
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehamilan adalah suatu fenomena fisiologis yang dimulai dengan 

pembuahan dan diakhiri dengan proses persalinan (Mansjoer, 2001). Selama masa 

kehamilan, ibu dan janin adalah unit fungsi yang tak terpisahkan. Penggunaan 

obat sering kali dapat menyebabkan efek yang tidak dikehendaki pada janin 

selama masa kehamilan (Anonimb, 2006). Selama kehamilan normal, saluran 

cerna dan organ-organ penunjangnya mengalami perubahan, baik secara anatomis 

maupun fungsional, yang dapat mengubah secara bermakna kriteria untuk 

diagnosis dan terapi untuk beberapa penyakit yang sering mengenai saluran cerna 

(Cunningham, 2006). 

Perasaan mual adalah akibat dari meningkatnya kadar estrogen, oleh 

karena keluhan ini terjadi pada trimester pertama. Pengaruh fisiologis hormon 

estrogen ini tidak jelas, mungkin berasal dari sistem saraf pusat atau akibat 

berkurangnya pengososngan lambung. Penyesuaian terjadi pada kebanyakkan 

wanita hamil, meskipun demikian mual dan muntah dapat berlangsung berbulan-

bulan. Hiperemesis gravidarum yang merupakan komplikasi mual dan muntah 

pada hamil muda, bila terjadi terus menerus dapat menyebabkan dehidrasi dan 

tidak imbangnya elektrolit dengan alkalosis hipokloremik (Soejoenes, 2005). 

Hiperemesis gravidarum, istilah ini hanya digunakan untuk mual dan 

muntah-muntah yang berlebihan yang terjadi pada sebagian kecil wanita hamil, 



 
 

insiden keseluruhan sekitar 1%. Kelainan tampaknya lebih sering terjadi pada 

kehamilan pertama tetapi cenderung berulang pada kehamilan berikutnya. Hasil 

dari kehamilan biasanya baik, dengan tanpa resiko tambahan pada ibu, janin atau 

neonates (Hackar, 2001). 

Hiperemesis gravidarum ini dapat mengakibatkan cadangan karbohidrat 

dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Karena oksidasi lemak yang tak 

sempurna, terjadilah ketosis dengan tertimbunnya asam aseton-asetil, asam 

hidroksi butirit dan aseton dalam darah. Kekurangan cairan yang diminum dan 

kehilangan cairan karena muntah menyebabkan dehidrasi, sehingga cairan 

ekstraseluler dan plasma berkurang. Natrium dan klorida darah turun, demikian 

pula klorida air kemih. Selain itu dehidrasi menyebabkan hemokonsentrasi, 

sehingga aliran darah ke jaringan berkurang. Hal ini menyebabkan jumlah zat 

makanan dan oksigen ke jaringan mengurang pula dan tertimbunnya zat metabolik 

yang toksik (Soejoenoes, 2005). 

Sebagaimana telah diketahui bahwa masa hamil muda adalah saat mula 

terbentuknya berbagai organ tubuh (organogenesis), sehingga erat sekali 

kaitannya dengan cacat maupun kelainan pada janin, di pihak lain para dokter 

yang menangani wanita hamil harus menyadari dan memahami mekanisme kerja 

suatu obat serta dampaknya bagi janin. Penggunaan obat pada wanita hamil perlu 

berhati-hati karena banyak obat yang dapat melintasi plasenta. Mengingat dalam 

plasenta obat mengalami proses biotransformasi, sehingga dapat menyebabkan 

teratogenik atau dismorfogenik. Obat-obat teratogenik atau obat-obat yang dapat 

menyebabkan terbentuknya senyawa teratogenik dapat merusak janin dalam 



 
 

pertumbuhan. Beberapa obat dapat memberi resiko tinggi bagi kesehatan ibu dan 

memberi efek pada janin. Selama trimester pertama, obat dapat menyebabkan 

cacat lahir (teratogenesis), dan resiko terbesar adalah 3-8 minggu. Selama 

trimester kedua dan ketiga, obat dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan secara fungsional pada janin atau dapat meracuni plasenta 

(Anonima, 2006).   

Antiemetik adalah zat-zat yang berdaya menekan rasa mual dan muntah. 

