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HIPERASIDITAS LAMBUNG adalah kondisi dimana 
konsentrasi asam lambung di dalam saluran cerna tinggi. 
Istilah hiperasiditas awalnya menunjukan keadaan 
lambung yang mengarah pada sekelompok gejala klinis 
dan kelainan kimia yang bisa saja tidak berhubungan. 
Konsentrasi asam dalam cairan lambung tergantung 
dari adanya ion hidrogen yang sulit diukur melalui titrasi 
alkali apapun. Terdapat berbagai teknik pengukuran 
konsentrasi ion hidrogen, salah satu yang dikembangkan 
akhir-akhir ini adalah teknik elektrolisis. Faktor lain yang 
mempengaruhi konsentrasi asam lambung adalah 
adanya pepton dan albumosis. Konsentrasi asam 
lambung yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya 
edema serta ulkus pada lambung atau duodenum yang 
menyebabkan timbulnya rasa nyeri. 

Hiperasiditas lambung dapat mempengaruhi  saluran 
cerna atas maupun bawah. Saluran cerna atas dimulai 
dari faring, esophagus, gaster dan duodenum sedangkan 
saluran cerna bawah meliputi intestinal hingga anus. 
Makanan pedas dan berlemak, obat-obatan seperti 
NSAID dan alkohol juga dapat meningkatkan produksi 
asam yang mengakibatkan terjadinya ulkus. Selain itu, 
stres fisik seperti sepsis, trauma berat maupun psikis juga 
dapat menyebabkan hiperasiditas lambung.

•GEJALA HIPERASIDITAS LAMBUNG
Gejala hiperasiditas lambung seperti rasa terdapat gas 
berlebihan dalam lambung, kembung, rasa terbakar di 
ulu hati, dada, bagian belakang badan/punggung dan 
anus, nyeri perut, nyeri punggung,  sakit kepala dan rasa 
penat (dizziness), rasa lapar disertai nyeri 1-2 jam setelah 
makan, sendawa (burping) yang berlebihan, mual, 
muntah, konstipasi, diare,  kram otot pada leher dan 
bahu, mulut terasa panas, batuk berulang serta gejala 
lain yang timbul pada saluran nafas seperti faringitis dan 
asma, dan gejala yang timbul pada penyakit telinga 
hidung dan tenggorokan serta kerusakan gigi.

Penyakit yang sering berhubungan dengan hiperasiditas 
antara lain gastritis akut maupun kronis, ulkus peptikum 
gaster maupun duodenum, GERD (Gastro Esophageal 

Reflux Disease) dan Sindroma Zollinger-Ellison. Batu 
empedu kadang dapat menyebabkan hiperasiditas 
akibat saluran empedu tidak cukup untuk mencerna 
makanan yang banyak memproduksi asam.  Efek 
terparah yang dapat terjadi pada hiperasiditas lambung 
adalah perdarahan saluran cerna akibat erosi maupun 
ulkus peptikum serta perforasi lambung atau duodenum. 

Penelitian Cannon dan Carlson menunjukan bahwa 
nyeri terjadi saat lapar bersamaan dengan kontraksi otot 
lambung. Kontraksi ini untuk sesaat dapat dihambat oleh 
pergerakan rongga mulut dengan cara mengunyah 
makanan atau bahan makanan lain. 

Hertz menyatakan bahwa nyeri epigastrium terjadi akibat 
ketegangan yang masif pada lapisan otot prepylorus. 
Hal ini sejalan dengan penelitian Eppinger dan Hess 
pada vagotonia.

Gejala hiperiritabilitas vagus terjadi akibat hiperasiditas 
lambung dan peristalsis gastric yang meluas (excessive) 
sehingga pada saat yang bersamaan akan dibebaskan 
HCl dalam jumlah yang lebih banyak dari jumlah 
yang biasa masuk ke duodenum melalui pylorus. 
Pengosongan lambung dan pemberian bahan alkali 
dapat mengurangi spasme dan respon reseptor 
dilatasi. Perbaikan yang menetap dapat terjadi dengan 
penekanan dan netralisasi asam.

