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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bayi berat lahir rendah adalah bayi lahir dengan berat badan 1500 gram 

sampai kurang dari 2500 gram. Menurut  World  Health Organization (WHO), 

diantara 130 juta bayi yang lahir setiap tahun di seluruh dunia, 8 juta 

meninggal sebelum mereka mencapai waktu kelahirannya. Di Amerika  Serikat 

17% sampai 34 % dari kematian bayi dikaitkan dengan prematuritas  (Louis 

dkk, 2010). Masalah bayi berat lahir rendah merupakan masalah utama di 

negara berkembang termasuk Indonesia. Bayi berat lahir rendah merupakan 

penyebab terjadinya peningkatan angka mortalitas dan morbiditas pada bayi, 

penyebab utamanya adalah prematuritas (Yulifah dan Yuswanto, 2009).  

Kelahiran preterm atau prematur dapat diartikan sebagai dimulainya 

kontraksi uterus yang teratur yang disertai pendataran dan/atau dilatasi cervix 

serta turunnya bayi pada wanita hamil yang lama kehamilannya kurang dari 37 

minggu sejak hari pertama haid terakhir (Oxorn, 2003). Persalinan preterm 

merupakan hal yang berbahaya karena potensial meningkatkan kematian 

perinatal sebesar 65% - 75%, umumnya berkaitan dengan berat lahir rendah 

yang disebabkan oleh kelahiran prematur dan pertumbuhan janin yang 

terhambat (Rompas, 2004). Pengobatan yang dilakukan jika kemungkinan akan 

terjadi kelahiran prematur, biasanya diberikan obat tokolitik untuk 



menghentikan kontraksi dan kortikosteroid untuk mempercepat pematangan 

paru-paru bayi (Cuningham dkk, 2005). 

Mortalitas dan morbiditas yang diakibatkan oleh obat adalah masalah yang 

penting dan membutuhkan perhatian yang mendesak. Berdasarkan data dari 

program riset Boston Collaborative Drug Surveilance Program (BCDSP) 

ditemukan bahwa diantara 26.462 pasien perawatan medis, 24 atau 0,9% 

dianggap telah meninggal akibat obat atau kelompok obat. Dalam penelitian di 

Inggris yang dilakukan oleh satu unit perawatan umum menemukan 8,8% 

kejadian Drug Related Problems (DRPs) yang terjadi pada 93 pasien. 

Penelitian selama tiga tahun oleh Minesota Pharmaceutical Care project 

terhadap 9399 pasien, dan dari jumlah 5544 kasus DRPs yang terjadi 23% 

membutuhkan terapi obat tambahan, 15% diidentifikasi dari pasien yang 

menerima obat salah, 8% karena obat tanpa indikasi yang valid, 6% 

diantaranya karena dosis yang terlalu tinggi dan dosis terlalu rendah 16% 

sedangkan penyebabnya umum lainnya Adverse Drug Reaction (ADRs) 

sebanyak 21% (Cipolle dkk, 1998). 

Di Eropa kasus Drug Related Problems (DRPs) kategori dosis masuk pada 

enam besar dibandingkan kategori Drug Related Problems yang lain (Bouvi, 

2004). Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya di Rumah Sakit RSUP Dr. 

Sardjito Yogyakarta tahun 2008 menunjukkan bahwa dari 63 pasien yang 

mengalami persalinan preterm, yang mengalami kasus DRPs kategori dosis 

banyak terjadi pada dosis kurang, sebanyak 13 kasus (41,94%), dosis lebih 



sebanyak 10 kasus (32,26%) dan kategori obat salah (25,81%) atau sebanyak 8 

kasus (Putri, 2008). 

  Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena, belum pernah 

dilakukannya penelitian sebelumnya mengenai kasus Drug Related Problems 

(DRPs) pada persalinan preterm di RSUD Dr. Moewardi, sehingga sangat 

penting dilakukannya penelitian ini guna memberikan pengetahuan bagi 

masyarakat maupun pihak rumah sakit dalam meningkatkan keberhasilan terapi 

sehingga dapat menanggulangi tingginya angka kejadian DRPs. Penelitian ini 

berdasarkan parameter yang dapat menggambarkan DRPs (Drug Related 

Problems) berdasarkan kategori obat salah, dosis kurang, dan dosis berlebih. 