Tujuan keseluruhan dari terapi antiemetik adalah untuk mencegah atau 

menghilangkan mual dan muntah, dan seharusnya tanpa timbulnya efek samping 

atau efek yang tidak dikehendaki secara klinis (Anonim, 2008). Antiemetik 

misalnya prometazin, proklorperazin, dan klorpromazin diberikan untuk 

mengurangi mual dan muntah (Cunningham, 2006).  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Mauria Ratna  pengobatan 

rasional hiperemesis gravidarum adalah rehidrasi dengan larutan ringer asetat atau 

ringer laktat yang dilanjutkan dengan rumatan. Mengatasi gejala muntah dapat 

diberikan metoklopramide 10 mg/8 jam sebagai dosis tunggal dan bila dalam 2 x 

24 jam masih timbul gejala dapat diberikan kombinasi obat (vitamin B6, 

kortikosteroid, fenotiazin, benzodiazepin dan antihisput oral baik. Apabila 

toleransi oral kurang baik dan dalam 2 x 24 jam gejala masih ada pasien dapat 

dipuasakan dan mendapat kombinasi nutrisi parenteral total. 

Penelitian ini dilakukan di poliklinik Obstetri dan genekologi RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. RSUD Dr. Moewardi Surakarta merupakan Rumah Sakit 

tipe A (pendidikan), dimana salah satu misinya adalah memberikan kontribusi 



 
 

nyata untuk pendididkan dan penelitian kesehatan yang terintegrasi dengan 

pelayanan dalam rangka peningkatan mutu SDM dan IPTEK kesehatan 

(Anonimb, 2008). RSUD Dr. Moewardi menangani pasien rawat jalan maupun 

rawat inap. Pasien rawat inap yang ditangani di RSUD Dr. Moewardi bermacam-

macam. Salah satunya adalah pasien ibu hamil yaitu pasien hiperemesis 

gravidarum. Meskipun tidak termasuk 10 besar, namun pasien hiperemesis 

gravidarum yang dirawat inap di RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2009 

cukup banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Dengan demikian perlu pemahaman yang baik mengenai obat apa saja 

yang relatif tidak aman hingga harus dihindari selama kehamilan agar tidak 

merugikan ibu dan janin yang dikandungnya. Dasar inilah yang mendorong 

dilakukannya penelitian tentang evaluasi penggunaan antiemetik pada penderita 

hiperemesis gravidarum dan dapat digunakan sebagai dasar diarahkannya sistem 

penggunaan obat antiemetik pada penderita hiperemesis gravidarum yang lebih 

baik.  

 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

penggunaan obat antiemetik pada penderita hiperemesis gravidarum di Rumah 

Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta tahun 2009 berdasarkan parameter 

tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien dan tepat dosis. 

 



 
 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kesesuaian penggunaan antiemetik pada penderita 

hiperemesis gravidarum di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta 

tahun 2009 berdasarkan parameter tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien dan tepat 

dosis. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Definisi 

Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah berlebihan pada wanita 

hamil sampai mengganggu pekerjaan sehari-hari karena pada umumnya menjadi 

buruk karena terjadi dehidrasi (Mochtar, 1998). 

2. Penyebab 

a. Faktor predisposisi yang sering dikemukakan adalah primigravida, mola 

hidatidosa, dan kehamilan ganda. Frekuensi yang tinggi pada mola 

hidatidosa dan kehamilan ganda menimbulkan dugaan bahwa faktor 

hormon memegang peranan, karena pada kedua keadaan tersebut hormon 

khorionik gonadotropin dibentuk berlebihan. 

b. Masuknya vili koriales dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolik 

akibat hamil serta resitensi yang menurun dari pihak ibu terhadap 

perubahan ini merupakan faktor organik. 

c. Alergi. Sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak, juga 

disebut sebagai salah satu faktor organik. 



 
 

d. Faktor psikologik memegang peranan penting pada penyakit ini, rumah 

tangga yang retak, kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan dan 

persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu, dapat 

menyebabkan konflik mental yang dapat memperberat mual dan muntah 

sebagai ekspresi tidak sadar terhadap keengganan menjadi hamil atau 

sebagai pelarian kesukaran hidup (Soejoenoes, 2005). 

3. Gejala 

Sekalipun batas antara muntah yang fisiologis dan patologis tidak jelas, 

tetapi muntah yang menimbulkan gangguan kehidupan sehari-hari dan dehidrasi 

memberikan petunjuk bahwa wanita hamil telah memerlukan perawatan yang 

intensif. 

