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ABSTRAK 

 
Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di negara sedang berkembang 

merupakan penyebab kematian tersering pada anak. Drug Related Problems 
(DRPs) merupakan kejadian yang tidak diharapkan, berupa pengalaman pasien 
yang melibatkan terapi obat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
presentase kejadian dari masing-masing DRPs yang meliputi obat salah, 
ketidaktepatan dosis yaitu dosis kurang dan dosis lebih, serta potensial interaksi 
obat dalam terapi pengobatan infeksi saluran pernafasan akut pada  pasien anak di 
instalasi rawat inap RS “ X “ Surakarta tahun 2012. 
 Penelitian ini bersifat non eksperimental dengan rancangan penelitian 
deskriptif dan pengambilan data rekam medik secara retrospektif. Dari 138 kasus 
pasien ISPA rawat inap, jumlah pasien anak sebanyak 100 kasus pasien yang 
masuk kriteria inklusi, yaitu pasien anak umur 2-12 tahun yang tercatat menderita 
infeksi saluran pernafasan akut meliputi sinusitis, faringitis, bronkhiolitis dan 
pneumonia, serta pasien menjalani perawatan rawat inap yang tercatat 
mendapatkan terapi pengobatan di RS “ X “ Surakarta tahun 2012. Pengambilan 
data menggunakan teknik purposive sampling. Analisis kejadian drug related 
problems dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian dengan buku standar 
secara deskriptif. 

Hasil penelitian dari 100 kasus pasien anak yang memenuhi kriteria inklusi 
menunjukkan kejadian DRPs kategori interaksi obat sebanyak 51 kasus (43,59%), 
dosis kurang sebanyak 40 kasus (34,19%), dosis lebih sebanyak 26 kasus 
(22,22%), dan tidak ditemukannya kategori DRPs obat salah dari total obat yang 
dianalisis. 

 
Kata kunci : ISPA, Drug related problems, rawat inap, RS “ X “ Surakarta. 
 

ABSTRACT 
 

The “Acute Respiratory Infection (ARI)” in many developing countries is 
often the cause of children’s death. Drug Related Problems (DRPs) is an 
unexpected event, which is an experiences of patients with the drug’s therapy. The 
purpose of this research is to know the presentase of events from each of DRPs 
categories, which the appropriate drugs, incorrect doses which are the under 
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doses or overdoses, also potential the drug interactions in medical therapy of 
acute respiratory infection in pediatric in installation inpatient “X” hospital 
surakarta in 2012. 
 This research is non-experimental descriptive research design and 
medical record data retrieval in retrospective.  Of the 138 cases of patients of ARI 
hospitalization, the number of patients as many as 100 cases of patients who enter 
the criteria of inclusion of which is pediatric patients aged 2-12 years recorded 
suffering from acute respiratory tract infections including sinusitis, pharyngitis, 
bronkhiolitis and pneumonia, as well as patients undergoing inpatient treatment 
recorded get therapy treatment at the ‘’X‘’ hospital Surakarta in 2012. The data 
used technique purposive of sampling. Analysis of the drug related problems 
carried out by comparing the results of research with standards in a book 
descriptive.  
 The results of the research are, from the 100 cases of the potential the 
interaction of a drugs  are 51 events (43,59%), the incorrect doses which is the 
under doses are 40 events (34,19%), the over doses are 26 events (22,22%), and 
not finding appropriate drugs of drugs DRPs category total drugs analyzed  
 
Keywords : ISPA, Drug related problems, in patient, “X” hospital Surakarta. 

 
 

PENDAHULUAN 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di negara sedang berkembang 
merupakan penyebab kematian tersering pada anak (WHO, 2003). Infeksi Saluran 
Pernafasan Akut (ISPA) mengakibatkan hampir empat juta orang meninggal 
setiap tahunnya (WHO, 2007).  Obat dikatakan rasional jika penggunaannya tepat, 
efektif, aman dan ekonomis (IONI, 2008). Namun ada hal-hal yang tidak dapat 
disangkal dalam pemberian obat yaitu kemungkinan terjadinya hasil pengobatan 
tidak seperti yang diharapkan selama terapi untuk mencapai outcome atau disebut 
drug related problems (Soerjono et al., 2004).  

