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ABSTRAK 
 

Depresi merupakan jenis penyakit gangguan jiwa yang sering terjadi di 
masyarakat. Prevalensi gangguan depresi penduduk di dunia 3-8 persen dan 50 
persen terjadi pada usia 20-50 tahun. Pada tahun 2020 diperkirakan depresi akan 
menempati urutan ke dua untuk beban global penyakit tidak menular. Semakin 
meningkatnya angka kejadian depresi sehingga perlu dilakukan penelitian di RSJ 
di Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan 
obat antidepresan pada pasien depresi rawat jalan di RSJ di Surakarta pada tahun 
2011-2012 dan mengevaluasi ketepatan penggunaan obat antidepresan 
berdasarkan pedoman terapi. Penelitian ini merupakan penelitian non 
eksperimental, dengan metode rancangan deskriptif dan pengumpulan data secara 
retrospektif. Data yang didapatkan dari rekam medis dengan kriteria inklusi yaitu 
pasien depresi dengan usia ≥ 18 tahun dan mendapatkan terapi antidepresan. Pada 
penelitian ini dilakukan evaluasi terapi yang meliputi tepat indikasi, tepat pasien, 
tepat obat dan tepat dosis. Hasil dari penelitian 14 pasien episode depresi 
ditemukan gambaran penggunaan obat antidepresan yang banyak digunkan yaitu: 
fluoxetine (64,4%), escitalopram (7,1%), Amitriptyline (28,6%). Dari evaluasi 
ketepatan pengobatan ditemukan 100% tepat indikasi, 92,8% tepat pasien, 100% 
tepat obat dan 78,6% tepat pemberian besaran dosisi, 100% tepat frekuensi 
pemberian. 
 
 Kata kunci : Depresi, Antidepresan, Evaluasi terapi, Pasien rawat jalan 
 

ABSTRACT 
 

Depression is a type of mental illness that often occurs in the community. 
The prevalence of depressive disorders 3-8 percent of the world population and 
50 percent occurred at age 20-50 years. Predicted depression in 2020 would rank 
second to the global burden of non-communicable diseases. The increasing 
incidence of depression so must do research at RSJ Surakarta. This study aims to 
describe the use of antidepressants in depressed patients in the outpatient at RSJ 
Surakarta in 2011-2012 and evaluated the accuracy of the use of antidepressant 
medication based treatment guidelines. This were study is a descriptive non-
experimental design and data collections are done retrospectively. Data were 
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obtained from the medical records with inclusion criteria of patients depressed 
aged 18 years and get antidepressant therapy. In this research, including 
evaluation of therapeutic indication appropriate, patient appropriate, drug 
appropriate and dose appropriate. The result of the study is the use of 
antidepressant fluoxetine (64,4%), escitalopram (7,1%) and amitriptyline 
(28,6%). From the result of evaluation found 100% indication appropriate, 100% 
drug appropriate, 92,8% patient appropriate and 78,6% scale dose appropriate, 
100% frequency appropriate. 

 
Keywords: Depression, Antidepressants, evaluation of therapy, Outpatients. 

 
PENDAHULUAN 

Gangguan depresi adalah jenis jenis penyakit gangguan jiwa yang sering 

terjadi di masyarakat. Prevalensi gangguan depresi penduduk di dunia 3 – 8 

persen dan 50 persen terjadi pada usia 20 – 50 tahun (Depkes, 2007). Perempuan 

dua kali lipat beresiko mengalami depresi dibandingkan laki – laki, hal ini 

diperkirakan adanya perbedaan hormon, pengaruh melahirkan, dan perbedaan 

stresor psikososial (Ismail dan Siste, 2010). 

 Menurut World Health Organization (WHO), gangguan depresi 

menempati urutan ke empat penyakit di dunia. Pada tahun 2020 diperkirakan 

depresi akan menempati urutan ke dua untuk beban global penyakit tidak menular 

( Fadilah, 2011). Menurut data Badan Kesehatan Dunia meningkatnya depresi 

yang tidak dapat dikendalikan dapat menyebabkan banyak orang untuk bunuh diri 

karena tidak mampu menghadapi beban hidup. Dan untuk mereka yang masih 

mampu bertahan hidup, akan mengalami keterbelakangan mental ( Depsos, 2012). 

