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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini dengan berkembangnya zaman, semakin banyak juga penyakit yang timbul 

akibat gaya hidup manusia dan penularan bakteri. Salah satunya adalah penyakit 

gastritis yang terjadi karena inflamasi pada lapisan lambung yang mengakibatkan sering 

merasa nyeri pada bagian perut. Pada umumnya penyakit yang disebabkan oleh bakteri 

helicobacter pylori ini dapat masuk kedalam tubuh manusia melalui makanan (Shulfany, 

2011). 

Gastritis merupakan peradangan (pembengkakan) pada mukosa lambung ditandai 

dengan tidak nyaman pada perut bagian atas, rasa mual, muntah, nafsu makan 

menurun atau sakit kepala. Penyakit gastritis atau sering juga disebut penyakit tukak 

lambung merupakan tukak (luka) didalam lambung, termasuk 

penyakit pencernaan. Penyakit ini lebih popular disebut sebagai penyakit maag .  

Penyakit gastritis sebagian besar dialami di Indonesia dari kalangan remaja hingga 

lanjut usia. Gastritis juga disebut peradangan (inflamasi) dari mukosa lambung 

yang disebabkan oleh faktor iritasi dan infeksi (Saydam, 2011). 

Badan penelitian kesehatan dunia WHO (World Health Organization) 

mengadakan tinjauan terhadap beberapa Negara di dunia dan mendapatkan hasil 

persentase dari angka kejadian gastritis di dunia, diantaranya Inggris 22%, China 

31%, Jepang 14,5%, Kanada 35%, dan Perancis 29,5%. Di dunia, insiden 

gastritis sekitar 1,8-2,1 juta orang dari jumlah penduduk setiap tahun. Insiden 

terjadi gastritis di Asia Tenggara sekitar 583.635 orang dari jumlah penduduk 

setiap tahunnya. Prevalensi gastritis yang dikonfirmasi melalui endoskopi pada 

populasi di Shanghai sekitar 17,2% yang secara substantial lebih tinggi daripada 

populasi di barat yang berkisar 4,1% dan bersifat asimptomatik (Kemenkes, 

2015). Gastritis biasanya dianggap sebagai suatu hal yang remeh namun gastritis 

merupakan awal dari sebuah penyakit yang membuat rasa tidak nyaman. 

Persentase dari angka kejadian gastritis di Indonesia menurut WHO adalah 

40,8%. Angka kejadian gastritis pada beberapa daerah di Indonesia
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tinggi dengan prevalensi 274,396 kasus dari 238,452,952 jiwa penduduk (WHO, 

2011). 

Penanganan gastritis dari gejala yang sering terjadi yaitu rasa tidak nyaman 

pada perut (kembung), sakit kepala, mual, muntah, perih atau sakit seperti terbakar 

pada perut bagian atas, hilang selera makan, sering bersendawa. Dapat pula disertai 

demam, menggigil (kedinginan) dan cegukan (Raifudin, 2010). Bila gejala ini 

terjadi secara terus menerus atau berkepanjangan akan berdampak dalam keadaan 

akut, berulang dan kronis. Maka perlu ditangani sejak awal yaitu mengkonsumsi 

makanan lunak dalam porsi kecil, berhenti mengkonsumsi makanan pedas dan 

asam, berhenti merokok dan minuman beralkohol serta jika memang diperlukan 

dapat minum Antasida setengah jam sebelum makan atau sesudah makan 

(Misnadiarly, 2009). 

Antasida adalah senyawa yang mempunyai kemampuan untuk menetralkan 

asam lambung. Semua obat Antasida mempunyai fungsi untuk mengurangi gejala 

yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, tukak lambung, gastritis, tukak 

usus dua belas jari dengan gejala seperti mual, muntah, nyeri lambung, nyeri ulu 

hati dan perasaan penuh pada lambung. Kebanyakan kerja Antasida bersifat lokal 

karena hanya sebagian kecil dari zat aktifnya yang diabsorbsi. Penggunaan 

Antasida bersama-sama dengan obat lain sebaiknya dihindari karena dapat 

mengganggu absorbsi lain. Selain itu Antasida dapat merusak salut enterik yang 

dirancang untuk mencegah pelarutan obat dalam lambung. Antasida paling baik 

diberikan saat muncul atau diperkirakan akan muncul gejala, lazimnya diantara 

sebelum makan, sesudah makan dan sebelum tidur, 3 kali sehari. Sediaan Antasida 

dapat digolongkan menjadi, Antasida yang mengandung alumunium dan 

magnesium yang relatif tidak larut dalam air seperti magnesium karbonat, 

hidroksida, dan trisilikat serta alumunium glisinat dan hidroksida, sehingga 

memiliki dua bentuk sediaan yaitu tablet kunyah untuk dewasa dan suspensi untuk 

anak. Sediaan yang mengandung magnesium dapat menyebabkan diare, sedangkan 

sediaan yang mengandung alumunium dapat menyebabkan konstipasi. Jadi 

Antasida yang mengandung magnesium dan alumunium  dapat mengurangi efek 

samping pada usus besar tersebut. Obat penyakit gastritis ini banyak digunakan dan 
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dibutuhkan, untuk memenuhi penggunaan obat Antasida yang ada di Puskesmas 

(Depkes, 2009). 