Ketepatan dosis dalam terapi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terapi. 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi mengenai 

persalinan preterm serta dapat menjadi bahan pembanding dan pelengkap bagi 

penelitian selanjutnya. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang  masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

hendak dibahas dalam penelitian ini yaitu seberapa besar angka  persentase 

kejadian DRPs potensial kategori obat salah, dosis kurang, dan dosis lebih pada 

pasien persalinan preterm di Instalasi rawat inap RSUD Dr. Moewardi tahun 

2010? 

 

 

 



C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji angka  persentase kejadian DRPs 

potensial kategori obat salah, dosis kurang, dan dosis lebih pada pasien 

persalinan preterm di Instalasi rawat inap RSUD Dr. Moewardi tahun 2010. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. PRETERM  

a. Definisi 

Preterm adalah suatu keadaan yang belum matang, yang ditemukan pada 

bayi yang lahir pada saat usia kehamilan belum mencapai 37 minggu. Beberapa 

organ dalam bayi mungkin belum berkembang sepenuhnya sehingga bayi 

memiliki resiko tinggi menderita penyakit tertentu (Bobak dkk, 2004). 

Prematuritas menurut American Academy of Pediatrics tahun 1935 adalah bayi 

lahir hidup yang berat badannya 2500 gram atau kurang (Cuningham dkk, 

2005). 

b. Diagnosis  

Beberapa kriteria diagnonis persalinan preterm antara lain: 

1. Usia kehamilan antara 20 dan 37 minggu, antara 140 dan 259 hari. 

2. Adanya kontraksi uterus teratur yang dipastikan dengan pemeriksaan 

inspekula untuk melihat adanya pembukaan. 

3. Pendarahan serviks sebesar 50-80%  atau sedikitnya sudah terbuka 2 cm. 

4. Selaput  ketuban sering kali pecah. 



5. Merasakan gejala seperti rasa kaku di perut yang menyerupai kaku 

menstruasi, rasa tekanan intrapelvik dan rasa nyeri di bagian belakang. 

6. Mengeluarkan lendir pervagina mungkin bercampur darah. 

(Rompas, 2004) 

c. Pencegahan  

Usaha pencegahan terjadinya persalinan preterm mencakup 2 tindakan 

yaitu tindakan umum dan tindakan khusus. 

1) Tindakan umum untuk persalinan preterm 

a) Dilaksanakan perawatan prenatal, diet, pemberian vitamin dan 

penjagaan higiene. 

b) Aktivitas (kerja, perjalanan) dibatasi pada pasien-pasien dengan 

riwayat persalinan preterm. 

c) Penyakit–penyakit dalam  yang akut harus diobati secara aktif dan 

efektif. 

d) Keadaan seperti toksemia dan diabetes memerlukan kontrol yang 

seksama. 

e) Tindakan pembedahan abdomen yang elektif  dan tindakan operatif 

gigi yang berat harus ditunda. 

2) Tindakan khusus untuk persalinan preterm 

a) Pasien–pasien dengan kehamilan kembar harus istirahat di tempat 

tidur sejak minggu ke- 28 sampai ke-36 atau 38. 

b) Fibromyama uteri jika memberikan keluhan dirawat dengan istirahat 

di tempat tidur  dan analgesia sedapat mungkin dihindari. 



c) Plasenta previa dirawat dengan istirahat total dan tranfusi darah untuk 

menunda kelahiran bayi sampai tercapai ukuran yang viabel. Tentu 

saja pendarahan yang hebat memerlukan pembedahan segera. 

d) Inkompetensi serviks harus dijahit dalam bagian 1 trimester 2 selama 

semua persyaratan dipenuhi. 

e) Section caesarea elektif dan ulangan hanya dilakukan kalau yakin 

bahwa bayi sudah  cukup besar. Bahaya pada pembedahan yang 

terlalu dini adalah kelahiran bayi kecil yang tidak bisa bertahan  

hidup.  

f) Obat- obat dapat digunakan untuk menghentikan persalinan. 

