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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jumlah penduduk Indonesia tercatat sejumlah 200 juta orang, dengan 

prevalensi penderita DM adalah 1,4-1,6%. Pada tahun 1994 diperkirakan 2-5 juta 

orang menderita DM dan jumlah tersebut akan menjadi 4 juta pada tahun 2000 

dan 5 juta pada tahun 2010. Menghadapi jumlah pasien DM yang semakin 

meningkat diperlukan peningkatan peran semua tingkat pelayanan kesehatan baik 

primer, sekunder ataupun tersier (FKUI, 2005). 

Menurut American Diabetes Association (ADA) 2003, diabetes mellitus 

merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau 

karena keduanya. Hiperglikemia kronik pada diabetes berhubungan dengan 

kerusakan jangka panjang, disfungsi dan kegagalan beberapa organ tubuh, 

terutama mata, ginjal, syaraf, jantung dan pembuluh darah. 

Diabetes mellitus dapat menyerang berbagai golongan, umur, dan berbagai 

lapisan masyarakat. Di Indonesia penanganan DM belum mendapatkan skala 

prioritas utama. Padahal dampak negatif yang ditimbulkan dari penanganan yang 

tidak serius sudah dapat dilihat, seperti penurunan kualitas SDM (Pranoto, 2006). 

Salah satu dari masalah akibat penggunaan obat adalah reaksi obat yang 

tidak dikehendaki (adverse drug reactions). Peningkatan 3% sampai 12% jumlah 

pasien rawat inap dan peningkatan 5% sampai 10% biaya perawatan di negara 

barat terjadi akibat dari ADR obat (Christianie et al., 2007). Menurut April 

(2011), dari penelitian yang dilakukannya di Puskesmas Ngemplak selama 

periode Februari-Mei 2011 diperoleh hasil 1,9% ADR menjadi penyebab pasien 

dirawat inap, manifestasi klinik yang ditimbulkan dari ADR diantaranya mual, 

muntah dan reaksi alergi. 

Adverse Drug Reactions dapat memperburuk penyakit dasar yang sedang 

kita terapi, serta menjadikan bertambahnya permasalahan baru bahkan kematian. 

Keracunan dan syok anafilaktik merupakan contoh ADR berat yang dapat 

menimbulkan kematian. Rasa gatal dan mengantuk adalah sebagai contoh ringan 
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akibat ADR. Sangatlah banyak dari yang dapat kita perkirakan akan timbul, 

sampai yang tidak dapat diperkirakan yang potensial membahayakan keselamatan 

pasien. Sebuah penelitian di Prancis dari 2067 orang dewasa berusia 20-67 tahun 

yang mendatangi pusat kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan dilaporkan bahwa 

14,7 % memiliki riwayat efek samping terhadap satu atau lebih obat (Mariyono & 

Suryana, 2008). 

Lebih dari 100.000 kematian setiap tahunnya di Amerika serikat di 

sebabkan oleh reaksi obat yang tidak diinginkan. Penerimaan pasien di rumah 

sakit, 3-6% disebabkan oleh reaksi obat yang merugikan. Sekitar 6-15%  atau  2,2 

juta orang di Amerika Serikat pasien rawat inap mengalami efek samping yang 

serius (Riedl & Casillas, 2003). 

Menurut Saravanan et al., (2011) penelitian tentang ADR yang timbul 

akibat penggunaan antidiabetik oral disebutkan bahwa  dari 35 sampel, 27 

(77,14%) ADR dialami oleh laki-laki, sedangkan 8 (22,86%) ADR dialami oleh 

perempuan. Pola resep dianalisis, diamati bahwa pasien 46,7% diresepkan dengan 

derivat sulvonilurea, 36% dengan derivat biguanid, 9,3% dengan thiazolidin dan 

8% menggunakan kombinasi sulfonilurea dan biguanid. Beberapa ADR yang 

timbul setelah pemakaian antidiabetik oral diantaranya hipoglikemik, mual, 

muntah, diare, kepeningan, reaksi alergi pada kulit, Edema, iritasi gastritis, 

berkeringat, sakit kepala, lemas, distensi perut dan susah tidur. 

Manajemen resiko merupakan satu bagian yang penting bagi tanggung 

jawab apoteker. Dalam upaya pencegahan resiko, praktek konvensional farmasi 

telah berhasil menurunkan biaya obat tapi belum menyelesaikan masalah 

sehubungan dengan penggunaan obat. Laporan dari IOM ( Institute of Medicine) 

1999 secara terbuka menyatakan bahwa paling sedikit 44.000 bahkan 98.000 

pasien meninggal di rumah sakit dalam satu tahun, akibat kesalahan pengobatan 

(Medications Eror)  (Depkes, 2008). 

Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian tentang ADR 

penggunaan antidiabetes pada pasien penderita diabetes mellitus yang  dirawat 

inap RSUD Dr. Moewardi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai dokumentasi dan sebagai bahan evaluasi terhadap pelayanan baik oleh 
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dokter maupun farmasis dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD 

Dr. Moewardi. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan adanya latar belakang di atas maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan permasalahannya yaitu: 

1. Apakah terdapat kejadian ADR pada terapi obat antidiabetes di RSUD Dr. 

Moewardi? 

2. Apa Jenis antidiabetes yang menyebabkan timbulnya ADR pada terapi obat 

antidiabetes di RSUD Dr. Moewardi? 

3. Bagaimana manifestasi kejadian ADR pada terapi obat obat antidiabetes di 

RSUD Dr. Moewardi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan 

1. Mengetahui angka kejadian ADR pada terapi obat antidiabetes di RSUD Dr. 

Moewardi. 

2. Mengetahui jenis anttidiabetes yang menyebabkan timbulnya ADR pada terapi 

obat antidiabetes di RSUD Dr. Moewardi. 

3. Mengetahui bagaimana manisfestasi kejadian ADR pada terapi obat 

antidiabetes di RSUD Dr. Moewardi. 

 

 

 

 