Pyrosis

Pyrosis adalah rasa nyeri yang terjadi pada esophagus 
akibat dari iritasi asam (HCl). Gejala yang sering timbul 

Hiperasiditas Lambung
Dr. Tjahjadi Robert Tedjasaputra SpPD, KGEH, FINASIM
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berupa nyeri di bagian belakang sternum serta nyeri 
berupa remote effect pada scapula kanan, otot leher, 
sampai lumbago. Pada regurgitasi asam lambung yang 
hebat dapat terjadi pembukaan dari orifisium jantung.

Iritasi pada rongga mulut

Iritasi akibat asam yang terjadi pada rongga mulut 
menyebabkan sekresi kelenjar ludah yang berlebihan, 
terutama terjadi pada malam hari saat pasien terbangun 
dari tidurnya karena banyaknya cairan dalam mulut 
dan pada pemeriksaan dengan menggunakan lakmus 
menunjukkan kadar asam yang tinggi. Hal ini dapat 
mengganggu metabolisme karbohidrat.

Konstipasi

Konstipasi pada hiperasiditas dapat terjadi akibat 
aktivitas vagus yang berlebihan sehingga menyebabkan 
terjadinya spasme usus dan lambung.

Gejala vaso-vagal

Gejala vaso-vagal timbul bersamaan dengan kontraksi 
lambung yang menyebabkan rasa lapar, instabilitas 
vasomotor dan pusing. Gejala ini sering terjadi pada 
akhir dari pencernaan lambung.

Ulkus gaster dan ulkus duodenum

Sampai saat ini, banyak peneliti berpendapat bahwa 
hiperasiditas yang terjadi dalam jangka panjang dapat 
menyebabkan terbentuknya peptik ulkus. Namun 
pendapat ini masih menjadi perdebatan diantara 
sebagian ahli karena adanya kelainan pada membran 
mukosa dan aktifitas peptik derajat sedang yang dapat 
menyebabkan terjadinya ulserasi. 

Terdapat hipotesis yang menyatakan bahwa asam 
lambung berperan dalam penyembuhan serta konversi 
ulkus florid menjadi kronik-induratif. Penyembuhan ulkus 
peptik akan lebih sulit pada penderita yang berusia 
lebih dari 30 tahun walaupun dengan  asiditas lambung 
normal bahkan subnormal.

Von Bergmann dalam artikel penelitiannya memiliki 
pendapat serupa dengan Eppinger yang menyatakan 
bahwa terdapat hal yang bersamaan antara ulkus 
gaster dan hiperiritabilitas vagus serta memposisikan 
stres sebagai faktor penyebab dari kondisi iskemik lokal 
yang diikuti oleh kontraksi yang kuat. Dalam salah satu 
penelitiannya menunjukkan 58 dari 60 pasien ulkus 
gaster memiliki keadaan vagotonik. Diperkuat dengan 
percobaan Westphal pada kelinci uji yang disuntikan 

stimulan vagus yang kuat seperti pilokarpin dan 
fisostigmin dan menyebabkan terjadinya ulserasi peptik.

Penyebab terjadinya ulkus gaster dan duodenum 
adalah injury,toksemia, penyakit jantung dan arteri dan  
hiperiritabilitas vagus baik. Hal yang membedakan ulkus 
gaster dan ulkus duodenum adalahpada ulkus gaster 
selalu terjadi retensi makanan sedangkan pada ulkus 
duodenum pengosongan lambung terjadi lebih cepat 
dari normal meskipun terjadi spasme pylorus sehingga 
sering terjadi nyeri saat lapar. 

HIPERASIDITAS DAN GASTRITIS

Kebanyakan kasus gastritis kronik berhubungan dengan 
subasiditas, namun banyak pula terjadi hiperasiditas. Hal 
ini tergantung pada respon vagus seseorang. Hubungan 
antara hiperasiditas dengan hipersekresi asam 
lambung sampai saat ini masih banyak diperdebatkan. 
Hhipersekresi pada gastritis ditunjukkan dengan 
adanya lebih dari 20 cc cairan jernih asam kuat pada 
lambung yang terjadi pada saat puasa. Kebanyakan 
kasus hipersekresi berat berhubungan dengan adanya 
kelainan pada organ gastrointestinal.