(Oxorn, 2003) 

d. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan pada persalinan preterm tergantung dari cepat lambatnya 

pasien dirujuk untuk mendapatkan perawatan medis. Pasien yang dirujuk lebih 

awal dengan pendataran servik parsial, tetapi dilatasi servik kurang dari 2 cm 

dapat ditangani secara konservatif  untuk memperpanjang waktu kehamilan  

agar sistem organ janin berkembang. Pasien yang datang terlambat dengan 

pendataran servik sempurna dengan dilatasi > 2cm akan cenderung untuk 

melahirkan bayi prematur dan perlu penanganan yang aktif. Rekomendasi 

tentang pelaksanaan persalinan preterm dapat dilakukan sebagai berikut: 

a) Konfirmasi terjadinya persalinan preterm. 

b) Untuk kehamilan kurang <34 minggu dengan tanpa indikasi ibu maupun 

janin untuk melahirkan, tetapi dilakukan observasi ketat dengan 



monitoring kontraksi uterus dan denyut jantung janin dan penilaian 

perubahan servik. 

c) Untuk kehamilan <34 minggu, glukokortikoid diberikan untuk 

mempercepat maturasi paru janin. 

d) Untuk kehamilan <34 minggu pada waktu yang sedang tidak dalam 

persalinan yang maju, beberapa praktisi meyakini bahwa rasional mencoba 

membuat kontraksi untuk menunda kelahiran sambil diterapi 

glukokortikoid. 

e) Untuk kehamilan 34 atau lebih dengan persalinan preterm dimonitor 

dengan kemajuan persalinan dan kesejahteraan janin. 

f) Untuk persalinan aktif, antimikrobial diberikan untuk mencegah infeksi 

Streptokokus grub B pada neonatal. 

(Cunningham dkk, 2005) 

2. TOKOLITIK  

Tujuan pemberian tokolitik adalah untuk menghilangkan kontraksi uterus 

sehingga persalinan prematur dapat dihambat. Sudah dibuktikan secara meta 

analisis bahwa tokolitik dapat memperpanjang fase laten persalinan prematur 

antara 24–48 jam, yang dipergunakan untuk mempersiapkan pematangan paru 

janin serta memberikan kesempatan merujuk pasien ke fasilitas pelayanan 

kesehatan tersier yang mempunyai fasilitas perawatan bagi bayi prematur. 

Tujuan akhir tokolitik adalah menurunkan angka kematian dan kesakitan janin 

akibat prematuritas (ICSI, 2009). Tokolitik adalah penghambatan kontraksi 



miometrium, sedangkan obat yang digunakan disebut agent tokolitik. 

Penggunaan agen tokolitik harus berdasarkan indikasi sebagai berikut:  

1) Janin harus normal dan sehat. 

2) Tidak boleh ada kontraindikasi maternal atau letal untuk memperpanjang 

umur  kehamilan. 

3) Derajat prematuritas  harus sedemikian rupa sehingga tindakan intervensi 

bisa dibenarkan. Untuk ini bergantung kepada kemampuan bangsal bayi 

dalam merawat bayi-bayi yang kecil, sebagai kaidah umur batasannya 

adalah kehamilan 35 minggu dan berat 2500 gram. 

4) Dilatasi serviks kurang dari 5 cm. 

5) Ketuban masih utuh. 

6) Tidak ada pendarahan. 

(Oxorn, 2003) 

Menurut Health Care Guideline Management of Labor  dan Guideline 

Preterm Labor terapi farmakologi sebagai agen tokolitik yang dapat digunakan 

sebagai penghambatan persalinan preterm adalah sebagai berikut: 

1) Agonis reseptor β 

 Menurut Canadian Preterm Labor Group (1992) agonis β parenteral yang 

diberikan untuk mencegah kelahiran preterm secara konsisten mengkonfirmasi 

bahwa agen-agen ini menunda kelahiran selama tidak lebih dari 48 jam. Beta 

agonis reseptor merupakan senyawa dengan reseptor β adrenergik dengan 

mereduksi ion kalsium intraseluler dan mencegah aktivasi pada myometrial 

kontraktil protein (Cunningham dkk, 2005). Agonis reseptor β seperti 



salbutamol, ritodrin, dan terbutalin yang paling umum digunakan sebagai agen 

tokolitik untuk menekan kontraksi uterin yang diberikan pada usia gestasi 20 

sampai 36 minggu, ini sangat bermanfaat untuk preterm labour (MCPG, 2001). 

