
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Gangguan saluran cerna merupakan salah satu penyakit yang sering 

dijumpai pada masyarakat dewasa saat ini. Jumlah penderita dari tahun ke 

tahun semakin meningkat, berdasarkan survei yang dilakukan di beberapa 

negara Eropa, Amerika, dan Australia angka kejadian penyakit saluran cerna 

sebesar 13-48% (Irawati dan Herawati, 2011). Salah satu penyakit gangguan 

saluran pencernaan yang paling sering terjadi ialah Peptic Ulcer Disease 

(PUD) atau tukak lambung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 

Amerika, peptic ulcer disease (PUD)  mempengaruhi sekitar 4,5 juta orang 

setiap tahun dengan 20% disebabkan Helicobacter pylori (H. Pylori). 

Prevalensi tukak lambung pada laki-laki adalah 11-14% dan pada wanita 

adalah 8-11% (Anand dan Katz., 2011). 

Di dunia, insiden tukak lambung sekitar 1,8-2,1 juta dari jumlah 

penduduk setiap tahun. Insiden tukak lambung di Asia Tenggara sekitar 

583.635 dari jumlah penduduk setiap tahunnya. Prevalensi tukak lambung 

yang dikonfirmasikan melalui endoskopis pada populasi di Shanghai sekitar 

17,2% yang secara substanstial lebih tinggi dari populasi di barat yang 

berkisar 4,1% dan bersifat asimptomatik (Zhaoshen et al.,2014). Penelitian 

dan pengamatan yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan RI angka 

kejadian tukak lambung di beberapa kota di Indonesia yang tertinggi 
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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%  (Karwati et al.,2013). Tukak 

lambung merupakan penyakit akibat gangguan pada saluran gastrointestinal 

dengan penyebab paling besar karena infeksi Helicobacter pylori yaitu 

sebesar 70% (Wannmacher, 2011). Tukak lambung juga disebabkan karena 

penggunaan obat NSAID (Non Steroid Anti Inflamatory Drugs) yang dapat 

mengganggu peresapan mukosa, menghancurkan mukosa dan menyebabkan 

kerusakan mukosa (Anand dan Katz., 2011).Terapi penggunaan obat 

ditujukan untuk meningkatkan kualitas atau mempertahankan hidup pasien. 

Terdapat hal yang tidak dapat disangkal dalam pemberian obat yaitu 

kemungkinan terjadinya hasil pengobatan tidak seperti yang diharapkan 

(Anand dan Katz., 2011). 

Penyakit gangguan saluran pencernaan biasanya diberikan terapi 

dengan menggunakan berbagai macam obat. Hal ini memungkinkan 

terjadinya Drug Related Problems (DRPs) dalam pengobatan seperti adanya 

obat tanpa indikasi, indikasi tanpa obat, obat salah, ketidaktaatan pasien, 

interaksi obat yang dapat menurunkan dan meningkatkan efek obat yang 

mengakibatkan toksisitas, dan pemberian dosis yang tidak tepat yaitu terlalu 

rendah atau terlalu tinggi menyebabkan efek farmakologis yang diinginkan 

tidak tercapai. Dalam penelitian yang dilakukan  di RSUP Soeradji 

Tirtonegoro Klaten tahun 2014 didapatkan hasil parameter pengobatan yaitu 

tepat indikasi sebesar 100%, tepat obat 88%, tepat pasien 76%, dan tepat 

dosis hanya sebesar 4% (Alifiawati,2014). Penelitian lain yang dilakukan di 
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RSUD Dr. Soetomo Surabaya mengindentifikasi adanya DRPs dalam 

pengobatan tukak lambung seperti dosis berlebih, penggunaan kombinasi obat 

yang tidak diperlukan, efek samping, dan adanya interaksi obat (Fitriani, 

2012). Polifarmasi seringkali terjadi dalam pemberian terapi, yaitu obat yang 

seharusnya tidak terlalu dibutuhkan pasien namun tetap dimasukan dalam 

peresepan (unnecessary drug therapy), kemungkinan adanya obat yang tidak 

efektif atau kurangnya obat dalam peresepan sehingga perlu ditambahkan 

obat dapat menjadi penyebab kegagalan terapi (Siregar dan Kumulosari, 

2006).  

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyadari pentingnya menganalisis 

dan mengevaluasi, sehingga aman untuk pasien, meningkatnya kualitas hidup 

dan kesembuhan pasien dapat terwujud. Penelitian ini dilakukan di RSUD 

K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang karena penyakit tukak lambung 

merupakan salah satu penyakit yang sering dialami oleh pasien rawat inap di 

RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro. Peneliti memilih melakukan penelitian di 

bagian instalasi rawat inap karena pasien di instalasi rawat inap merupakan 

pasien dengan penyakit serius dan biasanya memiliki lebih dari satu jenis 

penyakit (komplikasi) seperti kanker lambung perdarahan bahkan kematian  

(Kemenkes, 2010) dan obat yang diberikan lebih dari satu macam, sehingga 

rentan terjadi masalah terkait pengobatan selain itu adanya kombinasi obat 

pada terapi tukak peptik mendorong penulis untuk meneliti tentang 

kerasionalan penggunaan obat penyakit tukak peptik di RSUD K.R.M.T. 

Wongsonegoro Kota Semarang, oleh karena itu perlu diperhatikan pemilihan 

obatnya. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana gambaran kejadian Drug Related Problems (DRPs) pada 

pengobatan pasien dengan Peptic Ulcer Disease di RSUD K.R.M.T. 

Wongsonegoro Kota Semarang? 

b. Bagaimana pola penggunaan obat yang diberikan pada pasien rawat inap 

dengan Peptic Ulcer Disease di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota 

Semarang? 

c. Apakah ada hubungan antara Drug Related Problems (DRPs) 

penggunaan obat antipeptik dengan lama rawat inap di RSUD K.R.M.T. 

Wongsonegoro Kota Semarang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran Drug Related Problems (DRPs) pada 

pengobatan pasien dengan Peptic Ulcer Disease di RSUD K.R.M.T. 

Wongsonegoro Kota Semarang.  

1.3.2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui persentase Drug Related Problems (DRPs) yang 

terjadi pada pengobatan pasien dengan Peptic Ulcer Disease pada 

tiap-tiap kategori. 

b. Mengetahui pola penggunaan obat anti ulcer pada pengobatan 

pasien rawat inap dengan Peptic Ulcer Disease di RSUD 

K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.  
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c. Mengetahui hubungan antara pasien yang mengalami Drug 

Related Problems (DRPs) dengan lama rawat inap ? 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai Drug Related Problems (DRPs) pada pengobatan penyakit 

Peptic Ulcer Disease di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota 

Semarang, serta dapat menjadi pertimbangan tenaga kesehatan dalam 

melakukan pengobatan dan dapat menambah pengetahuan mengenai 

profil penyakit dan pengobatan dalam pemberian terapi pasien dengan 

penyakit gangguan gastrointestinal. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas 

proses pengobatan pada pasien dengan penyakit Peptic Ulcer Disease 

dan penyakit gangguan gastrointestinal lainnya di RSUD K.R.M.T. 

Wongsonegoro Kota Semarang, serta dapat memberikan informasi 

dan referensi sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan 

keamanan dan kualitas hidup pasien serta kualitas pelayanan 

kesehatan oleh tenaga kesehatan. 

 


