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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Gastritis 

2.1.1 Definisi Gastritis 

Gastritis adalah proses inflamasi pada mukosa dan submukosa lambung atau 

gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor iritasi dan infeksi. Secara 

histopatologi dapat dibuktikan dengan adanya infiltrasi sel-sel radang pada daerah 

tersebut (Hirlan, 2013). Gastritis atau lebih dikenal sebagai maag berasal dari 

bahasa Yunani yaitu gastro, yang berarti perut/lambung dan itis yang berarti 

inflamasi/peradangan. Dapat juga disebut suatu keadaan peradangan atau 

peradangan mukosa lambung yang bersifat akut, kronis, difus dan lokal. Ada dua 

klasifikasi gastritis yang terjadi yaitu gastritis akut dan kronik (Price dan Wilson, 

2013). 

2.1.2 Epidemiologi 

Badan penelitian kesehatan WHO mengadakan tinjauan terhadap delapan 

Negara dunia dan mendapatkan beberapa hasil persentase dari angka kejadian 

gastritis di dunia, dimulai dari Negara yang angka kejadian gastritisnya paling 

tinggi yaitu Amerika dengan persentase mencapai 47% kemudian diikuti oleh 

India dengan persentase 43%, lalu beberapa Negara lainnya seperti Inggris 22%, 

China 31%, Jepang 14,5%, Kanada 35%, Perancis 29,5% dan Indonesia 40,8%. 

Penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh Depertemen Kesehatan RI angka 

kejadian gastritis di beberapa kota di Indonesia yang tertinggi mencapai 91,6% 

yaitu di kota Medan, lalu di beberapa kota lainnya seperti Surabaya 31,2%, 

Denpasar 46%, Jakarta 50%, Bandung 32,5%, Palembang 35,3%, Aceh 31,7% 

dan Pontianak 31,2%. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan yang kurang sehat 

(Karwati, 2013). Berdasarkan laporan tahun 2012 dengan kelengkapan laporan 

sebesar 50% atau tujuh Kabupaten kota yang melaporkan gastritis berada pada 

urutan kedua dengan jumlah kasus 134.989 jiwa (20,92% kasus) (Piero, 2014).
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2.1.3 Klasifikasi Gastritis 

 

Tabel II 2 Klasifikasi Gastritis Kronik 

 

2.1.4 Etiologi dan Patofisiologi  

Gastritis akut terdapat banyak faktor penyebab seperti merokok, jenis obat, 

alkohol, bakteri, virus, jamur, stres akut, radiasi, alergi dari bahan makanan dan 

minuman, garam empedu, iskemia dan trauma langsung (Muttaqin, 2011). Faktor 

obat-obatan yang menyebabkan gastritis seperti OAINS (Indomestasin, Ibuprofen, 

dan Asam Salisilat), Sulfonamide, Steroid, Kokain, agen kemoterapi (Mitomisin, 

Tipe Gastritis Akut Keterangan  

Tipe 1 (stress akut) 

 

Adalah suatu peradangan permukaan mukosa 

lambung yang akut dengan kerusakan erosi pada 

bagian superfisial. Pada gastritis ditemukan sel 

inflamasi akut dan neutrofil mukosa edema, merah 

dan terjadi erosi kecil dan perdarahan (Price dan 

Wilson, 2013) 

Tipe 2 (erosive kronis) Disebut erosif apabila kerusakan yang terjadi tidak 

lebih dalam dari pada mukosa muscolaris (otot-otot 

pelapis lambung). 

Tipe 3 (hemoragic) Disebut hemoragic karena pada penyakit ini akan 

dijumpai perdarahan mukosa lambung dalan 

berbagai derajat dan terjadi erosi 15 yang berarti 

hilangnya kontunuitas mukosa lambung pada 

beberapa tempat, menyertai inflamasi pada mukosa 

lambung tersebut  ( Hirlan, 2013). 

Tabel II 1 Klasifikasi Gastritis Akut 

Tipe Gastritis Kronik Keterangan  

Tipe 1  

( Gastritis superfisial ) 

Dengan manifestasi kemerahan ; edema , serta 

perdarahan dan erosi mukosa. 

Tipe 2  

( Gastritis atrofik ) 

Dimana peradangan terjadi di seluruh lapisan 

mukosa pada perkembanganya dihubungkan dengan 

ulkus dan kanker lambung, serta anemia pernisiosa. 

Hal ini merupakan karakteristik dari penurunan 

jumlah sel parietal dan sel chief.  