Gangguan depresi ditandai dengan keluhan – keluhan seperti cemas, 

masalah tidur, nafsu makan, masalah berat badan. Kecemasan merupakan gejala 

yang sering dijumpai dan menyerang 90 persen pasien depresi (Ismail dan Siste, 

2010). Selain itu ada gejala intelektual yang meliputi keterlambatan proses 

berfikir, ingatan yang lemah terhadap kejadian yang baru terjadi, kebinguangan 

dan ketidakyakinan ( Sukandar dkk., 2008 ). 

Antidepresan adalah obat yang digunakan untuk mengobati kondisi serius 

yang dikarenakan depresi berat. Kadar NT (nontransmiter) terutama NE 

(norepinefrin) dan serotonin dalam otak sangat berpengaruh terhadap depresi dan 

gangguan SSP. Rendahnya kadar NE dan serotonin didalam otak inilah yang 
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menyebabkan gangguan depresi, dan apabila kadarnya terlalu tinggi menyebabkan 

mania. Oleh karena itu antideresan adalah obat yang mampu meningkatkan kadar 

NE dan serotonin didalam otak ( Prayitno,2008 ). 

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lukluiyyati tahun 2009, 

tentang pola pengobatan pasien depresi di RS Jiwa Dr. Soejarwadi Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2009, ditemukan pasien yang tepat obat 89,47%, pasien yang tepat 

dosis 66,67%. Antidepresan yang banyak digunakan adalah golongan SSRI yaitu 

fluoksetin sebesar 85, 96% (Lukluiyyati, 2009). 

Dari uraian yang telah disebutkan, semakin tinggi dan meningkatnya 

angka kejadian depresi, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Serta 

memotivasi penulis untuk melakukan penelitian tentang evaluasi terapi obat 

antidepresan pada pasien depresi di RSJ di Surakarta. 

  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental, yaitu penelitian 

yang dilakukan tanpa memberikan perlakuan terhadap subyek uji, tetapi hanya 

melihat data – data yang sudah ada. Pada penelitian ini dirancang secara deskriptif 

dan teknik pengambilan data dilakukan secara retrospektif. 

 

B. Definisi Penelitian 

Definisi operasional yang akan dilakukan saat penelitian antara lain:  

1. Episode depresi yaitu periode terganggunya aktivitas sehari-hari, yang 

ditandai dengan suasana murung, perubahan pola tidur dan makan, 

perubahan berat badan, perasaan putus asa dan tidak berdaya serta 

pikiran untuk bunuh diri (Depkes, 2007). 

2. Evaluasi obat antidepresan adalah evaluasi obat antidepresi yang 

meliputi tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, dan tepat dosis pada 

pasien depresi. 

3. Tepat indikasi yaitu terapi obat yang diberikan sesuai dengan penyakit 

yang diderita pasien (Depkes, 2008). 
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4. Tepat pasien penggunaan obat yang tidak kontraindikasi dengan kondisi 

pasien, baik kondisi fisiologis maupun kondisi patologis pasien  

(Depkes, 2008). 

5. Tepat obat adalah Ketepatan pemilihan obat didasarkan pada 

pertimbangan keamanan dan terbukti manfaatnya (WHO,2012)  

6. Tepat dosis yaitu ketepatan dalam pemberian dosis yang meliputi 

ketepatan jumlah, cara pemberian, frekuensi pemberian, dan lama 

pemberian (Depkes, 2008) 

 

C. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah lembar pengumpulan 

data  dan guideline terapi Pharmaceutical Care  Untuk Penderita Depresi, 

Pharmacothetarpy A Pathophysiologic Approach 7th, dan British National 

Formulary 61 March 2011.  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rekam medis 

pasien depresi di Rumah Sakit Jiwa di Surakarta  tahun 2011-2012. 

 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi untuk penelitian ini adalah semua pasien di instalasi rawat jalan 

Rumah Sakit Jiwa di Surakarta tahun tahun 2011-2012  yang terdiagnosis 

episode depresi. 