Terbutalin merupakan salah satu obat yang paling sering digunakan untuk 

preterm labor karena lebih efektif untuk memperpanjang kehamilan (ICSI, 

2009). Dosis terbutalin yang diberikan secara oral 2,5 mg sampai 10 mg setiap 

4 jam sampai 6 jam, sedangkan jika diberikan secara intravena dosis yang 

diberikan 1,5 mg sampai 2,5 mg dalam 500 ml glukosa 5% atau sodium clorida 

0,9% (AHFS, 2006). 

Untuk mengurangi resiko edema paru beta agonis diberikan secara 

intravena dengan dosis minimum. Kontraindikasi untuk obat golongan tokolitik 

agonis β yaitu takikardi, penyakit kardiovaskuler, pengontrolan diabetes yang 

tidak baik (MCPG, 2001). Efek samping ritodrin mual, muntah, takikardia, 

sakit kepala, gemetar, jantung berdebar, dan hipokalemia (BNF, 2009). 

2) Magnesium Sulfat 

Penggunaan magnesium  sulfat telah terbukti dapat mengurangi resiko 

mortalitas pada bayi preterm labor yang dilahirkan (ICSI, 2009). Magnesium 

sulfat dapat menghambat respon kontraktil dan mengurangi konsentrasi 

kalsium intraselluler dalam myometrial yang diperoleh dari wanita hamil yang 

konsisten dengan ektraselluler dan intraselluler pada mekanisme aksinya 

(Simhan dan Caritis, 2007). Dosis MgSO4 diberikan secara injeksi intravena 4 

gram setiap 6 jam, jika seizure dapat diikuti pemberian infus intavena (AHFS, 

2006).  



Magnesium sulfat diekresikan melalui urin, sehingga pengobatan itu harus 

diperhatikan pada wanita yang menderita disfungsi ginjal, dan pulmonari. 

Penggunaan tokolitik ini dikontraindikasikan pada pasien yang menderita 

miastenia  gravis (Renzo dkk, 2007). Efek samping pada janin dan bayi baru 

lahir meliputi letargi, hipotensi, depresi pernafasan dan deminerilisasi pada 

penggunaan yang lama (Simhan dan Caritis, 2007). 

3) Calsium channel  blokers 

Aktifitas myometrial secara langsung berkaitan untuk sitoplasmik  kalsium 

bebas dan mengurangi konsentrasi kontraksi. Penghambat calsium channel 

mekanisme bervariasi, kalsium canal masuk ke dalam membran sel 

(Cunningham dkk, 2005). Nifedipin salah satu obat dari golongan CCB yang 

paling efektif digunakan untuk penghambatan kontraksi uterin (ICSI, 2009). 

Dosis yang diberikan 10 mg sampai 20 mg tiga kali sehari secara oral (AHFS, 

2006). 

Nifedipin diabsorbsi cepat di saluran pencernaan setelah pemberian oral 

ataupun sublingual. Nifedipin kontraindikasi dengan shok kardiogenik, aortik 

stenosis, serangan angina akut maupun tidak stabil, dan phorphyria (Renzo 

dkk, 2007). Efek samping dari nifedipin yaitu sakit kepala, lesu, takikardia, 

jantung berdebar, letargi, muka merah dan lemas (BNF, 2009). 