Pada data penggunaan Antasida dapat dilihat dari peresepan yang ada pada 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas adalah unit pelaksana teknis 

Dinas Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan 

pembangunan kesehatan di suatau wilayah kerja (Depkes, 2011). Puskemas 

termasuk Primary Health Care ( PHC ), PHC adalah pelayanan kesehatan pokok 

yang berdasarkan kepada metode dan teknologi praktis, ilmiah dan sosial yang 

dapat diterima secara umum baik oleh individu maupun keluarga dalam masyarakat 

untuk memelihara setiap tingkat perkembangan mereka dalam semangat untuk 

hidup mandiri dan menentukan nasib sendiri (Mubarak, 2009). Pelayanan kesehatan 

di Puskemas melalui peresepan suatu proses yang penting dan memerlukan 

pengetahuan yang memadai, peresepan merupakan sarana tercapainya kesehatan 

yang aman. 

Pada peresepan obat Antasida yang ada di Puskesmas, untuk mengetahui  

penggunaan obat Antasida dapat menggunakan metode ATC/DDD. Sejak 1996, 

WHO merekomendasikan ATC (Anatomical Therapheutik Chemical) bersama unit 

DDD (Defined Daily Dose) sebagai standar global untuk studi pengobatan organ 

atau sistem dimana aksi kimia, farmakologi, dan sifat terapi bekerja. Klasifikasi dan 

panduannya bisa mengalami pembaharuan dan sistem ini secara luas digunakan 

secara Internasional. Kode ATC terdapat pada kode katalog obat nasional dan 

interpersonal (Persson, 2002). Tujuan dari sistem ATC/DDD adalah untuk 

meningkatkan penggunaan obat Antasida (WHO, 2013). 

Dalam studi kuantitatif dapat digunakan untuk membantu memonitor 

masalah pengeluaran biaya obat  yang efektif dan mengidentifikasi masalah 

penggunaan obat untuk menyusun langkah kebijakan penggunaan obat. Metode 

DDD mengubah dan menyeragamkan dan kuantitas produk yang ada seperti dalam 

kemasan, tablet, injeksi vial, botol, kedalam perkiraan kasar dari pemaparan obat 

yang dinamakan sebagai dosis harian (WHO, 2013). 

Keuntungan dari penggunaan metode ATC/DDD adalah unit tetap yang tidak 

dipengaruhi oleh perubahan harga, bentuk sediaan dan mudah diperbandingkan 

dengan institusi, nasional, regional, Internasional. Keterbatasan dari penggunaan 
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metode ATC/DDD adalah tidak menggambarkan penggunaan yang sebenarnya, 

belum lengkap untuk semua obat (topikal, vaksin, anastesi lokal/umum, media 

kontras, ekstrak allergen), penggunaan pada pediatrik belum ada, obat dengan lebih 

dari satu ATC/DDD dan perubahan dosis (WHO, 2013). 

Pada penelitian ini obat gastritis dipilih obat golongan Antasida, karena sesuai 

dengan salah satu pola kebutuhan obat dalam metode ATC/DDD sebagai sarana 

untuk penelitian menganalisis penggunaan obat untuk pasien rawat jalan di 

Puskesmas Kendalsari Kota Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berapa banyak penggunaan obat Antasida yang digunakan pada Puskemas 

Kendalsari Kota Malang untuk pelayanan rawat jalan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk analisis penggunaan obat Antasida 

di Puskesmas Kendalsari Kota Malang pada tahun 2017 menggunakan  metode 

ATC/DDD. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Dari tujuan umum dapat dijabarkan secara terperinci tujuan-tujuan yang ingin 

dicapai seperti : 

1. Mengetahui jumlah Antasida yang digunakan di Puskemas Kendalsari Kota 

Malang pada bulan Oktober, November, Desember di tahun 2017. 

2. Menghitung peresepan obat Antasida yang ada di Puskemas Kendalsari Kota 

Malang menggunakan metode ATC/DDD. 

3. Menghitung penggunaan Antasida yang ada di Puskesmas Kendalsari Kota 

Malang menggunakan metode ATC/DDD. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Puskesmas 

Penelitian ini diharapkan dapat melihat hasil dari penggunaan metode 

perhitungan ATC/DDD yang digunakan untuk mengevaluasi ketersediaan obat 

Antasida di Puskesmas secara optimal. 

1.4.2 Manfaat Bagi Peneliti 

Peneliti dapat memahami penerapan metode ATC/DDD untuk menganalisis 

penggunaan obat.  

1.4.3 Manfaat Bagi Program Studi Ilmu Kesehatan 

Manfaat bagi Program Studi Farmasi UMM adalah sebagai pemikiran dan 

informasi, serta dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengetahuan 

terhadap penggunaan obat Antasida pada pasien dengan tempat dan wilayah yang 

berbeda. 