Tipe 3  

( Gastritis hipertrofik ) 

Suatu kondisi dengan terbentuknya nodul-nodul pada 

mukosa lambung yang bersifat iregular, tipis, dan 

hemoragik (Muttaqin, 2011) 
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5-fluoro-2-deoxyuridine), Salisilat dan digitalis bersifat mengiritasi mukosa 

lambung (Sagal, 2006). Hal ini menyebabkan peradangan pada lambung dengan 

cara mengurangi prostaglandin yang bertugas melindungi dinding lambung. Hal 

ini terjadi jika pemakaiannya dilakukan secara terus menerus atau pemakaian 

yang berlebihan sehingga dapat mengakibatkan gastritis dan peptic ulcer (Jackson, 

2006).  

Gastritis kronik Penyebab pasti dari penyakit gastritis kronik belum 

diketahui, tetapi ada dua hal penting yang bisa meningkatkan kejadian gastritis 

kronik, yaitu infeksi dan non infeksi (Muttaqin, 2011). 

Patofisiologi terjadinya gastritis dan tukak peptik ialah bila terdapat 

ketidakseimbangan faktor penyerang (ofensif) dan faktor pertahanan (defensif) 

pada mukosa gastroduodenal, yakni peningkatan faktor ofensif dan atau 

penurunan kapasitas defensif mukosa. Faktor ofensif tersebut meliputi asam 

lambung, pepsin, asam empedu, enzim pankreas, infeksi helicobacter pylori yang 

bersifat gram-negatif, OAINS, alkohol dan radikal bebas. Sedangkan sistem 

pertahanan atau faktor defensif mukosa gastroduodenal terdiri dari tiga lapis yakni 

elemen preepitelial, epitelial, dan subepitelial (Pangestu, 2003). 

2.1.5 Manifestasi Klinik 

Gastritis akut erosif disebut erosif apabila kerusakan yang terjadi tidak lebih 

dalam dari pada mukosa muscolaris (otot-otot pelapis lambung), Gastritis akut 

hemoragic disebut hemoragic karena pada penyakit ini akan dijumpai perdarahan 

mukosa lambung dalan berbagai derajat dan terjadi erosi 15 yang berarti 

hilangnya kontunuitas mukosa lambung pada beberapa tempat, menyertai 

inflamasi pada mukosa lambung tersebut ( Hirlan, 2011). 

Gastritis kronik  Bagi sebagian orang gastritis kronis tidak menyebabkan 

gejala apapun (Jackson, 2006). Hanya sebagian kecil mengeluh nyeri ulu hati, 

anoreksia, nausea dan pada pemeriksaan fisik tidak dijumpai kelainan. Gastritis 

kronis yang berkembang secara bertahap biasanya menimbulkan gejala seperti 

sakit yang tumpul atau ringan pada perut bagian atas dan terasa penuh atau 

kehilangan selera setelah makan beberapa suapan. 
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2.1.6 Faktor Resiko Gastritis 

Faktor resiko gastritis adalah menggunakan obat aspirin atau anti-radang 

non steroid, infeksi kuman helicobacter pylori, memiliki kebiasaan 

mengkonsumsi minuman beralkohol, memiliki kebiasaan merokok, sering 

mengalami stres, pola makan yang tidak teratur serta terlalu banyak 

mengkonsumsi makanan yang pedas dan asam (Zilmawati, 2007) 

2.1.7 Terapi Gastritis 

1. Terapi Farmakologi 

Terapi farmakologi pada gastritis ditujukan untuk menekan faktor agresif 

(asam lambung) dan memperkuat faktor defensif (ketahanan mukosa) sehingga 

sering terjadi rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan, mual, muntah, nyeri ulu 

hati, lambung merasa penuh, kembung, bersendawa, cepat kenyang, serta 

timbulnya luka pada dinding lambung. Bila gejala ini terjadi secara terus menerus 

atau berkepanjangan akan berdampak dalam keadaan akut, berulang dan kronis. 

Sampai saat ini pengobatan ditujukan untuk mengurangi asam lambung berlebih 

yaitu dengan cara menetralkan asam lambung dan mengurangi sekresi asam 

lambung (Dipiro, 2008).   

2. Terapi non farmakologi 

Terapi non farmakologi pada gastritis yaitu dengan cara menjaga pola hidup 

sehat, 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 

sewaktu makan (Misnadiarly, 2009). 

A.  Tinjauan Obat Gastritis 

a. Antasida 

Antasida adalah basa lemah yang bereaksi dengan asam hidroklorik, 

membentuk garam dan air untuk mengurangi keasaman lambung. Enzim pepsin 

tidak aktif pada pH lebih tinggi dari empat, maka penggunaan Antasida juga dapat 

mengurangkan aktivitas pepsin (Finkel, 2009).  