HIPERASIDITAS DAN BATU EMPEDU

Menurut Kehr pada penelitiannya mengenai kolelitiasis 
menunjukkan bahwa hanya 5% penderita batu 
empedu yang mengalami gejala kolik dan hanya 1% 
yang mengalami gejala kolik yang berat. Tidak semua 
kasus gejala kolik bilier ditemukan adanya batu, hal ini 
menunjukkan bahwa spasme terjadi akibat pengaruh 
syaraf. Pengaruh serupa terjadi terhadap produksi asam 
lambung dan peristaltik.

HIPERASIDITAS DAN APENDISITIS

Salah satu contohnya adalah dispepsia apendik yang 
terjadi akbat rangsangan pada usus yang menyebabkan 
refleks spasme dari pylorus. Pada apendisitis kronik 
kasus hipoasiditas hampir sama jumlahnya dengan 
hiperasiditas dan sering menunjukkan pencernaan 
lambung yang normal. Perlu juga diperhatikan bahwa 
sering terjadi kolitis mukosa dan memberi gambaran 
yang sama dengan apendisitis. 
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HIPERASIDITAS DAN KEHAMILAN

Gejala hiperasiditas yang sering terjadi pada kehamilan 
berupa refleks iritasi yang samapai saat ini masih sulit 
dibuktikan. Gejala nyeri dada dan mulut rasa asam 
jarang terjadi.

Pada sebagian kasus hiperasiditas juga menyebabkan 
Hernia epigastrik.

•PENGOBATAN HIPERASIDITAS
Pengobatan simtomatik untuk penyakit hiperasiditas 
lambung serta komplikasinya seperti nyeri ulu hati, 
pendarahan dan perforasi dilakukan sesuai indikasi. Agar 
terapi hiperasiditas lambung dilakukan secara tepat 
maka penyebab terjadnya hiperasiditas perlu untuk 
diketahui. Terapi difokuskan pada gangguan pada 
membran mukosa serta kelainan syaraf. 

I. DIET

Diet yang diatur terlalu ketat dapat berakibat 
buruk. Pemberian susu pada penderita hiperasiditas 
dianjurkan karena susu memiliki kemampuan 
menetralisir asam yang sangat tinggi. Di dalam susu, 
sebagian besar protein dan fosfatnya terdapat 
dalam bentuk kombinasi dengan Kalsium. Kalsium 
bebas dalam kombinasi inilah yang dapat menetralisir 
asam. Susu pepton yang banyak mengandung 
asam amino memiliki kombinasi yang lebih kuat dari 
susu biasa.

II. MEDIKAMENTOSA

Terapi yang diberikan untuk hiperasiditas lambung 
diindikasikan untuk menetralisir asam lambung, 
menghambat produksi asam baik melalui 
penghambatan pada reseptor histamin (AH2) 
maupun Proton Pump, serta menghilangkan gejala 
nyeri yang ditimbulkan. 

ANTASIDA

Antasida mengandung alumunium silikat yang akan 
membentuk alumunium cloride pada saat bertemu 
dengan asam lambung. Obat ini juga bersifat 
sebagai astrigent dan antiseptik. Pemberian bahan 
alkali dapat mengatasi gejala spasme pylorus, 
pyrosis dan mulut asam.

ANTIHISTAMIN-2 (AH2)

Anti Histamin (AH2) digunakan untuk mengatasi 
hiperasiditas lambung pada kasus radang lambung, 
nyeri lambung serta ulkus gaster dan ulkus duodenal. 
Obat golongan ini seperti Ranitidin dan Famotidin.

PROTON PUMP INHIBITOR (PPi)

Saat ini, Proton Pump Inhibitor (PPi) merupakan obat 
yang paling banyak digunakan untuk mengontrol 
hiperasiditas. Obat golongan ini seperti Omeprazol, 
Lansoprazol, Pantoprazol dan Esomeprazol. Masing-
masing obat dalam golongan ini memiliki efektivitas 
serta efek samping.