 Sampel pada penelitian ini adalah semua pasien yang terdiagnosis 

episode depresi yang memenuhi kritria inklusi di Rumah Sakit Jiwa di Surakarta 

tahun 2011- 2012. Kriteria inklusi dalam penelitian sebagai berikkut : 

a. Pasien dewasa dengan usia ≥ 18 tahun 

b. Pasien yang mendapat terapi obat antidepresan 

c. Pasien yang mempunyai data rekam medis : nomor registrasi, nama, 

umur, diagnosis, terapi obat yang diberikan, frekuensi pemberian obat 

atau aturan minum, data laboratorium ( SrCr, SGPT, SGOT ). 

d. Episode depresi yaitu periode terganggunya aktivitas sehari-hari, yang 

ditandai dengan suasana murung, perubahan pola tidur dan makan, 
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perubahan berat badan, perasaan putus asa dan tidak berdaya serta 

pikiran untuk bunuh diri (Depkes, 2007). 

 

E. Teknik Sampling 

 Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu sampel yang diambil adalah sampel yang memenuhi 

kriteria inklusi. Besarnya sampel yang diambil yaitu semua pasien yang 

terdiagnosis episode depresi di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta selama tahun 2011-2012. Sampel yang memenuhi kriteria inklusi 

dan digunakan untuk evaluasi sebanyak 14 pasien.  

 

F. Jalannya Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap awal atau tahap 

pesiapan, tahap pengambilan data, dan tahap pengolahan data. 

a. Tahap awal atau persiapan 

Dalam tahap ini merupakan tahap persiapan,  yang dilakukan pada 

tahap ini meliputi pengumpulan studi dan tinjauan pustaka, penyusunan 

usulan skripsi, desk evaluation dan pembuatan perijinan penelitian. 

b. Tahap pengambilan data  

Tahap pengambilan data yaitu proses pengambilan data penelitian 

dari data rekam medis pasien depresi di Rumah Sakit Jiwa di Surakarta 

tahun 2011-2012 serta dilakukan secara retrospektif. 

c. Tahap pengolahan data 

 Data – data yang didapat dari data catatan rekam medis kemudian 

data tersebut dikelompok-kelompokkan berdasarkan nomor registrasi, nama 

pasien, umur, jenis kelamin, riwayat penyakit jiwa,  terapi obat yang 

diberikan, dan frekuensi pemberian obat atau aturan minum. 

 

G. Tahap Analisis 

Data-data yang didapat kemudian dianalisis secara dekriptif dan 

ditampilkan dalam bentuk tabel untuk memuat penggunaan obat antidepresan dan 
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terapi non farmakologi pada pasien depresi di Rumah Sakit Jiwa di Surakarta 

tahun 2011-2012. 

a. Persentase perhitungan karakteristik pasien berdasarkan jenis  kelamin dan 

umur, umur dibandingkan banyaknya pasien laki – laki dan perempuan. 

b. Perhitungan tingkat ketepatan terapi yang meliputi : 

1) Persentase tepat indikasi dihitung dari banyaknya kasus yang tepat 

indikasi dibagi banyaknya kasus yang diteliti dikalikan 100%. 

2) Persentase tepat pasien dihitung dari banyaknya kasus yang tepat pasien 

dibagi banyaknya kasus  yang diteliti dikalikan 100%. 

3) Persentase tepat obat dihitung dari banyaknya kasus yang tepat  obat  

dibagi banyaknya kasus  yang diteliti dikalikan 100%. 

4) Persentase tepat dosis dihitung dari jumlah banyaknya kasus yang tepat  

dosis dibagi banyaknya kasus  yang diteliti dikalikan 100%. 

c.  Analisis pada penlitian ini menggunakan pedoman : 

 Pharmaceutical Care Untuk Penderita Depresi, Pharmacotherapy A 

Phatophysiologic Approach 7th dan British National Formulary 61 March 2011. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. TAHAP PENELUSURAN DATA 

Pada tahap penelusuran data ini dimualai dari penelitian laporan dari unit 

rekam medis yang dilakukan secara retrospektif dengan metode purposive 

sampling untuk kasus – kasus dengan diagnosis episode depresi selama tahun 

2011 – 2012. Dari hasil penelusuran didapatkan data dengan kasus episode 

depresi di instalasi rawat jalan RSJ Daerah Surakarta yang sesuai dengan kriteria 

inkulisi sebanyak 14 pasien. Episode depresi yaitu periode terganggunya aktivitas 

sehari-hari, yang ditandai dengan suasana murung, perubahan pola tidur dan 

makan, perubahan berat badan, perasaan putus asa dan tidak berdaya serta pikiran 

bunuh diri  (Depkes, 2007). 
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B. KARAKTERISTIK PASIEN 
 

1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Pada tahap pengelompokkan pasien berdasarkan jenis kelamin dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besar angka kejadian episode depresi antara laki-laki 

dan perempuan. Dari pengelompokkan tersebut didapatkan hasil pengelompokkan 

berdasarkan jenis kelamin, yang ditunjukkan dalam tabel 2. 
Tabel 2. Presentase Pengelompokkan Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin. 