Dosis Antasida yang diberikan sebanyak 3x500-1000 mg/hr (Kemenkes, 

2014). Antasida diminum saat menjelang tidur, pagi hari dan diantara waktu 

makan. Obat ini memiliki dua bentuk sediaan yaitu Antasida Doen I dan Doen II. 
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Antasida Doen I terdiri dari kombinasi alumunium hidroksida 200 mg dan 

magnesium hidroksida 200 mg adalah tablet kunyah, sedangkan Antasida Doen II 

kombinasi dari alumunium hidroksida 200 mg/5 ml dan magnesium hidroksida 

200 mg/5 ml adalah suspensi (Depkes, 2008). Golongan obat Antasida dalam 

pengkonsumsiannya harus dikunyah, hal ini untuk meningkatkan kerja obat dalam 

menurunkan asam lambung (Oktora, 2011). 

Antasida dalam ATC/DDD menurut WHO terdiri dari magnesium 

compound yang di dalamnya terdapat satu nilai DDD yang akan digunakan untuk 

menghitung jumlah dosis harian Antasida yaitu magnesium hydroxide (WHO, 

2017). 

b. H2 Blocker 

Penggunaan obat antagonis reseptor H2 digunakan untuk menghambat 

sekresi asam lambung yang dikatakan efektif bagi menghambat sekresi asam 

nokturnal. Strukturnya homolog dengan histamin. Mekanisme kerjanya secara 

kompetitif memblokir perlekatan histamin pada reseptornya sehingga sel parietal 

tidak dapat dirangsang untuk mengeluarkan asam lambung. Inhibisi bersifat 

reversibel (Finkel, 2009).  

Empat macam obat yang digunakan yaitu simetidin, ranitidin, famotidin dan 

nizatidin. Dosis terapeutik yang digunakan adalah simetidin 2x400 mg/800 mg 

malam hari, dosis maintenance 400 mg. Ranitidin 300 mg malam hari, dosis 

maintenance 150 mg. Nizatidin 1x300 mg malam hari, dosis maintenance 150 mg. 

Famotidin 1x40 mg malam hari (ISO, 2014). Konsumsi obat antagonis reseptor 

H2 pada malam hari dikarenakan lambung relatif kosong dan peningkatan pH 

akan mempercepat penyembuhan penyakit tukak lambung (Anonim, 2014). 

c. Proton Pump Inhibitor   

Mekanisme kerja PPI adalah memblokir kerja enzim K+H+ATPase (pompa 

proton) yang akan memecah K+H+ATP menghasilkan energi yang digunakan 

untuk mengeluarkan asam HCl dari kanalikuli sel parietal ke dalam lumen 

lambung. PPI mencegah pengeluaran asam lambung dari sel kanalikuli, 

menyebabkan pengurangan rasa sakit pasien tukak, mengurangi aktifitas faktor 

agresif pepsin dengan pH >4 serta meningkatkan efek eradikasi oleh regimen 

triple drugs (Finkel, 2009).   
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Pada dosis standar baik lansoprazol atau omeprazol menghambat sekresi 

asam lambung basal dan sekresi karena rangsangan lebih dari 90%. Penekanan 

asam dimulai 1−2 jam setelah dosis pertama lansoprazol dan lebih cepat dengan 

omeprazol. Pada penelitian lansoprazol dan omeprazol lebih efektif untuk jangka 

pendek dibandingkan dengan antagonis H2. Omeprazol digunakan dengan 

berhasil bersama obat-obat anti mikroba untuk mengeradikasi kuman H. pylori 

(Mycek, 2009).  Omeprazol dan lansoprazol berupa tablet salut enterik untuk 

melindunginya dari aktivasi prematur oleh asam lambung. Setelah diabsorbsi 

dalam duodenum, obat ini akan dibawa ke kanalikulus dari sel perital asam dan 

akan diubah menjadi dalam bentuk aktif. Metabolit obat ini diekskresikan dalam 

urin dan feses (Mycek, 2009). Dosis omeprazol 2x20 mg atau 1x40 mg, 

lansprazol/pantoprazol 2x40 mg atau 1x60 mg (ISO, 2014). Sediaan omeprazol 

adalah kapsul. Sebaiknya diminum sebelum makan. Minum obat 30-60 menit 

sebelum makan, sebaiknya pagi hari (Anonim, 2012).  