4) Inhibitor prostaglandin 

Obat yang menghambat prostaglandin telah menjadi subjek perhatian yang 

cukup besar karena prostaglandin dianggap terlibat erat dalam kontraksi pada 

persalinan normal. Antagonis prostaglandin mungkin bekerja dengan 



menghambat sintesis prostaglandin atau menghalangi kerja prostaglandin pada 

organ target (Cunningham dkk, 2005). Salah satu obat golongan ini yang dapat 

dipakai tokolitik adalah Indometasin, dengan dosis pemberian 50-200mg 

secara oral (AHFS, 2006). Indometasin dikontraindikasikan untuk ibu yang 

menderita kerusakan ginjal, hati, asma, alergi obat, jantung, ulkus peptikum, 

dan trombositopenia (Renzo dkk, 2007)). 

5) Antagonis oksitosin  

Ini merupakan antagonis kompetitif untuk reseptor oxytocin, yang 

mengikat reseptor di dalam myometrium dan  decidua, dengan begitu 

mencegah peningkatan kalsium bebas intraseluler dengan mengikat reseptor. 

Jika persalinan maju atau timbul efek samping yang tidak bisa ditoleransi pada 

ibu terapi dihentikan, dan tokolitik lain bisa digunakan  (MCPG, 2001). 

Golongan obat ini yang digunakan adalah atosiban dengan dosis pemberian 

injeksi intravena 6,75 mg kemudian infus intravena 18 mg per jam selama 3 

jam dengan maksimal pemberian 48 jam (AHFS, 2006) 

3. TERAPI GLUKOKORTIKOID  

Pemberian terapi glukokortikoid sangat efektif dalam menurunkan 

kesulitan pernafasan dan mortalitas neonatal dalam menunda kelahiran 

minimal 24 jam seperti betametason yang mempunyai efek menunda sampai 7 

hari. Menurut American College of Obstetricians and Gynecologists 

Committee on Obstetric Practice (1998) merekomendasikan bahwa setelah 

pemberian kortikosteroid awal, dosis ulangnya hanya boleh diberikan bila 

diperlukan yakni dosis diberikan jika ancaman kelahiran preterm 



berulang(Cunningham, 2005). Kortikosteroid direkomendasikan untuk 

pematangan paru janin, mengurangi mortalitas, gangguan sindrom pernafasan 

dan pendarahan intraventrikular pada bayi prematur. Dexamethason atau 

betamethason merupakan pilihan utama secara intravena (ICSI, 2009). Dosis 

dexamethason atau betamethason yang diberikan 5 mg setiap 12 jam (AHFS, 

2006). 

Kortikosteroid dikontraindikasikan pada wanita yang menderita infeksi 

sistemik (kecuali kalau diberikan pengobatan mikrobial spesifik) menghindari 

pemberian vaksin virus hidup pada pemberian dosis imunosupresif (respon 

serum antibodi berkurang) dengan efek samping efek saluran pencernaan  

termasuk dyspepsia, tukak lambung, abdominal distention, pankreatitis akut, 

ulserasi esophagel dan kandisiasis (BPOM, 2008).   

4. ANTIBIOTIK PROFILAKSIS 

Antibiotik profilaksis digunakan untuk membantu mencegah infeksi. Jika 

seorang ibu dicurigai atau didiagnosis menderita infeksi pengobatan dengan 

antibiotik merupakan jalan yang tepat, dengan satu kali dosis pemberian 

antibiotik profilaksis sudah mencukupi dan tidak kurang efektif jika dibanding 

dengan tiga dosis atau pemberian antibiotik selama 24 jam dalam mencegah 

infeksi (WHO, 2003).  

Wanita hamil yang terkena vaginosis bakteri dapat meningkatkan resiko 

persalinan preterm yang merupakan salah satu penyulit kehamilan. Pemberian 

antibiotik profilaksis dapat mengurangi kejadian infeksi vaginosis, seperti 



ampisillin 2g/hari secara iv dosis tunggal, eritromisin 1g/12 jam, dan 

metronidazol 500mg setiap 8 jam (MCPG, 2001). 

5. PERMASALAHAN OBAT (Drug Related Problem)  

Kategori DRP antara lain sebagai berikut: 

a) Kategori yang tidak  diterapi 

 Indikasi merupakan alasan diberikannya suatu terapi obat kepada pasien. 

