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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat pasien menjalani suatu pengobatan, sebagian besar akan memperoleh 

hasil terapi yang tepat dengan sembuhnya penyakit. Namun tidak sedikit yang gagal 

dalam menjalani terapi, sehingga mengakibatkan biaya pengobatan semakin mahal 

bahkan hingga berujung pada kematian. Berbagai perubahan yang tidak diinginkan 

dalam terapi tersebut disebut sebagai Drug Related Problems ( Ernst and Grizzle, 

2001). 

Ketidaktepatan dosis merupakan bagian dari polifarmasi yang perlu 

mendapat perhatian khusus dari farmasis. Pemberian obat dengan dosis kurang dapat 

memicu suboptimal therapy dan berujung pada tidak efektifnya terapi sehingga 

memperlama penyembuhan (Halczli & Woolley, 2013). Dosis berlebih erat 

korelasinya dengan toksisitas maupun meningkatnya resiko mortalitas seperti 

contohnya kasus overdosis olanzapin pada 29 pasien di Kanada yang mendapat 

pengobatan dengan dosis di atas standar sehingga mengalami reaksis efek samping 

yang serius serta beberapa di antaranya mati mendadak (Chue & Singer, 2003). 

Penelitian oleh Lesar (2002) melaporkan bahwa kesalahan peresepan berupa 

formulasi dosis sering terjadi di rumah sakit. Studi yang diselenggarakan selama 60 

bulan di sebuah pusat kesehatan di Albany, New York memperoleh hasil sebanyak 

1.115 kali terjadi ketidaktepatan dosis pada peresepan. Lebih detail lagi, jumlah 

ketidaktepatan dosis meningkat setiap tahun sepanjang 5 tahun penelitian. 

Ketidaktepatan dosis lebih terjadi sebesar 61% dan sisanya 39% adalah dosis kurang. 

Pasien rawat inap beresiko mengalami pemberian obat secara tidak tepat dosis 

(Lesar, 2002). 

Suatu studi di Amerika Serikat melaporkan bahwa pada tahun 1995 

penggunaan obat untuk mencegah  Drug Related Problems (DRPs) menghabiskan 

biaya $76,6 milyar, sedangkan pada tahun 2000 menghabiskan biaya sebesar $177,4 

milyar. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun 1995-2000 biaya yang dikeluarkan 

akibat DRPs meningkat lebih dari dua kali lipat (Cerulli, 2001). 
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Kategori dosis menempati urutan kedua dari kategori DRPs berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Minnesota Pharmaceutical Care Project selama 3 

tahun terhadap 9.399 pasien. Diketahui jumlah DRPs yang terjadi sebanyak 5.544 

kasus, dengan hasil antara lain sebanyak 23% memerlukan terapi obat tambahan, 

15% pasien menerima obat yang salah, 8% disebabkan oleh tidak adanya indikasi 

medis yang valid, 6% diantaranya berkaitan dengan dosis yang terlalu tinggi dan 

dosis yang terlalu rendah sebesar 16%. Penyebab umum lainnya adalah Adverse 

Drug Reaction (Cipolle et al., 1998). Penelitian mengenai DRPs di Indonesia juga 

menunjukkan angka yang signifikan. Analisis terhadap DRPs di Yogyakarta pada 

resep dokter dari total sebanyak 42 resep, didapat hasil sebanyak 19,05% diantaranya 

adalah DRPs kategori multiple drug, kategori obat salah sebesar 2,38%, dan kategori 

ketidaktepatan dosis sebesar 78,57% (Pagiling et al, 2005). 

World Health Organization (WHO) tahun 2003 memperkirakan terdapat 

sekitar 17 juta kasus demam tifoid di seluruh dunia dengan insidensi 600.000 kasus 

kematian tiap tahun. Di negara berkembang, kasus demam tifoid dilaporkan sebagai 

penyakit endemis dimana 95% di antaranya merupakan kasus rawat jalan sehingga 

insidensi yang sebenarnya mencapai angka 15-25 kali lebih besar daripada laporan 

rawat inap di rumah sakit. Di Indonesia  kasus ini tersebar secara merata di seluruh 

propinsi dengan insidensi di daerah pedesaan 358/100.000 penduduk/tahun dan di 

daerah perkotaan 760/100.000 penduduk/tahun atau sekitar 600.000 dan 1,5 juta 

kasus per tahun. Dilaporkan, usia penderita di Indonesia adalah kisaran 3-19 tahun 

pada 91% kasus (WHO, 2003). Telaah kasus demam tifoid di rumah sakit besar di 

Indonesia, menunjukkan angka kesakitan cenderung meningkat setiap tahun dengan 

rata-rata 500/100.000 penduduk. Angka kematian diperkirakan sekitar 0,6-5% 

sebagai akibat dari keterlambatan mendapat pengobatan serta tingginya biaya 

pengobatan (Depkesa, 2006). 