Pemberian Antasida yaitu senyawa yang mempunyai kemampuan untuk 

menetralkan asam lambung (Depkes, 2008). Antasida yang digunakan seperti 

pada Tabel.II.3 

 

Tabel II 3 Tinjauan Obat Gastritis 

Golongan Indikasi Dosis Efek Samping 

Antasida 

 

 

mengurangi 

nyeri lambung 

yang 

disebabkan oleh 

kelebihan asam 

lambung  

(Antasida 

Doen). 

 Antasida doen 

tablet kunyah 

dewasa, 3-4x 1-2 

tablet ; anak 6-12 

tahun 3-4x ½-1 

tablet sehari. 

 Antasida doen 

suspensi, 5-15 ml 

 Konstipasi  

 Diare 

 Mual  

 Muntah 

 

 

 

 

 

H2 Blocker mengobati 

tukak lambung 

dan tukak 

duodenum, 

seperti 

(simetidine, 

ranitidine, 

famotidine, 

nizatidine) 

 simetidine 

2x400mg pagi 

dan malam 

 ranitidine 

1x300mg  

 famotidine 

1x40mg  

 nizatidine 

1x300mg 

malam hari 

 Menghambat kerja 

hormone 

 Mual 

 Memperbesar 

payudara 

 Kemandulan  
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Golongan 

 

Indikasi Dosis Efek samping 

Proton 

Pump 

Inhibitor   

 

untuk 

pengobatan 

jangka pendek 

tukak lambung 

dan duodenum, 

seperti 

(omeprazole, 

lansoprazole) 

 Lansoprazole, 

1x30mg malam 

hari selama 8 

minggu 

 Omeprazole, 

1x20mg malam 

hari, selama 2-

4 minggu  

 Mual 

 Muntah 

 Ruam kulit 

 Diare 

 Konstipasi  

 Sakit kepala 

 Penglihatan kabur 

 

 

B. Antasida (magnesium hidroksida) 

 Antasida (magnesium hidroksida) adalah obat yang menetralkan asam 

lambung, Antasida (magnesium hidroksida) yang mengandung alumunium dan 

magnesium yang relatif tidak larut dalam air seperti magnesium karbonat, 

hidroksida, dan trisilikat serta alumunium glisinat dan hidroksida, bekerja lama 

bila berada dalam lambung sehingga sebagian besar tujuan pemberian Antasida 

(magnesium hidroksida) tercapai (Anonim, 2014). 

C. Bentuk sediaan Antasida (magnesium hidroksida) 

 Terdapat dua bentuk sediaan yaitu Antasida Doen I dan Doen II. Antasida 

Doen I terdiri dari kombinasi alumunium hidroksida 200 mg dan magnesium 

hidroksida 200 mg adalah tablet kunyah, sedangkan Antasida Doen II kombinasi 

dari alumunium hidroksida 200 mg/5 ml dan magnesium hidroksida 200 mg/5 ml 

adalah suspensi (Depkes, 2008). 

 

Tabel II 4 Bentuk Sediaan Antasida (magnesium hidroksida) (Depkes, 2008) 

 

Nama Dagang Bentuk Sediaan                  Kekuatan 

Antasida 

(magnesium 

hidroksida)  

Tablet kunyah                     

                                            

 

Al.hidroksida 200mg  

Mg.hidroksida 200mg 

3x500-1000mg/hari 

Antasida 

(magnesium 

hidroksida) 

Suspensi Al.hidroksida 200mg/5ml 

Mg.hidroksida 200mg/5ml 

3x500-1000mg/hari 
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2.2 Tinjauan Metode ATC/DDD 

2.2.1 Metode ATC/DDD 

Penelitian penggunaan obat semakin meningkat sejak kelahiran metode 

ATC/DDD tahun 1960.  Pada studi penggunaan obat diperlukan suatu sistem 

klasifikasi Internasional (WHO, 2009). Sistem Anatomical Therapeutic Chemical 

(ATC) dimodifikasi dan kembangkan para peneliti Norwegia oleh The European 

Pharmaceutical Market Research Association (EPhMRA). Defined Daily Dose 

(DDD) digunakan untuk memperbaiki unit pengukuran tradisional untuk 

digunakan dalam studi penggunaan obat (WHO, 2006) The Nordic Council on 

Medicines (NLN) didirikan pada tahun 1975, digabung dengan Norwegia untuk 

mengembangkan sistem ATC/DDD. NLN mempublikasikan Nordic Statistic on 

Medicines menggunakan metodologi ATC/DDD untuk pertama kalinya pada 

tahun 1976 (WHO, 2017). 