Indikasi yang tidak diterapi adalah bahwa secara medik pasien 

membutuhkan obat namun tidak memperoleh pengobatan dari dokter 

sesuai dengan indikasi tersebut. Misalnya pada kondisi baru membutuhkan 

terapi obat, kronis membutuhkan kelanjutan obat, kondisi yang 

membutuhkan kombinasi obat. 

b) Pemilihan obat yang tidak tepat (obat salah) 

Pasien yang mempunyai alergi, resistensi, kontraindikasi, pemakaian obat 

yang bukan paling efektif  untuk indikasi. 

c) Penggunaan obat tanpa indikasi 

Pasien menerima pengobatan tanpa indikasi medis yang kuat (pasien 

sebenarnya tidak memerlukan obat). 

d) Dosis terlalu rendah (dosis kurang) 

Pasien yang menerima obat dengan dosis terlalu rendah serta frekuensi 

pemberian yang tidak tepat, konsentrasi obat di bawah therapeutic range. 

e) Dosis terlalu tinggi (dosis lebih) 

Pasien menerima obat dengan dosis yang terlalu tinggi serta frekuensi 

pemberian yang tidak tepat  dan konsentrasi obat di atas therapeutic range. 



f) Adverse Drug Reaction 

Pasien mengalami efek samping obat, faktor resiko, dan interaksi obat. 

g) Kepatuhan  

Misalnya pasien tidak mentaati instruksi pengobatan yang direkomendasi 

        (Cipolle dkk, 1998) 

Beberapa penyebab yang dapat menyebabkan kejadian Drug Related 

Problems (DRPs) seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Penyebab Drug Related Problems (DRP)  
Problem terapi obat Penyebab  
Obat tidak diperlukan 1. Tidak ada indikasi medis. 

2. Adiksi/rekreasi penggunaan obat. 
3. Terapi non obat lebih tepat bagi pasien. 
4. Duplikasi terapi. 
5. Menghindari efek samping. 

Salah obat 1. Adanya kontraindikasi. 
2. Obat tidak diindikasikan dengan kondisi pasien. 
3. Kondisi obat keras/racun 
4. Obat yang lebih efektif tersedia  

Dosis rendah 1. Dosis salah. 
2. Frekuensi tidak tepat. 
3. Durasi yang tidak tepat. 
4. Penyimpanan tidak tepat. 
5. Cara pemberian tidak tepat. 
 

Efek samping obat 1. Obat tidak aman untuk pasien 
2. Reaksi alergi. 
3. Cara pemberian tidak tepat. 
4. Dosis obat meningkat atau menurun terlalu cepat. 
5. Efek yang tidak diinginkan. 

Dosis tinggi 1. Dosis salah. 
2. Frekuensi tidak tepat. 
3. Durasi yang tidak tepat. 
4. Interaksi obat. 

Ketidak patuhan 1. Produk obat yang dibutuhkan tidak tersedia. 
2. Tidak mampu membeli obat. 
3. Kesulitan menelan atau menggunakan obat. 
4. Tidak memahami instruksi pengobatan. 
5. Pasien memilih untuk tidak minum obat. 

Perlu terapi obat tambahan 1. Adanya gejala atau kondisi yang belum diobati. 
2. Terapi sinergistik 
3. Terapi profilaksis 

(Rovers dkk, 2003) 

 



6. DRP POTENSIAL DAN AKTUAL 

Drug related problem ada dua yaitu DRP potensial dan aktual. DRP aktual 

adalah suatu masalah yang telah terjadi dan farmasis wajib mengambil 

tindakan untuk memperbaikinya. Sedangkan DRP potensial adalah suatu 

kemungkinan besar yang kira-kira akan terjadi pada pasien karena resiko yang 

sedang berkembang jika farmasis tidak turun tangan. Ketika DRP aktual 

terjadi, farmasis sebaiknya mengambil suatu tindakan  untuk memecahkan 

masalah  yang terjadi. Bila DRP potensial terjadi maka farmasis sebaiknya 

mengambil tindakan seperlunya saja untuk mencegah masalah-masalah yang 

akan muncul  (Rovers dkk, 2003). 

 