Menurut Cipolle et al., 1998, kejadian DRPs dari 9399 pasien, 5544 pasien 
diantaranya mengalami DRPs yang terbagi atas 23% diantaranya membutuhkan 
terapi obat tambahan, 21% pasien mengalami reaksi efek samping obat, 16% 
pasien mendapatkan terapi obat dengan dosis terlalu rendah, 15% pasien 
diidentifikasi menerima obat salah, 11% menyangkut ketidakpatuhan pasien, 8% 
pasien menerima obat tanpa indikasi medis dan 6% diantaranya pasien 
mendapatkan dosis terlalu tinggi. Sedangkan penelitian di RSUD Dr.Moewardi 
Surakarta tahun 2010 oleh kusumawardani tentang ISPA pada pasien pediatri. 
Sebanyak 229 kasus kejadian DRPs dari jumlah seluruh penggunaan obat pada 
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104 pasien. Kejadian DRPs diantaranya meliputi kategori obat salah sebanyak 
16,16%, kategori dosis kurang 17,03%, katogori dosis lebih sebesar 16,16% dan 
kategori interaksi obat sebanyak 50,65%. Penelitian di Saudi Arabia sebanyak 737 
anak usia 0-18 tahun, 333 pasien menderita 478 DRPs. Faktor resiko terjadinya 
DRPs pada anak-anak disebabkan adanya polifarmasi obat dalam peresepan di 
unit pelayanan kesehatan di Saudi Arabia. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan 
untuk dokter dan tenaga medis tentang farmakologi dan farmakokinentik pada 
anak-anak harus diterapkan untuk peresepan obat (Rashed et al., 2012). Selain itu 
farmasis juga harus memiliki pengetahuan tentang penggunaan obat pada anak-
anak agar dapat memberikan saran yang tepat bagi dokter, perawat, ataupun 
tenaga medis lainnya maupun orang tua anak (Prest, 2003).  

Pemberian obat yang tidak tepat dengan kondisi pasien, mengakibatkan 

dampak negatif baik dari segi kesehatan (memperburuk kondisi pasien) serta segi 

ekonomis (pemborosan). Penggunaan obat dosis lebih maupun dosis kurang 

merupakan indikasi DRPs yang dapat menyebabkan kegagalan terapi atau tidak 

tercapainya hasil terapi yang diinginkan. Ada 2 kemungkinan akibat DRPs 

interaksi obat, yaitu meningkatnya efek toksik atau efek samping obat, atau 

berkurangnya efek klinik yang diharapkan (Cipolle et al., 1998). Kejadian 

kesalahan dalam pengobatan serta resiko kesalahan yang serius lebih sering terjadi 

pada anak dibanding pada orang dewasa. Hal itu disebabkan dengan masalah 

perhitungan dosis, tidak adanya standar dosis bagi pasien anak, tidak terdapat 

bentuk sediaan dan formulasi yang sesuai serta penggunaan indikasi maupun dosis 

obat secara ‘off-licence’ (Prest, 2003).  

Pemilihan tempat penelitian di instalasi rawat inap RS “X” Surakarta 

karena merupakan rumah sakit di Surakarta yang dijadikan sebagai pusat rujukan 

dari rumah sakit yang ada di Surakarta dan sekitarnya. Selain itu rumah sakit ini 

merupakan rumah sakit pendidikan, dimana rumah sakit ini dapat memberikan 

kontribusi nyata untuk pendidikan dan penelitian kesehatan, dengan pelayanan 

unggulan sebagai fasilitas pelayanan publik milik pemerintah sehingga banyak 

dijadikan tujuan untuk pelayan kesehatan pasien seperti pasien infeksi saluran 

pernafasan akut. Untuk itu perlu dilakukan penelitian evaluasi Drug Related 
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Problems (DRPs) pada pasien anak infeksi saluran pernafasan akut agar pasien 