Berdasarkan penelitian Yuliati (2009) tentang Drug Related Problems pada 

pasien demam tifoid di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

Moewardi di Surakarta tahun 2007 total sebanyak 181 kasus, ditemukan pemberian 

obat pada pasien dengan dosis terlalu rendah sebesar 130 kasus (71,82%) dan dosis 

lebih sebesar 33 kasus (18,23%), sisanya adalah DRPs kategori interaksi obat dan 
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ketidaktepatan obat. Berdasarkan penelitian Rahmatifa (2006) DRPs pada pasien 

demam tifoid pediatrik di instalasi rawat inap Rumah Sakit Islam Surakarta tahun 

2005 total sebanyak 96 kasus, didapat hasil DRPs kategori ketidaktepatan dosis 

sebesar 56 kasus (58,25%).  

RSUD Dr. Moewardi merupakan sebuah rumah sakit kelas A milik 

pemerintah provinsi Jawa Tengah yang terletak di kota Surakarta. Sepanjang tahun 

2011, diperkirakan jumlah pasien demam tifoid yang dirawat inap adalah sebanyak 

50-100 orang. 

Uraian mengenai besarnya presentase kasus DRPs kategori dosis pada 

penelitian-penelitian sebelumnya serta tingginya biaya kesehatan yang harus 

dikeluarkan akibat  adanya DRPs seperti yang telah diuraikan diatas itulah yang 

melatarbelakangi dan membuat peneliti tertarik dan merasa perlu melaksanakan 

penelitian mengenai kajian dosis pada pengobatan penyakit demam tifoid di RSUD 

Dr. Moewardi di Surakarta. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran mengenai terjadinya ketidaktepatan dosis yang terjadi pada pasien demam 

tifoid di Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi sepanjang tahun 2011. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan yakni seberapa 

besar kejadian ketidaktepatan dosis pengobatan penyakit demam tifoid yang muncul 

di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi di Surakarta 

periode tahun 2011. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi munculnya 

ketidaktepatan dosis pengobatan penyakit demam tifoid di instalasi rawat inap 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi periode tahun 2011. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Demam Tifoid 

a. Definisi 

Demam tifoid dan paratifoid merupakan penyakit infeksi akut usus halus. 

Sinonim dari demam tifoid dan paratifoid adalah typhoid dan paratyphoid fever, 

enteric fever, tifus, dan paratifus abdominalis. Demam paratifoid menunjukkan 

manifestasi yang sama dengan tifoid, namun biasanya lebih ringan. Enteric fever 

paling sering disebabkan oleh Salmonella typhi, meskipun ada juga spesies 

Salmonellae lain yang dapat menyebabkan penyakit ini. Enteric fever yang 

disebabkan oleh S. typhi dinamakan demam tifoid, sedangkan bila penyebabnya 

Salmonellae jenis lain disebut dengan demam paratifoid (Koda-Kimble et al, 2001). 

b. Epidemiologi 

Di Indonesia, demam tifoid jarang dijumpai secara epidemis tapi bersifat 

endemis dan banyak dijumpai di kota-kota besar. Insiden tertinggi didapatkan pada 

remaja dan dewasa muda. Insiden tifoid di Indonesia masih tinggi, berkisar 350-810 

per 100.000 penduduk (Depkesa, 2006). Penyebaran demam tifoid sebagai penyakit 

menular tidak selalu bergantung pada iklim, tetapi lebih banyak dijumpai di negara-

negara berkembang dan daerah dengan iklim tropis. Di Indonesia, penyakit ini dapat 

ditemukan sepanjang tahun dengan angka kejadian sekitar 900.000 kasus per tahun 

dengan 20.000 kematian (WHO, 2003). 

c. Etiologi 

Enteric fever disebabkan antara lain oleh bakteri Salmonella typhi, 

Salmonella paratyphi, Campylobacter fetus dan Yersinia enterocolitica, namun yang 

paling sering disebabkan oleh Salmonella typhi dan S. paratyphi (Southwick, 2003). 

