia 18 tahun hingga usia tua  

(National Health Interview Survey / NHIS, 2014). 

Adanya kerusakan pada mukosa lambung karena penggunaan Aspirin 

ditandai dengan meningkatnya kadar MDA sebagai salah satu bentuk stress 

oksidatif. Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal Effect of probiotics on 

aspirin-induced gastric mucosal lesion didapatkan peningkatan 

Malondialdehyde (MDA) yang signifikan  yaitu (p<0,001) setelah diinduksi 

aspirin (Senol A, 2011).    

Rebamipide adalah suatu analog prostaglandin yang digunakan sebagai 

salah satu terapi gastritis erosif akut yang memiliki mekanisme kerja cukup 

kompleks sebagai obat gastroprotektif yaitu meningkatkan prostaglandin 

endogen dan menekan radikal bebas (Fujioka, 2003). Obat ini juga 

membantu memperbaiki jaringan melalui peningkatan ekspresi epidermal 
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growth factor (EGF) dan reseptor EGF yang dapat menyebabkan terjadinya 

angiogenesis sehingga granulasi jaringan dan epitelialisasi meningkat 

(Kudur, 2013). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RS Cipto 

Mangkusumo Jakarta pada tahun 2009-2010 dari 45 pasien yang diberi 

terapi Rebamipide terbukti secara signifikan menurunkan gejala gastritis 

erosif (P < 0,05) dan kadar Malondialdehyde (MDA) (P = 0,047) (Marcellus 

S et al, 2012). Namun penggunaan rebamipide mempunyai efek samping 

yang tidak diinginkan seperti : sembelit, diare, mual, pruritus dan kesulitan 

bernapas (Park et al, 2007). 

Penggunaan bahan tanaman obat kian berkembang selain tergolong 

ekonomis, tanaman obat bersifat alami, relatif aman dengan efek samping 

yang sangat sedikit, dan telah terbukti manfaatnya secara ilmiah dalam 

meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satunya Aloe vera atau biasa 

disebut dengan lidah buaya.  

Aloe vera memiliki banyak manfaat salah satunya untuk 

menyembuhkan ulkus peptikum terutama yang diakibatkan oleh 

penggunaan NSAID. Aloe vera memiliki aktivitas antiulkus karena efek 

sitoprotektif, perbaikan jaringan, dan efek stimulasi mukus oleh 

prostaglandin pada gaster (Eamlamnam,  2006). Berdasarkan hasil 

penelitian dalam jurnal Aloe vera attenuated gastric injury on 

indomethacin-induced gastropathy in rats, Aloe vera dapat menurunkan 

kadar Malondialdehyde (MDA) yaitu (P = 0.000) (Werawatganon D, 2014 ).  

Data-data tersebutlah yang menjadi dasar mengapa perlu dilakukan 

penelitian untuk membandingkan efektifitas antara rebamipide dan Aloe 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Werawatganon%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25561799
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vera dalam menyembuhkan gastritis erosif sebagai salah satu alternatif 

dalam memilih terapi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana perbandingan pemberian jus daging Aloe vera dengan 

Rebamipide terhadap kadar Malondialdehid (MDA) gaster tikus putih jantan 

yang di Induksi Aspirin? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbandingan pemberian jus daging Aloe vera dengan 

Rebamipide terhadap kadar Malondialdehida (MDA) gaster tikus putih jantan 

yang diinduksi Aspirin. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui kadar Malondialdehida (MDA) gaster tikus putih 

jantan yang diinduksi Aspirin. 

2. Mengetahui kadar Malondialdehida (MDA) gaster tikus putih 

jantan yang diinduksi Aspirin dan diberi jus daging Aloe vera 

3. Mengetahui kadar Malondialdehida (MDA) gaster tikus putih 

jantan yang diinduksi Aspirin dan diberikan terapi Rebamipide. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Klinis 

Salah satu alternatif terapi yang bisa diberikan pada penderita gastritis 

erosif. 
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1.4.2 Manfaat Masyarakat 

Memberikan informasi sebagai alternatif pilihan untuk terapi gastritis 

erosif karena selain harganya murah, Aloe vera juga mudah didapatkan. 

1.4.3 Manfaat Akademik  

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang 

ingin meneliti lebih lanjut tentang perbandingan pemberian daging 

Aloevera dan rebamipide terhadap gaster tikus putih jantan yang di 

induksi aspirin dengan parameter yang berbeda. 