mendapatkan obat yang rasional sesuai kebutuhan klinis. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Alat yang di gunakan untuk penelusuran data adalah buku-buku rujukan 

yang menjadi sumber analisis data yaitu “Pharmaceutical Care untuk Infeksi 

Saluran Pernafasan” (Depkes, 2006), “British National Formulary”  (BNF, 

2009), “Pediatric Dosage Handbook” (PDH, 2009), “Informatorium Obat 

Nasional Indonesia” (IONI, 2008), “Drug Interaction” (Stockley et al., 2003) dan 

“Drug Interaction Facts” (Tatro, 2001). Bahan penelitian yang digunakan 

diperoleh dari data rekam medik untuk pasien anak infeksi saluran pernafasan 

akut di Instalasi Rawat Inap RS “ X “ Surakarta tahun 2012. 

Cara Penelitian  

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian secara deskriptif dan 

bersifat non eksperimental. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

retrospektif. Teknik pengambilan sample dengan cara purposive sampling. 

Penelitian ini dilakukan di RS “X” Surakarta tahun 2012 dengan pengambilan 

sampel sebanyak 100 kasus yang masuk kriteria inklusi, meliputi pasien anak usia 

2-12 tahun, menderita sinusitis, faringitis, bronkhiolitis, dan pneumonia. 

Analisis Data 

Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan 

pengelompokan sebagai berikut : Karakteristik pasien meliputi usia, berat badan, 

gejala, dan diagnosa ISPA. Karakteristik obat yang digunakan meliputi terapi 

dengan antibiotik dan terapi dengan obat lain, dosis, frekuensi, cara pemakaian, 

waktu pemberian dan lama pemberian. Karakteristik DRPs meliputi kategori obat 

salah, ketidaktepatan dosis yaitu dosis kurang dan dosing lebih, serta potensial 

interaksi obat.  

Cara analisis sebagai berikut : 

1. Analisis obat salah dilihat dari data rekam medik pasien, untuk mengetahui 

apakah pasien mempunyai riwayat alergi dengan obat tertentu atau menerima 
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Berdasarkan penggolongan usia anak menurut Prest, (2003), pembagian 

usia anak yaitu usia 2 tahun-12 tahun. Gambar 1 menunjukan pasien infeksi 

saluran pernafasan akut pada anak banyak di derita oleh pasien usia 2-5 tahun 

(82%). Usia bayi dan balita merupakan usia yang rentan untuk menderita suatu 

infeksi. Hal ini disebabkan karena sistem kekebalan tubuh yang masih belum 

matang, sehingga anak mudah menderita infeksi dan tertular suatu penyakit 

(Nursalam et al., 2005).  

Karakteristik berdasarkan diagnosa penyakit  
Tabel 1. Diagnosis pasien anak penyakit infeksi saluran pernafasan akut di instalasi rawat 

inap RS “X” Surakarta Tahun 2012 

Diagnosis 
Jumlah 
 (n=100) 

(%) 
Faringitis 56 

Pneumonia 17 
Bronkhiolitis 3 

ISPA  23 
Sinusitis 1 

Total 100 
 
Tabel 1. Dapat disimpulkan bahwa sebaran diagnosis ISPA terbanyak di 

instalasi rawat inap RS “X” Surakarta tahun 2012 yaitu faringitis sebanyak 56%. 

Hal ini karena Streptococci hemolitik Grup A (Streptococcus pyogenes) banyak 

dijumpai pada kasus faringitis anak-anak sebanyak 15-30% dan 5-10% pada 

faringitis dewasa (Depkes, 2006). Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 77 kasus 

yang masuk kedalam kriteria klasifikasi seperti diagnosis sinusitis, faringitis, 

bronkhiolitis dan pneumonia, sedangkan 23 kasus yang didiagnosis mengalami 

ISPA tetapi pada rekam medik tidak jelas jenis penyakit ISPA apa yang diderita 

pasien, tidak bisa diklasifikasikan untuk dianalisis. 