Salmonella sp. merupakan  bakteri Gram negatif anaerob fakultatif yang banyak 

terdapat di alam, termasuk di dalam saluran gastro intestinal hewan-hewan jinak 

maupun liar seperti mamalia, reptil dan unggas. Bakteri berbentuk batang, berbentuk 

spora, berukuran panjang antara 1-3,5 µ, dan mempunyai flagel peritrikh (Soedarto, 

2007). 
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d. Patofisiologi 

Salmonellae menyusup masuk melalui mukosa lalu ke pembuluh limfa 

mesentrik yang kemudian mengangkut bakteri ke sirkulasi umum melalui duktus 

toraks. Bakteri yang tidak terhancurkan oleh sistem retikuloendotelial bisa 

menyebabkan infeksi yang menyebar ke berbagai organ (Martin & Jung, 2008).  Di 

Amerika Serikat, lebih dari 95% infeksi Salmonella ditularkan lewat makanan. 

Salmonella menular dari individu ke individu setelah memakan minuman atau 

makanan yang telah terkontaminasi unggas-unggasan, produk-produk peternakan, 

dan produk-produk susu (Koda-Kimble et al, 2001). Masa inkubasi hingga terjadinya 

demam tifoid berkisar antara 8-14 hari, bisa lebih lama dengan inokulum yang lebih 

rendah (Southwick, 2003). 

e. Diagnosis 

Tes diagnostik laboratoriumnya meliputi: 

1. Spesimen, berupa : biakan darah, biakan serum dan biakan tinja 

2. Biakan Salmonella typhi pada media misalnya agar MacConkey 

3. Uji serologis, antara lain dengan tes Felix-Widal, tes IDL Tubex®, tes      

Typhidot®, dan tes dipstick IgM 

  (WHO, 2003). 

f. Manifestasi klinis 

Beberapa gejala klinis yang sering muncul pada tifoid di antaranya adalah 

demam, gangguan saluran pencernaan, gangguan kesadaran, hepatosplenomegali dan 

bradikardi relatif 

(Depkesa, 2006). 

g. Tatalaksana Terapi 

Lebih dari 90% pasien bisa dirawat di rumah dengan antibiotik oral, 

penanganan yang bisa dipercaya dan monitoring yang ketat. Namun untuk pasien-

pasien dengan gejala klinis seperti muntah yang tak kunjung berhenti, diare parah 

dan perut  kembung mereka perlu di rawat inap serta memerlukan terapi antibiotik 

secara parenteral (WHO, 2003). 
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Sampai saat ini masih dianut trilogi penatalaksanaan demam tifoid, yaitu: 

1. Istirahat dan perawatan profesional 

2. Diet makanan lunak dan rendah serat 

3. Obat 

(a) Terapi simptomatik 

1. Antiemetik, diperlukan bila penderita muntah hebat. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Pfeil et al. (2008), antiemetik banyak digunakan sebagai terapi 

suportif penyakit gastroenteritis pada anak, dan jenis antiemetik yang digunakan 

adalah domperidon dan ondansetron (dalam jumlah minor) (Pfeil et al, 2008). 

2. Antipiretik, untuk kenyamanan penderita terutama anak-anak. Penelitian 

oleh Vinh et al. (2004) menyimpulkan antipiretik yang dapat digunakan untuk anak 

dalam terapi demam tifoid adalah ibuprofen dan parasetamol (Vinh et al, 2004) 

3. Kortikosteroid, bila perlu namun jarang digunakan pada prakteknya. 

Pemberian deksametason dosis tinggi secara dini dapat menurunkan angka mortalitas 

pada pasien dengan demam tifoid parah tanpa meningkatkan resiko insidensi 

terjadinya komplikasi, carrier state atau kambuh kembali nantinya (Brusch, 2011). 