Menurut berat ringannya gejala, hiperemesis gravidarum dibagi menjadi 3 

tingkatan, yaitu: 

a. Tingkat I 

Muntah terus menerus yang mempengaruhi keadaan umum, 

menimbulkan rasa lemah, nafsu makan tak ada, berat badan turun dan 

nyeri epigastrium. Frekuensi nadi pasien naik sekitar 100 kali 

permenit, tekanan darah sistolik turun, turgor kulit berkurang lidah 

kering, dan mata cekung. 

b. Tingkat II 

Pasien tampak lemah dan apatis, lidah kotor nadi kecil dan cepat, suhu 

kadang naik dan mata sedikit ikterik. Berat badan pasien turun, timbul 



 
 

hipotensi, hemokonsentrasi, oligouria, konstipasi, dan nafas berbau 

aseton. 

c. Tingkat III 

Kesadaran pasien menurun dari somnolen sampai koma, muntah 

berhenti nadi kecil dan cepat, suhu meningkat, dan tekanan darah 

makin turun (Mansjoer, 2001). 

4. Diagnosa 

Diagnosis hiperemesis gravidarum biasanya tidak sukar. Harus ditentukan 

adanya kehamilan muda dan muntah yang terus menerus, sehingga mempengaruhi 

keadaan umum. Namun demikian harus dipikirkan kehamilan muda dengan 

penyakit pielonefritis, hepatitis, ulkus ventrikuli, dan tumor cerebri yang dapat 

memberikan gejala muntah. Hiperemesis yang terus menerus dapat menyebabkan 

kekurangan makanan yang dapat mempengaruhi perkembangan janin, sehingga 

pengobatan harus segera diberikan (Soejoenoes, 2005). 

5. Komplikasi 

Komplikasi yang sering terjadi pada hiperemesis gravidarum antara lain: 

a. Depresi, hampir umum. 

b. Dehidrasi meningkatkan risiko ketoasidosis diabetikum pada penderita 

dengan diabetes tipe 1. 

c. Gangguan elektrolit seperti yang terlihat pada setiap pasien dengan 

muntah terus-menerus, alkalosis, hipokalemia dan hiponatremia. 



 
 

d. gizi buruk dan disertai ketosis, anemia, hypoalbuminemia (Edward, 

2010). 

Dehidrasi berat, ikterik, takikardia, suhu meningkat, alkalosis, kelaparan 

gangguan emosional yang berhubungan dengan kehamilan dan hubungan 

keluarga, menarik diri dan depresi 

6. Faktor Risiko 

Faktor risiko terjadinya hiperemesis gravidarum diantaranya adalah: 

a. Level hormon ß-hCG yang tinggi. Hormon ini meningkat cepat pada 

triwulan pertama kehamilan dan dapat memicu bagian dari otak yang 

mengontrol mual dan muntah. 

b. Peningkatan level estrogen. Mempengaruhi bagian otak yang 

mengontrol mual dan muntah. 

c. Perubahan saluran cerna. Selama kehamilan, saluran cerna terdesak 

karena memberikan ruang untuk perkembangan janin. Hal ini dapat 

berakibat refluks asam (keluarnya asam dari lambung ke tenggorokan) 

dan lambung bekerja lebih lambat menyerap makanan sehingga 

menyebabkan mual dan muntah. 

d. Faktor psikologis. Stress dan kecemasan dapat memicu terjadinya 

morning sickness. 

e. Diet tinggi lemak. Risiko hiperemesis gravidarum meningkat sebanyak 

5 kali untuk setiap penambahan 15 g lemak jenuh setiap harinya. 



 
 

f. Helicobacter pylori. Penelitian melaporkan bahwa 90% kasus 

kehamilan dengan hiperemesis gravidarum juga terinfeksi dengan 

bakteri ini, yang dapat menyebabkan luka pada lambung. 

 

7. Pencegahan 

Pencegahan terhadap hiperemesis gravidarum perlu dilaksanakan dengan 

jalan memberikan penerapan tentang kehamilan dan persalinan sebagai suatu 

proses yang fisiologik, memberikan keyakinan bahwa mual dan kadang-kadang 

muntah merupakan gejala yang fisiologik pada kehamilan muda dan akan hilang 

setelah kehamilan 4 bulan, menganjurkan mengubah makan sehari-hari dan 

makanan dalam jumlah kecil, tetapi dianjurkan untuk makan roti kering atau 

biskuit dengan teh hangat. Makanan yang berminyak dan berbau lemak sebaiknya 

dihindarkan. Makanan dan minuman disajikan dalam keadaan panas atau hangat . 