Karakteristik Obat 

1. Obat yang digunakan 
Tabel 2. Distribusi obat  yang digunakan pasien anak penyakit infeksi saluran pernafasan 

akut di instalasi rawat inap RS “X”  Surakarta Tahun 2012 
Kelas Terapi Obat yang digunakan Jumlah 

(n=100) 
Antibiotik Amoksisilin 10   

 Ampisilin 41   
 Cefepime 1   
 Cefixime 1   
 Cefotaxime 5   
 Ceftazidime 7   
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Kelas Terapi Obat yang digunakan Jumlah 
(n=100) 

Antibiotik Ceftriaxone 4   
 Cefadroxil 2   
 Ciprofloxacin 1   
 Eritromisin 1 
 Gentamisin 8   
 Klorampenikol 21   
 Metronidazole 12   

Analgetik-antipiretik Ibuprofen 1 
 Parasetamol 90 

Antihistamin Cetirizine 19 
Antiemetik Domperidone 8 

 Ondansetron 2 
Kortikosteroid Dexametasone 10 

 Metilprednisolon 4 
 Prednisolon 1 

Ekspektoran Ambroxol 25 
 Glyceryl Guaiacolate 1 

Bronkodilator Salbutamol 1 
Dekongestan Pseuodoefedrin 1 

 Ephedrin 1 
Antikonvulsan Diazepam 24 

 phenobarbital 15 
H2 - blocker Ranitidin 2 

 Total 319 
 
Jenis antibiotik yang diresepkan untuk penyakit infeksi saluran pernafasan 

akut berdasarkan hasil penelitian ini di antaranya adalah amoksisilin, ampisilin, 

cefepime, cefixime, cefotaxime, ceftazidime, ceftriaxone, cefadroxil, 

ciprofloxacin, eritromisin, gentamisin, klorampenikol, metronidazole. Dilihat 

pada tabel 2, bahwa antibiotik yang paling banyak digunakan adalah golongan 

penisilin yaitu ampisilin sebanyak 41 obat (12,85%). Aktif terhadap kuman positif 

dan beberapa kuman negatif seperti E.coli, H.influenzae, Salmonella, semua 

kuman tersebut dapat dihambat oleh ampisilin sehingga ampisilin banyak 

digunakan untuk mengatasi infeksi saluran nafas (Tjay dan Raharja, 2007). 

Berdasarkan tabel 2 dari hasil analisis penggunaan terapi obat lain pada 

pengobatan ISPA, didapatkan penggunaan obat terbesar adalah analgetik-

antipiretik yaitu parasetamol sebanyak 90 obat (28,21%). Analgetik-antipiretik 

digunakan untuk pengobatan simptomatik. Parasetamol dapat mengobati panas 

yang dapat terjadi karena adanya infeksi pada pasien, sehingga tubuh mengalami 

gangguan metabolisme yang mengakibatkan suhu tubuh meningkat (Tjay dan 

Lanjutan (Tabel 2) 
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Raharja, 2007). Penggunaan parasetamol lebih disukai karena kurang mengiritasi 

lambung dibandingkan dengan asetosal (IONI, 2008).  

Ranitidin merupakan antagonis reseptor H2 untuk mengatasi tukak 

lambung dan duodenum dengan cara mengurangi sekresi asam lambung sebagai 

akibat penghambatan reseptor histamin-H2 (IONI, 2008). Ranitidin daya 

menghambatnya terhadap sekresi asam lebih kuat dari pada simetidin, tetapi lebih 

ringan dibandingkan penghambat pompa proton seperti omeprazol. Obat ini tidak 

merintangi perombakan oksidatif dari obat-obat lain, sehingga tidak 

mengakibatkan interaksi yang tidak diinginkan (Tjay dan Raharja, 2007). 