ATC/DDD untuk studi penggunaan obat direkomendasikan oleh Kantor 

Regional WHO Eropa pada tahun 1981 sebagai sistem pengukuran obat 

Internasional.  The WHO Collaborating for Drug Statistics Methodology didirikan 

di Oslo pada tahun 1982 bertugas sebagai badan pusat yang bertanggung jawab 

untuk mengkoordinasi penggunaan metodologi ini. Pusatnya dibangun oleh 

Pemerintah Norwegia tepatnya di The Norwegian Institute of Public Health  

(WHO, 2009). Untuk menyeragamkan studi penggunaan obat Internasional dan 

untuk merealisasikan dalam mencapai akses kebutuhan obat dan penggunaan obat 

yang rasional di negara-negara berkembang, pada tahun 1996, WHO menyatakan 

perlu untuk mengembangkan penggunaan sistem ATC/DDD sebagai suatu standar 

Internasional untuk studi penggunaan obat yang pusatnya di Genewa di samping 

kantor regional WHO Eropa di Copenhagen.  Akses informasi standar dan 

validasi pada penggunaan obat penting untuk mengikuti audit pola penggunaan 

obat, identifikasi masalah, edukasi atau intervensi lain dan memonitor outcome 

dari intervensi (WHO, 2016). 

Sistem ATC/DDD ( ATC = Anatomical Therapeutic Chemical, DDD = 

Defined Daily Dose ). Merupakan sistem klasifikasi dan pengukuran penggunaan 

obat yang saat ini telah menjadi salah satu pusat perhatian dalam pengembangan 

penelitian penggunaan obat. Sistem ini pertama kali di kembangkan di negara – 
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negara Skandinavia dan dengan cepat dikembangkan pula dihampir seluruh 

negara Eropa. Pada tahun 1996 WHO menyatakan sistem ATC/DDD sebagai 

standar pengukuran Internasional untuk studi penggunaan obat, sekaligus 

menetapkan WHO Collaborating Centre for Drug Statistic Methodology untuk 

memelihara dan mengembangkan sistem ATC/DDD (Birkett, 2002). Sejak 1996, 

WHO merekomendasikan ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) bersama 

dengan unit DDD (Defined Daily Dose) sebagai standar global untuk studi 

penggunaan obat dan pelaporan reaksi efek obat. Klasifikasi ATC berdasarkan 

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

Klasifikasi dan panduannya biasa mengalami pembaruan dan sistem ini secara 

luas digunakan secara Internasional. Kode ATC terdapat pada kode katalog obat 

Nasional dan Internasional (Persson, 2002). 

2.2.2 Tinjauan Sistem ATC/DDD 

Tujuan dari sistem ATC/DDD adalah sebagai sarana untuk penelitian 

penggunaan obat untuk meningkatkan kualitas penggunaan obat.  Salah satu 

komponen ini adalah presentasi dan perbandingan dari konsumsi obat tingkat 

Internasional dan level-level lain. Tujuan utama The Centre and Working Group 

adalah untuk menjaga stabilitas kode ATC dan DDD sepanjang waktu untuk 

mengikuti trend penggunaan obat, studi penggunaan obat ini tidak dipengaruhi 

oleh perubahan sistem. Ada alasan yang kuat untuk membuat suatu perubahan 

dalam klasifikasi atau DDD dimana perubahan yang terjadi berdasarkan alasan 

permintaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan studi penggunaan 

obat (WHO, 2006). 

3. Sistem Klasifikasi ATC 

Sistem klasifikasi ATC digunakan untuk mengklasifikasikan obat. Obat 

dibagi menjadi kelompok yang berbeda menurut organ atau sistem dimana obat 

tersebut bereaksi berdasarkan karakteristik terapeutik dan kimianya. Obat 

diklasifikasikan menjadi kelompok-kelompok pada lima level yang berbeda. 

a. Level pertama, level yang paling luas, obat dibagi menjadi 14 kelompok 

utama anatomi dan berdasarkan kode huruf, contoh : “A” untuk Alimentary 

tract and metabolism. 
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Tabel II 5 Kode Level Pertama Berdasarkan Huruf 

A Alimentary tract and metabolism 

B Blood and blood forming organs 

C Cardiovascular system 

D Dermatologics 

G Genitourinary system and sex hormone 

H Systemic hormonal preparations 

J Antiinfectives for systemic 

L Antineoplastic and immunomodulatory 

M Musculo-skeletal system 

N Nervous system 

P Antiparasitic product, insecticides and repellents 

R Respiratory system 

S Sensory organs 

V Various 

 

b. Level 2, kelompok utama farmakologi dan terdiri dari dua digit. 

c. Level 3, kelompok farmakologi dan terdiri dari satu huruf. 

d. Level 4, kelompok kimia dan terdiri dari satu huruf. 

e. Level 5, kelompok zat kimia dan terdiri dari dua digit (Guidelines, 2017).  