GASTROPROTEKTOR

Saat ini banyak dikembangkan obat-obatan yang 
bersifat gastroprotektor yang masih perlu dikaji 
efektifitas serta efek sampingnya. Obat golongan ini 
antara lain rebamipide dan sukralfat.

LAIN-LAIN

Perkembangan obat antiulkus dari tumbuh-tumbuhan 
yang tidak toksik seperti Azadirachtra indica A, Juss 
/ Neem sampai saat ini masih diteliti efektifitasnya 
secara klinis dalam menekan hiperasiditas.

III. OPERASI

Operasi terkadang diperlukan untuk mengatasi 
komplikasi hiperasiditas maupun ulkus yang tidak 
dapat diatasi oleh obat.
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Terdapat dua jenis obat yang beredar di pasaran, yaitu 
obat paten dan obat generik, seperti yang banyak 
beredar di negara di luar sana. Untuk pasar Indonesia, 
obat generik dibedakan lagi menjadi dua, yaitu obat 
generik bermerek (atau yang biasa dikenal dengan 
nama obat bermerek) dan obat generik berlogo (OGB). 
Jenis kedua inilah yang biasa disebut sebagai obat 
generik, baik di kalangan masyarakat, referensi umum, 
atau pun dalam peraturan pemerintah.

Obat Paten atau obat originator adalah obat yang 
masih memiliki hak paten. Obat ini hanya diproduksi 
oleh pabrik yang memegang hak paten dimana produk 
dihasilkan dari proses penelitian sehingga belum pernah 
ada produk sejenis sebelumnya. Masa aktif hak paten 
berkisar antara 15 - 20 tahun. Saat masa paten ini habis, 
maka obat akan berubah menjadi obat generik dan 
berhak untuk diproduksi oleh perusahaan farmasi lain.

Oleh karena itulah, pada dasarnya yang dimaksud 
dengan obat generik adalah obat yang telah habis masa 
patennya. Bila setelah diproduksi, obat tersebut diberi 
nama oleh perusahaan yang bersangkutan, maka obat 
itu disebut sebagai obat generik bermerek (branded). 
Namun bila obat diberi nama sesuai dengan nama zat 
aktif yang dikandungnya, maka obat itu disebut sebagai 
obat generik bermerek (OGB). 

Apa perbedaan Obat generik dengan Obat Paten? 
Pada prinsipnya antara obat generik bermerek dan obat 
generik berlogo tidak ada perbedaan dalam hal khasiat 
obat sejauh bahan dasar zat aktifnya sama. Beberapa 
persepsi yang salah tentang OGB adalah sebagai 
berikut :

1. OGB adalah obat untuk orang miskin

OGB memang memiliki harga yang murah. Namun, ini 
bukan berarti bahwa OGB hanya ditujukan kepada 
orang miskin. Murahnya harga OGB disebabkan 
karena ketiadaan biaya promosi serta kemasan yang 
lebih sederhana. Jadi, OGB memang murah, tapi 
bukan murahan.

2. Kualitas OGB tidak seampuh obat bermerk apalagi 
paten

Komposisi OGB adalah komposisi yang dicopy 
dari obat paten. Jika bila obat patennya ampuh 
maka bisa dipastikan  OGB juga ampuh. Selain itu, 
pemerintah juga mensyaratkan OGB memiliki kualitas, 
keampuhan, kemurnian dan kestabilan yang sama 
dengan obat patennya karena memiliki unsur aktif 
yang sama.

3. OGB diproduksi dengan standar yang buruk

Pemerintah mensyaratkan bahwa OGB harus 
diproduksi sesuai dengan Cara Pembuatan Obat 
yang Baik (CPOB). Artinya, meskipun harganya 
murah, proses produksi OGB harus tetap sesuai 
dengan standar produksi obat bermerek atau paten. 
Selain itu, pemerintah juga mensyaratkan adanya 
uji bioavailabilitas dan bioekivalensi untuk menjamin 
OGB yang beredar memenuhi standar efikasi, 
keamanan dan mutu. OGB memang murah, tapi 
standarisasinya tetap ketat.