Drug Related Problems (DRPs) 

Kategori DRPs pada penelitian ini meliputi kategori obat salah, 

ketidaktepatan dosis meliputi dosis kurang dan dosis lebih serta potensial  

interaksi obat. Penelitian ini didasarkan pada data rekam medik yang diambil dari 

100 pasien dengan jumlah obat yang digunakan sebanyak 319 obat. Berdasarkan 

hasil penelitian terdapat 77 kasus yang masuk kedalam kriteria klasifikasi seperti 

sinusitis, faringitis, bronkhiolitis dan pneumonia, sedangkan 23 kasus yang 

terdiagnosis dan tercatat mengalami ISPA, tidak bisa diklasifikasikan untuk 

dianalisis, karena tidak jelas jenis penyakit infeksi saluran pernafasan akut apa 

yang diderita pasien.  

1. Presentase Kejadian DRPs 

a. Obat Salah 

Berdasarkan hasil penelitian terapi pengobatan, dari 77 kasus yang masuk 

kedalam klasifikasi sinusitis, faringitis, bronkhiolitis dan pneumonia, tidak 

ditemukan kategori DRPs obat salah dari total obat yang dianalisis. Obat salah 

yaitu obat kontraindikasi dengan pasien, obat tidak efektif, pasien alergi, dan 

pasien menerima obat efektif tetapi tidak aman (Cipolle et al., 1998). Sedangkan 

23 kasus yang terdiagnosis dan tercatat mengalami ISPA karena tidak jelas jenis 

penyakit infeksi saluran pernafasan akut apa yang diderita pasien, sehingga tidak 

bisa diklasifikasikan untuk dianalisis. 
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b. Dosis Kurang 
Menurut Cipolle et al., (1998), penyebab tidak efektifnya terapi obat pada 

pasien antara lain pasien menerima obat dalam jumlah dosis kecil terapi dibanding 
dari dosis lazim yang meliputi besaran, frekuensi dan durasi. Dosis kurang dapat 
menyebabkan waktu pengobatan menjadi lebih lama dan biaya pengobatan 
menjadi mahal. 

Berdasarkan hasil penelitian dari 77 kasus klasifikasi sinusitis, faringitis, 

bronkhiolitis dan pneumonia sebanyak 40 kasus (34,19%) DRPs dosis kurang 

yang terbagi mejadi besaran kurang sebanyak 34 kasus (85%), frekuensi kurang 

sebanyak 6 kasus (15%) dan tidak ditemukan adanya durasi kurang dalam 

penelitian DRPs kategori dosis kurang dari total obat yang dianalisis. Sedangkan 

untuk 23 kasus yang terdiagnosis dan tercatat mengalami ISPA karena tidak jelas 

jenis penyakit infeksi saluran pernafasan akut apa yang diderita pasien, sehingga 

tidak bisa diklasifikasikan untuk dianalisis. 

Meningkatnya efek samping obat dan bahkan kematian disebabkan karena 

penggunaan antibiotik yang tidak rasional, selain itu penggunaan terlalu singkat 

atau terlalu lama pada jenis antibiotik juga akan menimbulkan resistensi 

(Refdanita et al., 2004).  

c. Dosis Lebih 

Pemberian dosis yang melebihi standar pemberian pada pasien dapat 

meningkatkan resiko efek toksik yang membahayakan bagi pasien (Cipolle at al., 

1998). Drug related problems kategori dosis lebih adalah pasien yang menerima 

obat dengan durasi, frekuensi dan durasi melebihi dosis lazim. Kejadian DRPs 

kategori dosis lebih sebanyak 26 kasus (22,22%) dari total obat yang dianalisis 

pada 77 kasus klasifikasi sinusitis, faringitis, bronkhiolitis dan pneumonia. 