Defekasi yang teratur hendaknya dapat dijamin, menghindarkan kekurangan 

karbohidrat merupakan faktor yang penting, oleh karena dianjurkan makanan 

yang banyak mengandung gula (Soejoenoes, 2005). 

8. Pengobatan dan perawatan 

Hiperemesis yang terus menerus dapat menyebabkan kekurangan makanan 

yang dapat mempengaruhi perkembangan janin, sehingga pengobatan harus 

segera diberikan (Soejoenoes, 2005). 

 

 

 



 
 

Gambar 1. Algoritma pengobatan mual dan muntah pada kehamilan (Can, 2002) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algoritma Pengobatan mual dan Muntah pada Kehamilan 
(Jika tidak ada peningkatan, menuju ke langkah berikutnya) 

 Berikan 10 mg doxylamine dikombinasikan dengan 10 mg pyridoxine, sampai empat 
tablet sehari (yaitu, dua tablet pada waktu tidur, satu tablet di pagi hari, dan satu tablet di 

siang hari).  Atur jadwal dan dosis sesuai dengan tingkat keparahan gejala 

Tambahkan dimenhydrinate, 50 sampai 100 mg peroral atau supositoria 
(parenteral) (Sampai 200 mg / hari saat mengambil empat doxylamine / tablet 
pyridoxine / hari) atau promethazine, 5 sampai 10 mg  peroral atau parenteral 

Tidak dehidrasi 

Awal pengobatan rehidrasi: 
-intravena (i.v) pengganti cairan 
-multivitamin (i.v) 
-dimenhydrinate, 50 mg (dalam 50 mL, 
lebih dari 20 menit) 

Dehidrasi 

Tambahkan salah satu obat sebagai berikut 
(terbukti untuk keselamatan janin): 
• chlorpromazine, 10sampai 25 mg (Po) atau 

injeksi intramuskuler (IM), 50 sampai 100 
mg. 

•  prochlorperazine, 5 sampai 10 (IM/ Po/Pr). 
•  promethazine, 12.5 sampai 25 mg (IM/ Po) 
• metoclopramide, 5 sampai 10 mg (IM/Po) 
•  ondansetron,8 mg (Po).

 

Tambahkan methylprednisolone 15 
sampai 20 mg (iv) atau ondansetron 8 
mg (iv), lebih dari 15 menit atau 1 
mg/jam terus menerus hingga 24 jam 

Tambahkan salah satu obat sebagai 
berikut (terbukti untuk keselamatan 
janin): 
-klorpromazin, 25 sampai 50 mg (iv) 
-prochlorperazine, 5 sampai 10 mg (iv) 
-prometazin, 12,5 sampai 25 mg (iv) 
-metoclopramide, 5 sampai 10 (iv) 

 

Catat: 
Penggunaan algoritma ini diasumsikan bahwa 
penyebab mual dan muntah pada kehamilan 
dapat dikesampingkan 
Kapan saja kamu boleh menambahkan salah 
satu atau semunya: 
- pyridoxine 25 mg  
- jahe 250 mg  
Langkah manapun, ketika ditandai, 
mempertimbangkan nutrisis parenteral. 
• Terutama ditrimester pertama kehamilan 

belum ditentukan. 
• Tidak ada studi yang membandingkan 

perbedaan cairan pengganti untuk NVP. 
• Tiroid dapat meningkatkan resiko untuk 

pemberian secara oral, di 10 minggu pertama 
kehamilan 

• Keamanan dosis yang lebih tinggi 
dibandingkan 1000 mg/ hari belum di 



 
 

Individu  yang terkena harus dirawat di rumah sakit segera untuk 

memulihkan dan mengganti cairan elektrolit intravena. Makanan harus diberikan 

melalui mulut (peroral) sampai muntah berhenti dan dehidrasi membaik. Makanan 

mungkin diberikan melalui usus (pemberian makanan secara interal) atau melalui 

suntikan (secara parenteral) (Edelman dan Judith, 2010). 

Metoclopramid adalah antagonis dopamin D2 yang digunakan sebagai 

antiemetik. Mekanisme kerja metoclopramid adalah dengan memblok reseptor 

dopamin dan (bila diberikan pada dosis yang lebih tinggi) juga memblok reseptor 

serotonin di chemoreseptor trigger zone di sistem saraf pusat, meningkatkan 

respon jaringan di saluran pencernaan atas terhadap asetilkolin sehingga 

meningkatkan motilitas dan kecepatan pengosongan lambung tanpa menstimulasi 

sekresi pankreas, bilier, atau lambung; meningkatkan tonus spingter esofagus 

bagian bawah (Anonima, 2010). 