  Sumber: Data sekunder Instalasi Rekam Medis RSJD Surakarta Tatun 2011-2012. 
 
Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa berdasarkan jenis kelamin, pasien dengan 

diagnosa episode depresi di instalasi rawat jalan lebih banyak diderita oleh pasien 

perempuan dari pada pasien laki-laki. Menurut Ismail dan Siste (2010), 

perempuan dua kali lipat beresiko mengalami depresi dibandingkan dengan laki-

laki. Hal ini diperkirakan adanya perbedaan hormon, pengaruh melahirkan dan 

perbedaan stressor psikososial. 

 

2. Berdasarkan Usia 
 
Pengelompokkan pasien berdasarkan usia ditujukkan untuk mengetahui 

pada rentang usia berapa banyak terjadi kasus episode depresi. Hasil 

pengelompokkan tersebut ditunjukkan dalam tabel 2. 

 Pengelompokkan berdasarkan usia pasien digolongkan dalam 3 rentang 

usia pasien, yaitu rentang usia 18 – 40 tahun, rentang usia 41 – 60 tahun, dan 

rentang usia > 60 tahun. Dari data tersebut kasus episode depresi yang terjadi pada 

usia  18 – 40 tahun sebanyak 13 pasien (92,8%), untuk pasien dengan rentang usia 

41 – 60 tahun sebanyak  1 pasien ( 7,1%), dan pada usia > 60 tahun tidak ada. 

Dari data diatas dilihat bahwa kasus episode depresi banyak terjadi pada rentang 

usia 18 – 40 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut merupakan usia 

No Karakteristik Jumlah  Persentase 
1 Jenis kelamin    
   Laki-laki 6 42,8% 
 Perempuan  8 57,1% 

 
2 Umur (tahun)    

 18 – 40  13 92,8% 
 41 -  60    1 7,1% 
 >60 0 0% 
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produktif yaitu usia  seseorang masih mampu untuk berkerja dan menghasilkan 

sesuatu, sehingga dalam rentang usia tersebut akan muncul masalah-masalah yang 

kompleks serta urusan yang menyebabkan terjadinya depresi. Menurut Ismail dan 

Siste (2010), hampir 50% usia rata – rata gangguan depresi pada rentang usia 20-

50 tahun. 

 

3. Gambaran Penggunaan Obat 

a. Penggunaan Antidepresan 

  Gambaran penggunaan terapi antidepresan pada pasien depresi di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Surakarta than 2011-2012 berdasarkan golongan dan jenis 

antidepresan yang digunakan ditunjukkan pada tabel 3. 
Tabel 3. Distribusi Penggunaan Antidepresan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta 
tahun 2011-2012 Dikelompokkan Berdasarkan Golongan dan Jenis Antidepresan yang 

Digunakan. 
Golongan Nama Antidepresan 

(Generik) 
Jumlah Persentase 

(%) 

SSRI (Selective Serotonin Reuptake 
Inhibitor) 

Fluoxetine 9 64,3 

Escitalopram  1 7,1 
 

TCA  (Tricyclic Antidepressan) 
 

Amitriptyline  4 28,6 

Total 14 100 

    

   Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa pasien yang mendapatkan terapi 

antidepresan golongan Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) yaitu 

fluoxetin  sebanyak  9 pasien (64,3%) dan escitalopram sebanyak 1 pasien (7,1%). 

Antidepresan lain yang digunakan untuk terapi yaitu antidepresan golongan 

Tricyclic antidepresan (TCA), obat yang digunakan untuk terapi yaitu 

Amitriptylin  sebanyak 4 pasien (28,6%). 

    Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa antidepresan yang banyak 

digunakan yaitu antidepresan golongan SSRI yaitu Fluoxetine dan Escitalopram 

sebanyak  10 pasien (71,4%). Selective Serotonin Reuptake Inhibitor dipilih 

sebagai antidepresan lini pertama karena kemanannya dan toleransi yang tinggi 

(Teter, 2007).  Fluoxetine merupakan antidepresan yang paling banyak digunakan 

karena fluoxetine memiliki waktu paruh yang paling panjang diantara antara 
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antidepresan golongan SSRI yang lain, sehingga fluoxetine dapat digunakan 

sekali sehari (Mann, 2005). 