4. OGB adalah obat nomor dua

Apakah obat nomor satu itu? Unsur yang terpenting 
dari sebuah obat adalah bahwa zat aktifnya tidak 
berbahaya bagi kita, dan memiliki kualitas yang baik 
untuk sakit yang kita derita. Meski obat itu berharga 
mahal, saat zat aktifnya berbahaya bagi kita, 
bukankah itu hanya sia-sia belaka? Dengan adanya 
berbagai standarisasi yang ditetapkan untuk OGB, 
bisa kita pastikan bahwa obat ini terjamin keamanan, 
kualitas, serta mutunya. Yang murah tidak harus 
nomor dua, bukan?

Seputar
Obat Generik
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Selain dari namanya yang sama dengan zak aktif 
yang dikandungnya, OGB juga bisa ditandai dengan 

adanya logo lingkaran hijau bergaris putih dengan 
tulisan “GENERIK” di bagian tengahnya.

Tabel 1 : Komparasi antara Obat Generik Berlogo, Obat Bermerek, dan Obat Paten

Nama Obat

Item

Obat Generik 
Berlogo (OGB) Obat Bermerek Obat Paten

Penamaan Sesuai dengan zat aktif 
yang dikandung

Sesuai dengan 
keinginan produsen

Sesuai dengan 
keinginan produsen

Produsen Diproduksi oleh banyak 
perusahaan farmasi

Diproduksi oleh banyak 
perusahaan farmasi

Diproduksi oleh 
produsen yang memiliki 
hak paten

Kemasan Sederhana, dengan 
logo "Generik"

Agak istimewa sesuai 
keinginan produsen

Istimewa sesuai 
keinginan produsen

Harga

Murah dan terjangkau, 
karena kemasan yang 
sederhana dan tanpa 
biaya promosi

Lebih mahal dari obat 
generik berlogo, tapi 
lebih murah dari obat 
paten, sebagai ganti 
dari biaya promosi dan 
kemasan

Sangat mahal sebagai 
ganti dari biaya 
penelitian/studi klinis, 
kemasan dan promosi

Mengapa harga Obat Generik bisa lebih murah 
harganya dibandingkan Obat bermerek?

Mengapa harga obat generik bisa lebih murah 
dibandingkan obat branded? 

1. Harga jual obat generik berlogo telah di tetapkan 
Pemerintah

Pada tahun 2012 di terbitkan Keputusan Menteri 
Kesehatan No. 094/Menkes/SK/II/2012 tentang  Harga 
Obat untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2012 dan 
No. 092/Menkes/SK/II/2012 tentang Harga Eceran 
Tertinggi Obat Generik. 

2. OGB di produksi dalam jumlah banyak

Dalam proses produksi, OGB di produksi dalam jumlah 
yang besar sehingga skala produksinya jadi lebih 
efisien dan mampu menekan biaya produksi. Karena 
bahan baku dan kemasan yang digunakan juga 
dalam jumlah besar sehingga harga pembelian lebih 
rendah dibandingkan bila melakukan pembelian 
dalam jumlah kecil.

3. OGB di buat sederhana dengan daya kemas yang 
baik

Produksi OGB di buat secara sederhana dan dengan 
menekan biaya kemasan. Meskipun biaya kemasan 
di tekan tetapi tetap memperhatikan daya kemas 
produk yang baik sesuai dengan ketentuan BPOM 
agar kualitas obat yang di produksi tetap terjamin

4. OGB hanya meng-copy obat paten yang telah 
berakhir masa patennya

Di karenakan OGB hanya meng-copy obat paten 
yang telah berakhir masa patennya, sehingga dalam 
produksi OGB, perusahan tidak perlu menyediakan 
dana untuk biaya riset dan pengembangan dalam 
melakukan uji klinis yang mahal harganya untuk 
menilai khasiat, keamanan, dan kualitas dari obat 
generik.