Ondansetron adalah suatu antagonis reseptor 5HT3 yang bekerja secara 

selektif dan kompetitif dalam mencegah maupun mengatasi mual dan muntah 

akibat pengobatan dengan sitostatika dan radioterapi. Mekanisme kerjanya diduga 

dilangsungkan dengan mengatagonisasi reseptor 5-HT yang terdapat pada 

chemoreseptor trigger zone di area postrema otak dan mungkin juga pada eferen 

vagal saluran cerna ( Sulistia dan Gunawan, 2007).  

Sedativa yang diberikan adalah Fenobarbital. Dianjurkan pemberian 

vitamin B1 dan B6 tambahan. Dalam keadaan lebih berat berikan antiemetik 



 
 

seperti metoklopramid, disiklomin, hidroklorida, atau klorpromazin (Mansjoer, 

2001). 

Obat antiemetik misalnya proklorperazine (Compazine), prometazin 

hidroklorida (Phenergen), dimenhidrinat (Gravol atau Dramamine), doksilamin 

suksinat (Diclectin), dan piridoksin sering digunakan pada kehamilan (Hackar, 

2001). 

9. Rekam Medik 

Rekam medik merupakan bukti tertulis tentang proses pelayanan yang 

diberikan oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien, hal ini 

merupakan cermin kerja sama lebih dari satu orang tenaga kesehatan untuk 

menyembuhkan pasien. Bukti tertulis pelayanan dilakukan setelah pemeriksaan, 

tindakan pengobatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Anonim, 1997).  

Rekam medik juga memuat perkembangan suatu penyakit pada seorang 

penderita dan terapi yang diarahkan untuk penyembuhan. Rekam medik juga 

merupakan dokumen milik rumah sakit tetapi data dan isinya adalah milik 

penderita. Sehingga kerahasiaanya dijaga dan dilindungi oleh rumah sakit yang 

bersangkutan, tindakan dan kelalaian yang menyebabkan bocornya kerahasiaanya 

merupakan tindakan pidana. Isi yang shahih dan benar sangat menentukan 

kegunannya sebagai alat bantu dalam proses pelayanan kesehatan (Syamsuhidayat 

dan Jong 1997).  

a. Kegunaan rekam medik: 

1) Digunakan sebagai dasar perencanaan dan keberlanjutan perawatan 

penderita 



 
 

2) Merupakan sarana komunikasi antar dokter dan setiap profesional 

yang berkontribusi pada perawatan penderita 

3) Melengkapi bukti dokumen terjadinya / penyebab kesakitan 

penderita dan penanganan / pengobatan selama tinggal di rumah 

sakit 

4) Digunakan sebagai dasar untuk kaji ulang studi dan evaluasi 

perawatan yang diberikan kepada penderita 

5) Membantu perlindungan kepentingan hukum penderita, rumah 

sakit dan praktisi yang bertanggung jawab 

6) Menyediakan data untuk digunakan dalam penelitian dan 

pendidikan 

7) Sebagai dasar perhitungan biaya, dengan menggunakan data dalam 

rekam medik, bagian keuangan dapat menetapkan besarnya biaya 

pengobatan seorang penderita (Siregar dan Amalia, 2003). 

b. Isi Rekam Medik 

Rekam medik dikatakan lengkap jika mencakup data dan sosiologis, 

sejarah family pribadi, sejarah kesakitan yang sekarang, pemeriksaan 

fisik, pemeriksaan khusus seperti: data laboratorium klinis; 

konsultasi; pemeriksaan sinar X; dan pemeriksaan lain, diagnosis 

sementara, diagnosis kerja, penanganan medik atau bedah, patologi 

mikroskopik dan nyata (gross), kondisi pada waktu pembebasan, 

tindak lanjut, dan temuan otopsi. 



 
 

Data dalam rekam medik umumnya terdapat dalam lembar penerimaan 

ketika pasien masuk rumah sakit. Lembaran ini mengandung informasi seperti: 

nomor rekam medik, nama dan alamat penderita, nama suami / istri, nomor 

telepon rumah dan kantor, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status 

perkawinan, pekerjaan, nama dan alamat dokter, diagnosis pada waktu 

penerimaan, tanggal dan waktu masuk rumah sakit, dan tempat di rumah sakit. 