 

b. Variasi Obat  

Pasien episode depresi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta selain 

mendapatkan terapi antidepresan, pasien-pasien tersebut juga mendapatkan terapi 

antipsikotik dan terapi obat lain (selain antidepresan dan antipsikotik). 
Tabel 4. Distribusi Variasi Obat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tahun 2011-2012. 

Kelas Terapi Nama Generik Jumlah 
Pasien

Presentase 
(%)* 

Antipsikotik Risperidon 9 64,2 
 Chlorpromazine 5 35,7 
 Trifluoperazine 1 7,1 
 Klozapin 1 7,1 
Antimuskarinik  Trihexypenidil 10 71,4 

 
Antiansietas  Clobazam 1 7,1 
Vitamin&Mineral Vitamin B6 1 7,1 
 Mersibion 1 7,1 

Total Pasien 14 
Sumber: Data sekunder Instalasi Rekam Medis RSJD Surakarta Tatun 2011-2012. 
Keterangan:  * : presentase dihitung terhadap total pasien. 
  

 Terapi tambahan yang diberikan selain antidepresan, dikarenakan adanya 

kemungkinan pasien menderita penyakit lain selain depresi, dan adanya riwayat 

penyakit dahulu. Dari tabel 4, ditunjukkan bahwa pasien depresi mendaptkan 

variasi pengobatan. Selain mendapatkan terapi antidepresan pasien juga 

mendapatkan terapi antipsikotik dan antimuskarinik. Pemberian antipsikotik 

ditujukan untuk meningkat efek dari antidepresan. Antipsikotik yang banyak 

digunakan yaitu Risperidon yang termasuk atipycal antipsychotic (second-

generation antipsychotic). Antimuskarinik yang banyak digunakan yaitu 

Trihexypenidil. Pemberian obat trihexypenidil untuk mencegah dan mengatasi 

efek samping ekstrapiramidal akibat penggunaan obat antipsikotik (Wijono 

dkk.,2013). Pemberian vitamin B ditujukan sebagai terapi alternatif pada depresi 

dan schizophrenia yang menghasilkan efek baik dalam meringankan gejala (Tjay, 

2007). 
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C. Evaluasi Terapi 

   Evaluasi terapi pada pasien depresi di RSJ Daerah Surakarta tahun 2011-

2012 ditujukan untuk mengetahui kerasionalan penggunnaan antidepresan. Pada 

penelitian ini parameter yang digunakan untuk mengetahui kerasionalan terapi 

antidepresan adalah 4 tepat (4T) yang meliputi tepat indikasi, tepat pasien, tepat 

obat, dan tepat dosis. 

 

1. Tepat Indikasi 

 Tepat indikasi yaitu terapi obat yang diberikan sesuai dengan penyakit 

yang diderita pasien (Depkes, 2008). Adanya kesalahan dalam penegakkan 

diagnosis akan berpengaruh pada ketidaktepatan dalam pemilihan obat, hal ini 

akan menyebabkan terapi obat yang diberikan akan memberikan efek yang tidak 

diinginkan. Pada penelitian ini penggunaan antidepresan pada 14 pasien episode 

depresi di Instalasi Rawat Jalan RSJ Daerah Surakarta tahun 2011-2012 hasilnya 

100% tepat indikasi. 
Tabel 5. Deskripsi Tepat Indikasi Pada Pasien Depresi di RSJ Daerah Surakarta Tahun 

2011-2012 
Diagnosis Jenis 

antidepresan 
Frekuen

si 
ketepatan Keterangan 
T TT 

Episode 
depresi 

Fluoxetin 9 pasien √  Terapi obat antidepresan yang diberikan 
sesuai dengan penyakit yang diderita 
pasien. 
 