Deksametason dosis tinggi diberikan kepada pasien demam tifoid parah dengan 

komplikasi neuropsikiatrik seperti delirium, obtundation, pingsan, koma dan syok 

(Zaidi dkk, 2003). 
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Tabel 1. Terapi Simptomatik untuk Demam Tifoid (Lacy et al., 2010) 
Terapi simptomatik Dosis 

1. Antiemetik : 
a. Domperidon (per oral) 
 
b. Ondansetron 

 
10-20 mg 3-4 x sehari untuk dewasa dan anak dengan BB ≥ 
35 kg, dan 
250-500 mikrogram/kg BB 3-4 x sehari untuk anak dengan 
BB < 35 kg. 
8-12 mg i.v. atau 8-24 mg p.o. setiap 24 jam untuk dewasa 
4 mg p.o. 3 x sehari untuk anak usia 4-11 tahun. 

2. Antipiretik : 
a. Ibuprofen (p.o.) 

 
 
b. Parasetamol (p.o.) 

 
Untuk anak 6 bulan–12 tahun 
< 39° C : 5 mg/kg BB & ≥ 39° C : 10 mg/kg BB 
setiap 6-8 jam, dosis harian maksimal 40 mg/kg BB/hr. 
Dws : 325-650 mg setiap 4-6 jam atau 1000 mg 3-4 x sehari 
Anak : setiap 4-6 jam 
40 mg untuk bayi usia 0-3 bulan, 
80 mg untuk bayi usia 4-11 bulan, 
120 mg untuk anak usia 1-2 tahun, 
160 mg untuk anak usia 2-3 tahun, 
240 mg untuk anak usia 4-5 tahun, 
320 mg untuk anak usia 6-8 tahun, 
400 mg untuk anak usia 9-10 tahun, dan 
480 mg untuk anak usia 11 tahun. 

3. Kortikosteroid : Deksametason 
(i.v.)  

4 x 10 mg untuk dewasa, dan 
1-3 mg/kg BB/ hari selama 3-5 hari untuk anak. 

 

(b) Terapi suportif 

1. Vitamin 

2. Penggantian cairan dan elektrolit. 

Penggantian cairan dan elektrolit merupakan tindakan yang penting untuk 

pasien diare taraf  sedang sampai parah. Cairan tersebut haruslah mengandung 

komponen glukosa, natrium, kalium, klorida dan air untuk rehidrasi pasien. Sediaan 

yang bisa digunakan antara lain infus Ringer Laktat dan cairan berbahan dasar 

glukosa secara oral. Ringer Laktat yang bisa diberikan dengan dosis 40mL/kg dalam 

15-30 menit  (Martin & Jung, 2008). 

(c) Terapi spesifik 

Antibiotik lini pertama yang direkomendasikan untuk demam tifoid menurut 

Depkes (2006) adalah kloramfenikol, ampisilin atau amoksisilin dan trimetoprim-

sulfametoksazol, sedangkan antibiotik lini keduanya antara lain Sefalosporin 

generasi III (seftriakson dan sefiksim) serta golongan fluorokuinolon. 
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1). Fluorokuinolon 

Fluorokuinolon berpenetrasi secara sempurna ke jaringan yang terinfeksi S. 

Typhi, membunuh bakteri pada fase stasionernya di monosit/ makrofag. Obat-obat 

yang termasuk ke dalam jenis ini antara lain norfloksasin, perfloksasin, 

siprofloksasin, ofloksasin, lomefloksasin, dan levofloksasin. Penelitian oleh Effa et 

al. (2011) menyimpulkan bahwa gatifloksasin yang merupakan fluorokuinolon jenis 

terbaru efektif mengobati demam tifoid di beberapa daerah yang pengobatannya 

tidak lagi efektif dengan fluorokuinolon jenis lain (Effa et al., 2011). 

2). Kloramfenikol 

Kloramfenikol adalah antibiotik yang bekerja poten berspektrum luas, 

bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri. Kloramfenikol diisolasi pertama 

kali tahun 1947 dari Streptomyces venezuelae. Kelemahan penggunaan 

kloramfenikol yakni tingginya resiko terjadi relaps, durasi pemakaian yang panjang 

serta tingginya resiko agranulositosis dan resiko anemia aplastis yang fatal. 

Kloramfenikol tidak boleh diberikan apabila nilai lekosit pasien < 2000/mm³. 