Pada lembar tersebut umumnya terlampir formulir persetujuan untuk member 

kewenangan/otorisasi bagi penanganan medik maupun bedah (Siregar dan 

Amalia, 2003). 

10. Rasionalitas Pengobatan 

Penggunaan obat dikatakan rasional jika tepat secara medik dan memenuhi 

persyaratan-persyaratan tertentu. Masing-masing persyaratan mempunyai 

konsekuensi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kekeliruan dalam menegakkan 

diagnosis akan memberi konsekuensi berupa kekeliruan dalam menentukan jenis 

pengobatan (Anonima, 2006). 

Menurut definisi dari WHO, pengobatan obat yang rasional berarti 

mensyaratkan bahwa pasien menerima obat-obatan yang sesuai pada kebutuhan 

klinik mereka, dalam dosis yang memenuhi kebutuhan individu mereka sendiri, 

untuk suatu periode waktu yang memadai, dan pada harga terendah untuk mereka 

dan masyarakatnya. Kriteria penggunaan obat yang rasional: 

 

 



 
 

a. Obat yang benar 

b. Tepat indikasi: yaitu alasan menulis resep yang didasarkan pada 

pertimbangan medis yang baik. 

c. Tepat obat: mempertimbangkan kemanjuran, keamanan, kecocokan 

bagi pasien, dan harga. 

d. Tepat dosis, cara pemberian, dan durasi pengobatan yang tepat. 

e. Tepat pasien: tepat pada kondisi pasien masing – masing, dalam artian 

tidak ada kontraindikasi dan kemungkinan terjadi reaksi yang 

merugikan adalah minimal. 

f. Dispensing yang benar, termasuk pemberian informasi yang tepat bagi 

pasien mengenai obat yang tertulis. 

g. Kepatuhan pasien terhadap pengobatan (Siregar dan Endang, 2006). 

Untuk memenuhi kriteria tersebut, dokter penulis resep harus mengikuti 

proses baku penulisan, dimulai dengan diagnosis untuk menetapkan masalah, 

selanjutnya sasaran  terapi harus ditetapkan. Apabila keputusan terapi dibuat 

untuk menangani pasien dengan obat, maka obat yang terbaik bagi pasien 

diseleksi berdasarkan kemanjuran, keamanan, kesesuaian dan harga. Selanjutnya 

dosis, rute pemberian, dan durasi pengobatan disesuaikan dengan kondisi pasien. 

Dalam hal ini, apoteker dapat membantu dokter dalam menyeleksi obat yang 

paling sesuai dengan kondisi pasien (Siregar dan Endang, 2006). 

Penggunaan obat yang tidak rasional dapat dijumpai dalam praktek sehari 

– hari di rumah sakit maupun tempat pelayanan kesehatan lainnya, hal ini 

mencakup penulisan obat yang tidak perlu, obat yang salah, tidak efektif atau obat 



 
 

yang tidak aman, obat efektif yang tersedia kurang digunakan, dan penggunaan 

obat yang tidak benar (Siregar dan Endang, 2006). 

11. Rumah Sakit 

a. Definisi  

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang kompleks menggunakan 

gabungan alat ilmiah khusus dan rumit yang difungsikan oleh berbagai 

kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan 

menangani masalah medik modern, yang semuanya terikat bersama-

sama dalam maksud yang sama, untuk pemulihan dan pemeliharaan 

kesehatan yang baik (Siregar dan Amalia, 2003).  

b.   Tugas Rumah Sakit   

Pada umumnya tugas rumah sakit ialah menyediakan keperluan untuk 

pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Menurut keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No : 983/Menkes/SK/XI/1992, tugas 

rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya kesehatan secara 

berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya 

penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan 

terpadu dengan upaya meningkatkan dan mencegah serta 

melaksanakan  rujukan (Siregar dan Amalia, 2003).  

 

 



 
 

c.  Fungsi Rumah Sakit   

Rumah Sakit mempunyai berbagai fungsi untuk melaksanakan tugas 

yaitu: memberikan pelayanan medik, pelayanan penunjang data medik 

dan non  medik, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, 

pelayanan pendidikan, pelatihan penelitian, pengembangan, dan 

administrasi umum dan keuangan (Siregar dan Amalia, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