Sedangkan untuk 23 kasus yang terdiagnosis dan tercatat mengalami ISPA karena 

tidak jelas jenis penyakit infeksi saluran pernafasan akut apa yang diderita pasien, 

sehingga tidak bisa diklasifikasikan untuk dianalisis. 

Kategori DRPs dosis lebih dibagi menjadi besaran lebih sebanyak 24 

kasus (92,31%), berdasarkan hasil penelitian terdapat 6 kasus (25%) penggunaan 

metronidazole dan 6 kasus pada penggunaan klorampenikol pada besaran lebih, 



10 
 

penggunaan metronidazole dosis tinggi atau karena penggunaan jangka panjang 

dapat mengakibatkan neuropati perifer yang merupakan efek samping yang serius 

yang dapat terjadi pada sistem saraf, sedangkan penggunaan klorampenikol dapat 

menyebabkan efek samping hematologi yang berat jika diberikan secara sistemik, 

pemberian dosis tinggi pada neonatus dapat menyebabkan sindrom Grey baby 

dengan metabolisme hati yang belum matang (IONI, 2008).  

Frekuensi lebih merupakan pemberian obat kepada pasien yang aturan 

pakainya dibawah frekuensi standar yang telah di tentukan. Sebanyak 2 kasus 

(7,69%) frekuensi lebih dalam penelitian ini yang dikategorikan sebagai dosis 

lebih. Berdasarkan hasil penelitian terapi cefepime dalam resep frekuensi aturan 

pakainya adalah  3 x 1 sedangkan dalam buku standar Pediatric Dosage 

Handbook, 2009 frekuensi aturan pakai 2 x 1 dalam sehari dan penggunaan 

eritromisin dalam resep frekuensi aturan pakainya adalah 6 x 1 sedangkan 

menurut aturan pakai dalam buku standar Pharmaceutical Care untuk Infeksi 

Saluran Pernafasan, 2006 penggunaan eritromisin seharusnya aturan 

frekuensinya adalah  3-4 x 1 dalam sehari. Frekuensi berlebih dapat menyebabkan 

dosis lebih yang dapat mengakibatkan overdosis, sedangkan untuk durasi lebih 

kategori DRPs dosis lebih tidak ditemukan dalam penelitian ini. 

Untuk obat-obatan yang bersifat symptoms (yang menghilangkan 

gejalanya bukan penyebabnya) pengurangan dosis atau frekuensinya dapat 

dilakukan untuk meminimalkan efek samping yang merugikan dengan 

menyesuaikan dengan kondisi pasien (WHO, 2004). 

d. Interaksi Obat 
Identifikasi drug related problems untuk kategori interaksi obat didasarkan 

pada pemakaian obat yang bersamaan dalam 1 hari. Interaksi obat terjadi bila dua 

atau lebih obat berinteraksi sehingga toksisitasnya dan keefektifitasnya berubah 

dari satu atau dua obat (Fradgley, 2003). 

Pada penelitian ini, interaksi obat dianalisis dengan buku standar yaitu 

Drug Interaction (Stockley et al, 2003) dan Drug Interaction Facts (Tatro, 2001) 

yang kemudian ditemukan adanya beberapa interaksi obat pada pasien ISPA. 
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1) Interaksi obat berdasarkan tingkat signifikansinya 

Level signifikan digunakan untuk melihat jumlah interaksi obat dengan 

obat lain. Jumlah dan macam obat berdasarkan level signifikansinya dapat dilihat 

pada tabel 3. 
Tabel 3. Presentase Jumlah Interaksi Obat Berdasarkan Signifikansinya pada  Pasien Anak 
Infeksi Saluran Pernafasan Akut di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi Surakarta  

Tahun 2012 
Level Signifikan Jumlah Kasus (n=51 ) 

% 
1 - - 
2 4 7,84 
3 - - 
4 31 60,78 
5 15 29,42 

Tidak Ada Keterangan 1 1,96 
Total 51 100 

 
Data mengenai klasifikasi interaksi berdasarkan level signifikansinya ini 

diharapkan dapat dimanfaatkan oleh tumah sakit untuk menentukan prioritas 
penanganan interaksi yang terjadi secara klinik. Level signifikan interaksi 1,2, dan 
3 merupakan interaksi yang seharusnya diprioritaskan untuk dicegah dan diatasi, 
sedangkan interaksi dengan level signifikan 4 dan 5 jarang terjadi tetapi cukup 
diperlukan monitoring terjadinya interaksi.    