Amitriptylin 4 pasien √  

Escitalopram   1 pasien √  

       
Total   14 pasien    

  Sumber: Data sekunder Instalasi Rekam Medis RSJD Surakarta Tatun 2011-2012. 
Keterangan : T = tepat; TT = tidak tepat  
 
 

2. Tepat Pasien  

 Tepat pasien yaitu penggunaan obat yang tidak kontraindikasi dengan 

kondisi pasien, baik kondisi fisiologis maupun kondisi patologis pasien  (Depkes, 

2008). Dari 14 pasien episode depresi dinyatakan 13 pasien tepat pasien (92,8%)  

dan 1 pasien (7,1%) tidak tepat pasien. Hal ini dikarenakan pada pasien nomor 

urut 12 adanya gangguan pada fungsi ginjal yang ditunjukkan pada nilai kreatinin 

(SrCr) dibawah normal. Penggunaan antidepresan fluoxetine kontraindikasi 

dengan penderita gagal ginjal yang berat (Depkes, 2007). 
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Tabel 6. Deskripsi Tepat Pasien Pada Pasien Depresi di RSJ Daerah Surakarta 

Tahun 2011-2012. 

Diagnosis  Jenis 
antidepresan  

Frekuensi Ketepatan  Keterangan  
T TT 

Episode 
depresi 
 
 
 
 
 
 
 

Fluoxetine  9 pasien  8 pasien 1pasien - 1 pasien dinyatakan tidak tepat pasien 
karena obat golongan SSRI harus 
dihindari pada pasien depresi dengan 
gangguan ginjal (Depkes, 2007; Teter et 
al,2007; BNF 2011).  

- 8 pasien dinyatakan tepat pasien karena 
penggunaan obat yang tidak 
kontraindikasi dengan kondisi pasien 
(Depkes,2008). 

 

Episode 
depresi  

Amitriptylin  4 pasien  4 pasien - dinyatakan tepat pasien karena   
penggunaan antidepresan amitriptylin 
tidak kontraindikasi dengan kondisi pasien
  
 

Episode 
depresi  

Escitalopram   1 pasien  1pasien - dinyatakan tepat pasien karena 
penggunaan antidepresan cipralex tidak 
kontraindikasi dengan kondisi pasien. 

  Sumber: Data sekunder Instalasi Rekam Medis RSJD Surakarta Tatun 2011-2012. 
  Data pasien untuk evaluasi tepat pasien dapat dilihat pada lampiran 3. 
  Keterangan : T = tepat; TT = tidak tepat 

 
 

3. Tepat Obat 

Ketepatan pemilihan obat didasarkan pada pertimbangan keamanan dan 

terbukti manfaatnya (WHO,2012) dan memiliki efek terapi yang sesuai dengan 

penyakit yang diderita (DepKes, 2008). Pada evaluasi tepat obat ini disesuaikan 

guideline dari Departemen Kesehatan yaitu Pharmaceutical Care  untuk  

penderita depresi, Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach 7th, dan British 

National Formulary 61 March 2011. 

   Antidepresan yang digunakan untuk terapi yaitu golongan Selective 

Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI), Tricyclic Antidepresan (TCA), dan Mono 

Amin Oxidase Inhibitor (MAOI) (Depkes, 2007). Pada penelitian ini antidepresan 

yang digunakan pada pasien rawat jalan di RSJ Daerah Surakarta Tahun 2011-

2012 yaitu antidepresan fluoxetin dan escitalopram dari golongan SSRI 

sedangkan yang dari golongan TCA yaitu amitriptylin. 
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Tabel 7. Deskripsi Tepat Obat Pada Pasien Depresi di RSJ Daerah Surakarta Tahun 2011-
2012. 

 
Diagnosis  Jenis 

antidepresan 
Frekuensi  Ketepatan  keterangan 

T TT 
Episode 
depresi 

Fluoxetine  9  pasien √  Penggunaan fluoxetine dinyatakan tepat 
obat karena fluoxetine merupakan obat 
pilihan pertama pada episode depresi 
(Depkes,2007). 
 

Episode 
depresi  

Amitriptylin  4  pasien  √  Penggunaan amtriptylin dinyatakan tepat 
obat karena amitriptylin merupakan terapi 
obat yang sesuai dengan guideline terapi 
(Depkes, 2007; Teter et al,2007; BNF 
2011). 
 

Episode 
depresi 

Escitalopram  1 pasien  √  Penggunaan escitalopram  dinyatakan 
tepat obat karena escitalopram  
merupakan terapi obat yang sesuai dengan 
guideline terapi (Depkes, 2007; Teter et 
al,2007; BNF 2011). 