Contoh :  Dalam sistem ATC kode untuk Antasida diberi kode A02AA04. 

Tabel II 6 Contoh Struktur ATC (Gouls, 2017) 

Struktur ATC  

Level 1, kelompok utama anatomi A ;  Alimentary tract and metabolism 

Level 2, kelompok utama farmakologi A02  ; Drugs for acid related disorders 

Level 3, kelompok farmakologi A02A ; antacid 

Level 4, kelompok kimia A02AA ;  Magnesium compound 

Level 5, kelompok zat kimia A02AA04  ;  Magnesium Hydroxide 

          

Prinsip umum klasifikasi ATC : 

1. Produk obat diklasifikasikan menurut penggunaan terapi utama bahan aktif. 

2. Satu kode untuk setiap sediaan obat 

3. Produk obat dapat diberikan lebih dari satu kode ATC jika tersedia dalam 

dua atau lebih banyak kekuatan atau rute pemberian dengan terapi yang 

berbeda (WHO, 2017). 

4. Unit Pengukuran DDD 

DDD diasumsikan rata-rata perawatan dosis per hari untuk obat yang 

digunakan utama pada orang dewasa. DDD ditetapkan khusus untuk obat yang 

mempunyai kode ATC (WHO, 2017). Penggunaan satuan unit biaya dalam studi 
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kuantitatif penggunaan obat dapat digunakan dalam membantu memonitor 

pengeluaran biaya obat untuk masalah yang efektif dan mengidentifikasi masalah 

penggunaan obat untuk menyusun langkah kebijakan penggunaan obat (WHO, 

2017). 

Jumlah unit DDD yang direkomendasikan pada pengobatan dinyatakan 

dalam satuan miligram untuk sediaan padat oral seperti tablet dan kapsul, atau 

milliliter untuk sediaan cair oral dan sediaan injeksi. Perubahan data penggunaan 

dapat diperoleh dari data catatan inventaris farmasi atau data statistik pejualan 

yang akan menunjukan nilai DDD kasar untuk mengidentifikasi seberapa 

potensial terapi harian dari pengobatan yang diperoleh, terdistribusi atau yang 

dikonsumsi. Penggunaan obat dapat dibandingkan dengan menggunakan unit 

seperti : 

1. Jumlah DDD per 1000 populasi per hari, untuk total penggunaan 

2. Jumlah DDD per 100 hari rawat, untuk total penggunaan di rumah sakit 

(WHO, 2017). 

a. Keuntungan  metode ATC/DDD: 

1. Unit tetap yang tidak dipegaruhi perubahan harga dan mata uang serta  

bentuk sediaan. 

2. Mudah diperbandingkan institusi, Nasional, Regional, Internasional (WHO, 

2017). 

b. Keterbatasan metode ATC/DDD : 

1. Tidak menggambarkan penggunaan yang sebenarnya. 

2. Tidak dapat digunakan untuk semua obat ; topikal, vaksin, anastesi   

c. Faktor kritis untuk keberhasilan aplikasi ATC/DDD : 

1. Mengetahui prinsip-prinsip ATC/DDD 

2. Perhatikan perubahan-perubahan 

3. Koleksi data yang akurat 

4. Pertimbangkan keterbatasan-keterbatasan pada saat mengevaluasi hasil 

(WHO, 2017). 

d. Penetapan DDD ditetapkan dengan prinsip umum seperti : 

1. Dosis rata-rata orang dewasa yang digunakan untuk indikasi utama yang 

direfleksikan dengan kode ATC.  Ketika dikonversikan dosis ke berat 
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badan, seorang dewasa dianggap 70 kg. Pada keadaan yang khusus, 

terutama untuk anak-anak (seperti mixture, suppositoria) digunakan  DDD 

untuk orang dewasa. Kecuali yang dibuat khusus untuk anak-anak, seperti 

hormon pertumbuhan dan tablet fluoride (WHO, 2017) 

2. Dosis pemeliharaan. Beberapa obat digunakan dalam dosis yang berbeda 

tetapi tidak direfleksikan dalam DDD. 