Berdasarkan tabel 4 dari hasil penelitian interaksi obat yang paling banyak 

terjadi yaitu pada penggunaan kombinasi obat ampisilin-klorampenikol sebanyak 

18 kasus (35,29%). Menurut Tatro (2001), interaksi yang terjadi antara ampisilin-

klorampenikol termasuk level 4 dengan tingkat keparahan mayor dan 

terdokumentasi possible, artinya interaksi obat belum pasti terjadi, tetapi jika 

terjadi interaksi berefek fatal dan dapat menyebabkan kematian, tidak ada 

penanganan saat terjadi interaksi tetapi memerlukan monitoring.  

Banyaknya jumlah obat yang diberikan pada masing-masing pasien 

mengakibatkan potensial kemungkinanan terjadinya interaksi obat yang cukup 

besar selama terapi. 

2) Interaksi obat yang belum diketahui level signifikannya  

Level signifikan yang belum diketahui interaksi yang terjadi dikarenakan 

belum terdapat monografi interaksi obat dalam Drug Interaction Fact oleh Tatro 

tahun 2001. Hal ini mungkin terjadi karena belum adanya obat yang dilaporkan 

ketika buku tersebut disusun, terjadinya interaksi kombinasi obat yang baru 

didapatkan dari Stockley tahun 2008. 
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Tabel 4. Presentase Drug Related Problems Kategori Interaksi Obat pada  Pasien Anak Infeksi 
Saluran Pernafasan Akut di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2012 

Level 
Signifikan 

Tingkat 
Keparahan Dokumentasi Obat yang 

berinteraksi Interaksi Pengatasan Jml 

1 
(Tatro, 2001) - - - - - - 

2 
(Tatro, 2001) 

Moderat Established Fenobarbital-
Dexametasone 

Dexametason dapat 
menstimulus 
metabolisme kedua 
dari fenobarbital 
yaitu menginduksi 
enzym dari hati, 
sehingga 
fenobarbital akan 
menurunkan efek 
deksametason 
(Tatro, 2001) 
 

Jika terjadi, sebaiknya 
hindari kombinasi 
fenobarbital-
dexametasone atau 
monitoring secara hati-
hati bila perlu hentikan 
terapi (Tatro, 2001) 

4 

3 
(Tatro, 2001) 

- - - - - - 

4 
(Tatro, 2001) 

Mayor Possible Ampisilin-
klorampenikol 

Kombinasi terapi 
ampisili-
klorampenikol dapat 
meningkatkan 
resistensi 
H.Influenzae. 
Kloramfenikol dapat 
mengurangi efek 
penisilin(Tatro, 2001)

Tidak ada penanganan 
saat terjadi interaksi 
tetapi memerlukan 
monitoring. Kombinasi 
ampisilin-
klorampenikol juga 
memiliki efek sinergis 
(Tatro, 2001) 

18 

Moderat 

Possible Parasetamol-
phenobarbital 

Parasetamol dapat 
menurunkan terapi 
efek fenobarbital  
(Tatro, 2001) 

Dilakukan  monitoring 
saja saat parasetamol-
phenobarbital 
diberikan (Tatro, 2001) 

9 

 Moderat  Klorampenikol
-phenobarbital 

Kloramfenikol 
meningkatkan kadar 
fenobarbital dengan 
menurunkan 
metabolisme  
(Tatro, 2001) 