3). Tiamfenikol 

Di Indonesia, tiamfenikol luas beredar dan banyak digunakan. Tiamfenikol 

mempunyai struktur yang sama dengan kloramfenikol, hanya saja berbeda pada 

gugus R-nya dimana pada kloramfenikol gugus R-nya adalah –NO2 sedangkan pada 

tiamfenikol gugus R-nya adalah –CH3SO2. Tiamfenikol memiliki efektivitas dan 

digunakan untuk indikasi yang sama dengan kloramfenikol. 

4). Amoksisilin & Ampisilin 

Amoksisilin dan ampisilin termasuk ke dalam golongan penisilin yang 

bekerja menghambat sintesis di dinding sel. Keduanya mempunyai aktivitas 

bakterisid berspektrum luas dengan aktivitas yang sama. Perbedaan keduanya adalah 

pada struktur R-nya yakni amoksisilin R-nya adalah –OH, sedangkan pada ampisilin 

adalah –H. Amoksisilin diabsorbsi lebih baik daripada ampisilin saat diberikan 

secara oral serta dapat menghasilkan kadar dalam plasma yang lebih tinggi 

 

 

. 
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5). Co-trimoxazol (Kombinasi Trimetoprim dan Sulfametoksazol) 

Kombinasi ini terdiri dari trimetoprim (TMP) yang termasuk ke dalam 

golongan pirimidin derivat pirimethamin serta sulfametoksazol (SMX), bakterisid 

golongan sulfonamid. Interaksi antara keduanya memiliki efek sinergisme 

menghambat reaksi enzimatik pembentukan asam tetrahidrofolat. Sinergisme 

maksimum akan tercapai bila mikroba peka terhadap kedua komponen. Kombinasi 

trimetoprim dan sulfametoksazol dengan perbandingan 1 : 5. 

6). Sefalosporin generasi III 

Sefalosporin beraksi menghambat reaksi transpeptidase pada pembentukan 

dinding sel. Penemuan antibiotik golongan ini kini telah mencapai generasi keempat. 

Sefalosporin golongan ketiga yang umum digunakan dalam pengobatan antara lain : 

sefoperazon, sefotaksim, sefotiam, sefsulodin, seftazidim, seftizoksim, seftriakson, 

dan sefiksim. Penelitian oleh Musnelina dkk. pada tahun 2002 yang membandingkan 

pemakaian seftriakson dan kloramfenikol pada pengobatan demam tifoid di sebuah 

rumah sakit di Jakarta mendapat hasil bahwa secara farmakoekonomi, efektivitas, 

dan sensitivitas seftriakson lebih unggul daripada kloramfenikol (Musnelina dkk, 

2004). 

Tabel 2. Antibiotik untuk Demam Tifoid (Depkesa, 2006) 
Antibiotik Dosis 

1. Golongan Fluorokuinolon (p.o.) 
a. Siprofloksasin 
b. Ofloksasin 
c. Perfloksasin 
d. Fleroksasin  

 
2 x 500 mg selama 1 minggu 
2 x (200-400) mg selama 1 minggu 
1 x 400 mg selama 1 minggu 
1 x 400 mg selama 1 minggu. 

2. Kloramfenikol (p.o./ i.v.) Dewasa : 4 x 500 mg (2 gram) selama 14 hari 
Anak : 50-100 mg/kg BB/hari maks. 2 gram selama 10-14 
hari dibagi 4 dosis. 

3. Tiamfenikol (p.o.) Dewasa : 4 x 500 mg dan anak : 50 mg/kg BB/hr selama 5-7 
hari bebas panas. 

4. Amoksisilin & Ampisilin (p.o./ 
i.v.) 

Dewasa : 3-4 gram /hari selama 14 hari 
Anak : 100 mg/kg BB/hari selama 10 hari. 

5. Co-trimoxazol (TMP-SMX) 
(p.o.) 

Dewasa : 2 x (160-800) mg selama 2 minggu 
Anak : TMP 6-10 mg/kg BB/hari dan SMX 30-50 mg/kg 
BB/hari selama 10 hari. 

6. Sefalosporin Generasi III 
a. Seftriakson (i.v.) 

 
b. Sefiksim (p.o.) 