3. Dosis terapi yang biasa digunakan. 

4. DDD biasanya berdasarkan pernyataan isi (kekuatan) produk. Variasi dalam 

bentuk garam biasanya tidak memberikan perbedaan DDD.  Kecuali 

digambarkan pada guidelines untuk kelompok ATC yang berbeda (WHO, 

2017). 

e. Perhitungan kuantitas penggunaan obat dengan unit pengukuran DDD dapat 

dilakukan sebagai berikut : 

1. Dihitung data total penggunaan obat dalam unit; tablet, vial dan kekuatan; g, 

iu dan kemudiaan disesuaikan dengan ATC. 

2. Dihitung total kuantitas yang dikonsumsi (unit dikali dengan kekuatan)            

3. Dibagi total kuantitas dengan DDD yang ditetapkan ( DDD definitif ) 

4. Dibagi total (DDD) dengan jumlah pasien (WHO, 2017). 

2.2.3 Penggunaan DDD 

Metode ini direkomendasikan oleh WHO untuk mengevaluasi penggunaan 

obat. Contoh penggunaan metode ATC/DDD  : 

Azitromisin Penggunaan obat dinyatakan sebagai DDD / 1000 penduduk / 

hari diperoleh dengan menghitung jumlah keseluruhan obat yang digunakan 

selama periode waktu tertentu (misalnya satu tahun) dan membagi ini dengan 

DDD dikalikan dengan jumlah penduduk dan jumlah hari pada periode (WHO, 

2006). 

 

Rumus DDD dari WHO : 

DDD /1000 penduduk / hari = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑚𝑔)×1000

𝐷𝐷𝐷(𝑚𝑔)×𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖×365(ℎ𝑎𝑟𝑖)
 

Jumlah yang digunakan adalah fungsi dari jumlah resep, jumlah tablet atau 

kapsul per resep dan ukuran dosis tablet atau kapsul. Pemahaman tentang atas 
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memungkinkan mengikuti hipotesis tentang alasan untuk peningkatan penggunaan 

yang akan dihasilkan dan diuji. Hipotesis 1 Jumlah resep per tahun mengalami 

peningkatan. Informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis ini akan menjadi 

nomor resep per tahun disesuaikan dengan perubahan populasi selama periode 

penelitian. Ingat bahwa DDD / 1000 penduduk / hari dikoreksi untuk perubahan 

populasi. Cara lain untuk mengatasi hipotesis ini untuk obat terutama digunakan 

akut dalam kursus singkat akan memperoleh data dinyatakan sebagai jumlah 

azitromicyn program pengobatan / 1.000 penduduk / tahun. Jika tingkat resep 

telah meningkat, pertanyaan bisa ditanyakan tentang alasan untuk ini 

(WHO,2006).  

Cara perhitungan DDD: 

Data total penggunaan obat dalam tiap unit bentuk sediaan disesuaikan 

dengan ATC. Jika dalam ATC/DDD menggunakan satuan gram, maka dosis 

sediaan dijadikan dalam satuan gram. Kemudian dihitung total kuantitas atau 

penggunaan dalam setiap tahun yang ditentukan. Setelah itu DDD dihitung 

dengan membagi total dosis dengan DDD yang telah ditetapkan dalam WHO 

Collaborating Centre berdasarkan masing-masing jenis golongan obat. 

Nilai DDD dalam DDD/1000 kunjungan pasien rawat jalan diperoleh dengan 

membagi total DDD dengan total kunjungan pasien rawat jalan yang telah dibagi 

1000. 

Contoh perhitungan penggunaan Azitromisin pada Januari 2012 dengan 

jumlah KPRJ  : 428 

Azitromisin yang tersedia  kapsul 250 mg, yang digunakan 30 tablet pada 

bulan Januari 2012.  

Untuk mengetahui perhitungannya ada pada Tabel II.7. 

 

Tabel II 7 Contoh Perhitungan Azithromycin pada Bulan Januari 2012 

               Rumus DDD dari WHO : 

DDD /1000 penduduk / hari = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑚𝑔)×1000

𝐷𝐷𝐷(𝑚𝑔)×𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖×365(ℎ𝑎𝑟𝑖)
 

      

               DDD Azithromycin menurut WHO = 0,3 gram  
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No  Rumus Perhitungan 

1 Penggunaan 

Azithromycin 

pada bulan 

Januari 2012 

Rumus penggunaan Azithromycin : 
𝐾𝑒𝑘𝑢𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑧𝑖𝑡ℎ𝑟𝑜𝑚𝑦𝑐𝑖𝑛 ×
 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛 𝐴𝑧𝑖𝑡ℎ𝑟𝑜𝑚𝑦𝑐𝑖𝑛 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖 2012  