Dimonitoring kadar 
antibiotik dalam 
level plasma. Jika 
terjadi efek 
samping karena 
interaksi sebaiknya 
dosis phenobarbital 
diturunkan saat 
dikombinasi 
dengan 
klorampenikol 
(Tatro, 2001) 

4 

5 
(Tatro, 2001) 

Minor Unlikely Klorampenikol
-parasetamol 

Penggunaan secara 
bersamaan antara 
parasetamol-
klorampenikol 
dapat 
mempengaruhi 
aksi farmakokine-
tik dari 
klorampenikol 
(Tatro, 2001) 

Tidak perlu 
dilakukan 
monitorng karena 
jarang sekali 
ditemukannya 
interaksi 
(Tatro, 2001) 

15 

 
Tidak ada 
keterangan 

- - Fenobarbita-
metronidazole 

fenobarbital dapat 
meningkatkan 

metabolisme dari 
metronidazole dan 
kegagalan terapi  
(Stokley,2003) 

Monitoring efek 
kedua obat saat 

dikombinasi 
(Stokley,2003) 

1 

Total 51 
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Keterangan : 
Level signifikansi 
1 =  mayor, suspected (efeknya dapat mengakibatkan kematian atau menyebabkan kerusakan permanen, 

efeknya bisa muncul dan ada data yang tersedia). 
2 =  moderat, suspected ( bisa menunggu status klinik pasien, terapi tambahan, rawat inap di RS atau 

perpanjangan rawat inap di RS mengkin dibutuhkan, ( efeknya bisa muncul dan ada data yang tersedia). 
Established ( terbukti terjadi dalam klinik trial) 

3 =  minor, suspected (efeknya ringan, tidak mengganggu hasil terapi, efeknya bisa muncul dan ada data yang 
tersedia). 

4 =  mayor/moderat, possible ( efeknya mungkin muncul tetapi data yang ada terbatas). 
5 =  minor, possible/unlikely (efeknya mungkin  muncul tetapi data yang ada terbatas atau diragukan, tidak 

ada data tentang klinisnya). 
 
2. Presentase kasus kejadian DRPs 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui sebanyak 117 kasus kejadian DRPs 

yang terjadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2012. Angka kejadian DRPs 

terbanyak adalah pada potensial interaksi obat yaitu 51 kasus (43,59%),  dosis 

kurang sebesar 40 kasus (34,19%), dosis lebih sebanyak 26 kasus (22,22%), dan 

tidak temukan kasus pada DRPs kategori obat salah. 
Tabel 5. Presentase kejadian DRPs pada pasien anak Infeksi Saluran Pernafasan Akut  

di Instalasi rawat inap  RSUD Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2012 

Jenis DRPs Jumlah Kasus Presentase jumlah obat yang digunakan 
(n=117) 

Interaksi Obat 51 43,59 
Dosis kurang 40 34,19 
Dosis Lebih 26 22,22 
Obat Salah - - 

Total 117 100,00 
 
Kesimpulan  

Dari hasil penelitian pada 100 sampel pasien anak penyakit Infeksi Saluran 

Pernafasan Akut di instalasi rawat inap RSUD Dr.Moewardi Surakarta tahun 

2012, ditemukan DRPs kategori interaksi obat sebanyak 51 kasus (43,59%), dosis 

kurang sebanyak 40 kasus (34,19%), dosis lebih sebanyak 26 kasus (22,22%), dan 

tidak ditemukannya DRPs kategori obat salah dari total obat yang dianalisis. 

Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian DRPs aktual yang merupakan terjadinya problem 

yang berkaitan dengan terapi obat yang sedang diberikan pasien. 

2. Perlu adanya penelitian DRPs secara prospektif yaitu karakteristik pasien 

dipantau atau ditindak lanjuti untuk jangka waktu tertentu sehingga penelitian 

dapat langsung mengkonfirmasikan kepada dokter 
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