 
Dewasa : 2-4 gram/hari selama 3-5 hari 
Anak : 80 mg/kg BB/hr dosis tunggal selama 5 hari. 
Anak : 15-20 mg/kg BB/hari dibagi 2 dosis selama 10 hari. 
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h. Upaya Preventif 

Rute utama penularan demam tifoid adalah melalui air minum atau makanan 

yang terkontaminasi Salmonella typhi. Upaya preventif prinsipnya adalah 

penjaminan sanitasi yang baik dan pengolahan makanan yang tepat. Selain itu, hal 

yang tak kalah pentingnya adalah kesadaran serta perubahan perilaku masyarakat 

akan hidup sehat. 

1)  Pemakaian air bersih 

2)  Makanan sehat 

3)  Sanitasi yang baik 

4)  Pendidikan kesehatan 

5)  Vaksinasi 

Telah ada 3 jenis vaksin tifoid yakni vaksin parenteral sel utuh Typa Bio 

Farma, vaksin oral Ty21a Vivotif Berna, dan vaksin polisakarida Typhim Vi Aventis 

Pasteur Merrieux. Ketiganya masing-masing ditemukan pada tahun 1890, 1980 dan 

1990-an. Vaksin yang pertama ternyata lebih banyak menimbulkan reaksi efek 

samping seperti demam dan malaise, namun faktanya adalah bahwa vaksin pertama 

itu mampu memberikan proteksi lebih lama yakni lama imunitas 3-5 tahun serta 

efikasi sebesar 42%-77% (Levine, 2009). Imunisasi masa di daerah endemik dengan 

vaksin Ty21a maupun vaksin polisakarida Typhim Vi dipadukan dengan pemakaian 

antibiotik secara rasional serta peran aktif masyarakat dalam perbaikan sanitasi dan 

kebersihan individu merupakan faktor sinergis dalam mencegah penyakit demam 

tifoid (Zaki & Karande, 2011). 

2. Pengobatan yang Rasional 

Pemilihan obat yang tepat yaitu efektif, aman, dan dapat diterima dari segi 

mutu dan biaya serta diresepkan pada waktu yang tepat, dosis yang benar, cara 

pemakaian yang tepat dan jangka waktu yang benar (Priyanto, 2009).  

Secara praktis, penggunaan obat dikatakan rasional jika memenuhi kriteria: 

1. Tepat diagnosis 

2. Sesuai dengan indikasi penyakit 

3. Tepat pemilihan obat 
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4. Tepat dosis 

5. Tepat cara pemberian 

6. Tepat interval waktu pemberian 

7. Tepat lama pemberian 

8. Waspada terhadap efek samping 

9. Tepat penilaian kondisi pasien 

10. Obat harus efektif, aman, mutu terjamin dan terjangkau harganya 

11. Tepat informasi 

12. Tepat tindak lanjut (follow up) 

13. Tepat penyerahan obat (dispensing) 

14. Pasien patuh terhadap perintah pengobatan 

(Depkesb, 2006). 

Farmasis bertanggung jawab dalam terapi rasional pemakaian antibiotik.  

Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran bakteri, mencegah terjadinya 

resistensi serta menghindari agar kondisi klinis pasien tidak memburuk. Pemakaian 

antibiotik secara tidak rasional juga dapat menyebabkan terjadinya medication error 

serta reaksi efek samping tak dikehendaki dan toksisitas yang merugikan pasien 

(Nix&Erstad, 2005).  

3. Drug Related Problems ( DRPs ) 

DRPs merupakan suatu kejadian yang tidak diharapkan dari pengalaman 

pasien atau diduga akibat terapi obat sehingga potensial mengganggu keberhasilan 

outcome penyembuhan yang dikehendaki. DRPs dapat diatasi atau dicegah ketika 

penyebab dari masalah tersebut dipahami dengan jelas, dengan demikian perlu 

mengidentifikasi dan mengkategorikan DRPs. Komponen primer dari DRPs : 

a. Pasien mengalami keadaan yang tidak dikehendaki. 

Pasien mengalami keluhan medis, gejala, diagnosa penyakit kerusakan, 

cacat atau sindrom dan dapat mengakibatkan gangguan psikologis, fisiologis, sosial, 

bahkan kondisi ekonomi. 

b. Ada hubungan antara keadaan yang tidak dikehendaki dengan terapi obat. 