Sumber: Data sekunder Instalasi Rekam Medis RSJD Surakarta Tatun 2011-2012. 
Keterangan: T = tepat; TT = tidak tepat 
 
   Dari 14 pasien episode menunjukkan bahwa 100% tepat obat, dikatakan 

tepat obat karena terapi antidepresan yang diberikan sesuai sebagaimana yang 

disarankan oleh guideline dari Pharmaceutical Care  Untuk Penderita Depresi, 

Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach 7th, dan British National 

Formulary 61 March 2011.  

Dari data tersebut sebanyak 10 pasien (71,4%) mendapatkan terapi 

Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI), 4 pasien (28,6%)  mendapatkan 

terapi Tricyclic Antidepresan  (TCA).  Antidepresan yang banyak digunakan di 

RSJ Daerah Surakarta Tahun 2011-2012 yaitu antidepresan generasi kedua 

Fluoxetine dari golongan Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI). Hal ini 

dikarenakan efek dari SSRI terhadap sistem saraf kolinergik, adrenergik, dan 

reseptor histamin sangat kecil, sehingga efek samping yang ditimbulkan oleh 

SSRI juga relatif kecil (Prayitno, 2008). 

 

4. Tepat Dosis 

Tepat dosis yaitu ketepatan dalam pemberian dosis yang meliputi ketepatan 

jumlah, cara pemberian, frekuensi pemberian, dan lama pemberian (Depkes, 

2008). Evaluasi ketepatan dosis yang diberikan kepada pasien disesuaikan dengan 

guideline dari Pharmaceutical Care  Untuk Penderita Depresi, Pharmacotherapy 
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A Pathophysiologic Approach 7th, dan British National Formulary 61 March 

2011.  

Pada evaluasi tepat dosis terhadap antidepresan pada pasien episode 

depresi, ada 14 kasus yang dapat dievaluasi. Dari hasil analisis ketepatan dosis 

berdasarkan besaran dosis yang diberikan dinyatakan 11 pasien (78,57%) tepat 

pemberian besaran dosis dan berdasarkan frekuensi pemberian dinyatakan 14 

pasien (100%) tepat frekuensi pemberian, sedangkan untuk ketepatan lamanya 

pemberian (durasi) tidak dapat dianalisis.  Pada pengobatan episode depresi ada 3 

tahap yang harus dipertimbangkan yaitu pengobatan fase akut berlangsung 6-10 

minggu, fase lanjutan berlangsung selama 4-9 bulan dan fase pemeliharaan 

berlangsung selama 12-36 bulan (Depkes, 2007). 

Dosis lazim fluoxetine yaitu 20mg diberikan sehari sekali di pagi hari. 

Serta dosis maksimalnya 80mg/hari dapat diberikan dalam dosis tunggal ataupun 

dalam dosis terbagi. Sedangkan untuk Amitriptylin dosis lazimnya 25mg 

diberikan satu kali sehari. Dosis dapat dinaikkan sampai mencapai dosis maksimal 

yaitu 150-300 mg/hari (Depkes, 2007).  

 
KESIMPLAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dari rekam medis instalasi rawat jalan RSJ 

Daerah Surakarta pasien episode depresi tahun 2011-2012 dapat disimpulkan: 

1. Antidepresan yang banyak digunakan pada pasien episode depresi di instalasi 

rawat jalan RSJ Daerah Surakarta yaitu antidepresan golongan Selective 

Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) 71,4%, jenis antidepresan yang digunakan 

yaitu Fluoxetine 64,2% dan escitalopram 7,1%. Antidepresan lain yang 

digunakan yaitu Amitriptylin 28,6% dari golongan Tricyclic Antidepresan 

(TCA) . 

2. Berdasarkan kriteria 4 tepat (4T) ( Tepat indikasi, Tepat pasien, Tepat Obat dan 

Tepat dosis), 100% tepat indikasi, 92,8% tepat pasien, 100% tepat obat dan 

78,6% tepat pemberian besaran dosis, 100% tepat frekuensi pemberian. 
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B. Saran 

1. Untuk peneliti selanjutnya. 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang Adverse Drug Reaction ( efek 

samping obat yang merugikan) pada terapi pegobatan depresi. 

2. Bagi Rumah Sakit Jiwa di Surakarta 

Diharapkan untuk menyimpan copy resep pada data rekam medis pasien 

dengan hati-hati agar data pasien yang ada lengkap, sehingga lebih 

memudahkan dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
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