250 mg X 30 = 

7500 mg = 7,5 

gram 

 

2 Perhitungan 

DDD 

Azithromycin 

pada bulan 

Januari 2012 

Rumus DDD Azithromycin: 
  𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛 𝐴𝑧𝑖𝑡ℎ𝑟𝑜𝑚𝑦𝑐𝑖𝑛  𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖 2012 

𝐷𝐷𝐷 𝐴𝑧𝑖𝑡ℎ𝑟𝑜𝑚𝑦𝑐𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑊𝐻𝑂 
  

7,5 gram

0,3 gram
= 25,0 gram 

 

 

3 Jumlah 

Kunjungan 

Pasien Rawat 

Jalan 

(KPRJ)/1000  

Rumus KPRJ / 1000 penduduk / bulan : 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑃𝑅𝐽 𝐴𝑧𝑖𝑡𝑟𝑜𝑚𝑦𝑐𝑖𝑛 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖 2012

1000 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘/𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
 

428

1000
= 0,428 

KPRJ/1000 

4 

 

 

 

 

5 

DDD/ KPRJ 

 

 

 

 

DDD/KPRJ/hari 

 𝐷𝐷𝐷 𝐴𝑧𝑖𝑡ℎ𝑟𝑜𝑚𝑦𝑐𝑖𝑛 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖 2012

 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑃𝑅𝐽/1000
 

 

 

 
  𝐷𝐷𝐷/𝐾𝑃𝑅𝐽 

365ℎ𝑎𝑟𝑖 
 

25,0 gram

0,428KPRJ/1000
= 58,4 DDD
/1000KPRJ 

 
58,4

365ℎ𝑎𝑟𝑖
= 0,16  

Populasi untuk 

dosis harian 

 

 

 Dapat dijelaskan pada Tabel II.7 bahwa dari perhitungan Azithromycin 

pada tahun 2017, didapatkan hasil DDD/1000 Kunjungan Pasien Rawat Jalan 

58,4. Hasil DDD/1000 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Azithromycin 0,16 adalah 

nilai populasi  untuk dosis harian. Jika nilai populasi obat lebih dari nilai kode 

DDD maka obat Azithromycin masih banyak digunakan di masyarakat, begitu 

juga sebaliknya jika nilai populasi kurang dari kode DDD maka obat 

Azithromycin belum banyak digunakan di masyarakat (Nelson, 2012). 

2.3 Tinjauan Puskesmas 

2.3.1 Pengertian Puskesmas 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas 

adalah unit pelaksana teknis Dinas Kabupaten yang bertanggungjawab 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatau wilayah kerja (Depkes, 

2011).  
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2.3.2 Fungsi Puskesmas 

Puskesmas mempunyai 3 fungsi yaitu: pusat penggerak pembangunan 

berwawasan kesehatan yang berarti Puskesmas selalu berupaya menggerakkan 

dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh 

masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta 

mendukung pembangunan kesehatan. Khusus untuk pembangunan kesehatan, 

upaya yang dilakukan Puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan 

dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan 

pemulihan kesehatan (Trihono, 2005). 

2.3.3 Peran Puskesmas 

Peran Puskesmas sangat vital sebagai institusi pelaksana teknis, dituntut 

mempunyai kemampuan manajerial dan wawasan jauh ke depan untuk 

meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan. Peran tersebut dapat ditunjukkan 

dengan bentuk keikutsertaan dalam menentukan kebijakan daerah melalui sistem 

perencanaan yang matang dan realistis, tatalaksana kegiatan yang tersusun rapi, 

serta sistem evaluasi dan pemantauan yang akurat. Pada masa mendatang, 

Puskesmas juga dituntut berperan dalam pemanfaatan teknologi informasi terkait 

upaya peningkatan Pelayanan Kesehatan secara komprehensif dan terpadu 

(Effendi, 2009). 

Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan 

untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah 

yang berhubungan dengan kesehatan. Demi terwujudnya Pelayanan Kefarmasian 

yang bermutu di Puskesmas harus memiliki standar yang wajib diikuti oleh 

Apoteker dan atau tenaga Kefarmasian yang bekerja di fasilitas kesehatan tingkat 

pertama tersebut.  Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 30 Tahun 2014. 

Salah satu ruang lingkup standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yaitu 

pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai, rangkaian kegiatannya yaitu 

perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, 

pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan dan evaluasi 

pengelolaan. 