Sifat hubungan ini tergantung akan kekhususan DRPs. Hubungan yang 

biasanya terjadi antara keadaan yang tidak dikehendaki dengan terapi obat adalah 
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kejadiaan itu akibat dari terapi obat atau kejadian itu membutuhkan terapi obat 

tambahan ( Cipolle et al., 1998). 

DRPs terdiri dari DRPs aktual dan DRPs potensial. DRPs aktual adalah 

problem yang sedang terjadi berkaitan dengan terapi obat yang sedang digunakan 

oleh penderita, sedangkan DRPs potensial adalah problem yang diperkirakan akan 

terjadi yang berkaitan dengan terapi obat yang sedang digunakan oleh penderita 

(Seto dkk, 2006). 

Faktor yang memberi kecenderungan terjadinya DRPs antara lain: umur 

(pediatrik dan geriatrik), pasien dengan multiple drug therapy, jenis kelamin, dan 

pasien dengan penyakit dalam, misalnya penyakit ginjal dan hati yang dapat 

mempengaruhi eliminasi obat (Walker and Edwards, 2006). 
 

Kategori umum DRPs: 

a. Membutuhkan obat tambahan 

b. Menerima obat tanpa indikasi yang sesuai atau tidak perlu obat 

c. Menerima obat yang salah 

d. Dosis terlalu besar 

e. Dosis terlalu kecil 

f. Pasien mengalami adverse drug reaction 

g. Pasien mengalami kondisi keadaan yang tidak diinginkan akibat tidak 

    minum obat secara benar (non compliance) 

(Cipolle et al., 1998). 

4. Dosis 

Kecuali dinyatakan lain maka yang dimaksud dengan dosis adalah sejumlah 

obat yang memberikan efek terapetik pada penderita dewasa; juga disebut dosis 

lazim atau dosis medicinalis atau dosis terapeutik (Joenoes, 2004). Dosis suatu obat 

adalah jumlah yang digunakan oleh seorang pasien untuk memperoleh efek 

terapeutik yang diharapkannya, sedangkan regimen dosis  adalah jadwal pemberian 

dosis suatu obat. Frekuensi adalah berapa kali obat harus diberikan dalam sehari atau 

setiap berapa jam. Durasi adalah lama pemakaian obat untuk dapat menghasilkan 

efek terapeutik. Durasi umumnya berkaitan dengan wakru paruh obat dan tergantung 

kepada metabolisme serta ekskresi obat tersebut (Ansel & Prince, 2006).  
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Dosis lazim obat umumnya dianggap sesuai untuk individu berbobot 70 kg 

(154 pon). Rasio antara jumlah obat yang diberikan dan ukuran tubuh mempengaruhi 

konsentrasi obat di tempat kerjanya. Oleh karena itu, dosis obat mungkin perlu 

disesuaikan dari dosis lazim dewasa untuk pasien kurus atau gemuk yang tidak 

normal (Ansel & Prince, 2006). 

Dosis kurang adalah pemakaian dosis di bawah batas lazim. Dosis kurang 

atau dosis terlalu rendah antara lain disebabkan oleh faktor : dosis terlalu rendah 

untuk efek yang diinginkan, interval pemakaian terlalu jarang, terjadinya interaksi 

yang menyebabkan berkurangnya bioavailabilitas serta durasi obat terlalu pendek. 

Dosis yang lebih adalah pemakaian dosis di atas batas dosis lazim. Dosis 

lebih atau dosis terlalu tinggi disebabkan oleh faktor-faktor : dosis terlalu tinggi 

untuk pasien yang bersangkutan, jarak pemberian obat terlalu dekat, durasi obat 

terlalu panjang, interaksi obat menimbulkan efek toksik dan obat diberikan terlalu 

cepat (Priyanto, 2009). 

Pasien yang menerima obat dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dosis 

terapinya bisa menjadi masalah karena menyebabkan tidak efektifnya terapi. 

Dijumpai juga pasien yang menerima obat dalam jumlah lebih banyak daripada dosis 

terapinya. Hal-hal tersebut tentu berbahaya karena dapat menyebabkan terjadinya 

peningkatan resiko efek toksik dan dapat membahayakan pasien. Perubahan dosis ini 

masuk ke dalam kategori DRPs (Cipolle et al, 1998). 