Untuk menjaga standar kualitas dari obat generik, 
Pemerintah pun telah menetapkan standar ketat 
bagi perusahaan farmasi untuk memproduksi obat 
generik. Standar ketat untuk perusahaan itu adalah 
sebagai berikut : 

• Perusahaan tersebut telah menggantongi sertifikat 
COA (Certificate of Authenticity)

• Perusahaan tersebut telah menggantongi sertifikat 
CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik).

• Telah melalui uji bioekuivalensi (kesetaraan biologi) 
serta uji bioavailibitas (ketersediaan hayati) 
terhadap obat paten dengan menujukkan hasil 
yang setara.

Jadi, dengan standar ketat produksi obat generik ini 
membuat kualitas obat generik tetap terjamin.
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ANTASIDA DAN ANTIULKUS
Antasida : Dexanta (Dexa), Atmacid (Graf), Gastrucid (Nufa), Ranacid Forte 

(Rama)
Ranitidine : Gasela (Erla), Ranitidine (Dexa, Land, Hexp, Otto)
Famotidine : Famotidine (Infa), Rafico (Rama)
Omeprazole : Omeprazole (Hexp, Infa, Land, Otto), Gastrofer (Dexa), OMZ (Ferr), 

Ozid IV (Dava), Stomacer (Sand)
Lansoprazole : Lansoprazole (Hexp), Lanzogra (Graf), Loprezol (Kifa), Prosogan 

(Take)
Pantoprazole : Pantoprazole (Otto, Land, Soho)
Esomeprazole : Nexium inj. (Asca)
Rebamipide : Rebamipide (Yari)
Sukralfat : Ulsidex (Dexa), Ulsicral (Ikap), Mucogard (Soho), Ulsafate (Comb)

ANTI EMETIK
Dimenhidrinat : Dimenhydrinate (Kifa)
Domperidone : Domperidone (Yari, Hexp, Land), Grameta (Graf), Dominal (Acta), 

Vesperum (Ifar)
Klorpromazin : Cepezet 100 (Mers)
Ondansetron : Ondansetron (Infa, Soho), Ceteron (Comb), Vometraz (Dexa),

Onetic (Prat)
Metoklopramid : Metoklopramid (Graf), Emeran (Erli), Sotatic-10 (Prat), Lexapram 

(Mola), Metolon (Bern), Vertivom (Glob), Clopramel (Nove), Sotatic 
(Prat)

Pyrathiazine Chlorothe-
ophyllinate dan Piridok-
sin HCl

: Anvomer B6 (Dexa)

ANTI HEMOROID

Lithospermi Radix 
Extractum, Benzocaine, 
Dibucaine HCl, Difenhi-
dramin HCl, Cetrimide

: Borraginol N (Take)

ANTI SPASMODIK
Atropin Sulfat : Atropine (Infa, Ethi)
Hiosin N-Butil Bromida : Scopma (Ifar), Scobutrin (Land), Hyoscine N-Butylbromide (Otto)
Hiosin N-Butil Bromida 
dan Parasetamol

: Hiopar (Graf), Scopma Plus (Ifar)

Clinidum Bromida dan 
Chlordiazepokside

: Braxidin (Sanb), Renagas (Prat)

OBAT DIARE
Activated Attapulgit : Diapecta (Rama), New Diatab (Dava)
Attapulgit dan Pektin : Molagit (Mola)
Bismuth Subsalisilat : Neoadiar (Erla), Scantoma (Temp)
Loperamide : Gradilex (Graf), Vialop (Rama)
Kaolin dan Pektin : Neo Kaominal (Mola), Neo Kaolana (Sanb)

KATARTIK
Bisakodil : Laxana (Ifar), Laxacod (Gale), Dulcolax (Boeh), Custodiol (Apex)
Lactulose : Duphalac (Abbt)
Gliserin, Liq. Parafin dan 
Phenolphtalein

: Kompolax (Ifar), Laxadine (Gale)

O
bat Saluran Pencernaan

FOIList


