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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

           Meningkatnya prevalensi diabetes mellitus di beberapa negara berkembang 

merupakan akibat dari peningkatan kemakmuran di negara bersangkutan seperti 

peningkatan pendapatan per kapita dan perubahan gaya hidup di kota-kota besar. 

Hal tersebut menyebabkan peningkatan prevalensi penyakit degeneratif, seperti 

penyakit jantung koroner (PJK), hipertensi, hiperlipidemia, diabetes mellitus dan 

lain-lain (Suyono, 2005). 

           Menurut Atlas Diabetes 2000 (International Diabetes Federation) 

tercantum perkiraan penduduk Indonesia di atas 20 tahun sebesar 125 juta dengan 

asumsi prevalensi diabetes mellitus (DM) sebesar 4,6% diperkirakan pada tahun 

2000 berjumlah 5,6 juta. Berdasarkan pola pertambahan penduduk saat ini, 

diperkirakan pada tahun 2020 nanti akan ada sejumlah 178 juta penduduk berusia 

di atas 20 tahun dan dengan asumsi prevalensi DM 4,6% akan didapatkan 8,2 juta 

pasien diabetes (Suyono, 2005). 

           Laksmanan (1986) memberitahukan alasan masuk rumah sakit yang 

disebabkan oleh penyakit iatrogenik (akibat dari pengobatan) dimana sebanyak 47 

kejadian iatrogenik yang muncul, ditemukan 35 kasus drug related illness.  

Kasus-kasus tersebut diantaranya terjadi pada antihipertensi 8 kasus, 

physiological modulator 7 kasus, terapi kanker 6 kasus, terapi diabetes 5 kasus, 

antikonvulsan 4 kasus, pengobatan jantung 2 kasus, antibiotik 2 kasus dan 

miscellaneous 1 kasus  (Cipolle et al., 1998). 
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           Mortalitas dan morbiditas yang diakibatkan oleh obat adalah masalah 

penting dan membutuhkan perhatian mendesak. Berdasarkan data dari program 

riset Boston Collaborative Drug Surveilance Program (BCDSP) ditemukan 

bahwa di antara 26462 pasien perawatan medis 24 atau 0.9% per 1000 dianggap 

telah meninggal akibat dari obat atau kelompok obat. Sementara itu, tahun 1997 di 

Amerika tercatat 140.000 kematian dan 1 juta pasien dirawat di rumah sakit 

karena Drug Related Problems (DRPs) dari obat yang diresepkan (Cipolle et al., 

1998). 

           Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ghose tahun 1980, di Cumberlan 

Infirmary Carlisle, Inggris  yang dilakukan pada salah satu unit perawatan umum 

menemukan 8,8% kejadian Drug Related Problems pada 93% pasien darurat. 

Berdasarkan data penelitian Minnensota Pharmaceutical Care Project yang telah 

diidentifikasi dan ditetapkan oleh komunitas farmasis menunjukkan bahwa 

ditemukan 5553 kejadian DRPs 23% diantaranya membutuhkan terapi obat 

tambahan, 15% diidentifikasi dari pasien yang menerima obat salah, 8% karena 

obat tanpa indikasi medis yang valid, 6% diantaranya menyangkut dosis yang 

terlalu tinggi, 16% menyangkut dosis yang terlalu rendah. Sedangkan penyebab 

umum lainnya Adverse Drug Reaction (ADRs) sebanyak 21%, serta 11% 

menyangkut ketidakpatuhan pasien (Cipolle et al. ,1998). Selain itu, menurut 

Artemisia, dkk. pada penelitian mengenai Kajian Drug Related Problems pada 

Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan Hipertensi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

menunjukkan persentase ketidaktepatan pemilihan obat pada pasien diabetes 

mellitus tipe 2 dengan hipertensi disebabkan oleh kondisi pasien dengan adanya 
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penyulit sebesar 12,04% serta pada pemberian obat untuk pasien diabetes mellitus 

tipe 2 dengan hipertensi juga diberikan obat lain yang tidak perlu karena tidak 

adanya indikasi (terapi obat tidak perlu) sebesar 5,56% (Artemisia, dkk, 2006). 

           Menurut catatan medik pasien rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah 

Sukoharjo, jumlah penderita diabetes mellitus pada tahun 2007 relatif sedikit, 

tetapi dari jumlah tersebut banyak pasien DM yang mengalami komplikasi 

penyakit sehingga pasien menerima terapi obat yang lebih banyak untuk 

pengobatannya yang memungkinkan terjadinya DRPs potensial meliputi obat 

salah dan terapi obat tidak perlu. 

           Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian pada pengobatan 

pasien diabetes mellitus rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo 

terhadap kemungkinan terjadinya Drug Related Problems yang meliputi obat 

salah dan terapi obat tidak perlu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai dokumentasi dan sebagai bahan evaluasi terhadap pelayanan baik oleh 

dokter maupun farmasis dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan oleh 

dokter maupun farmasis.  

B. Perumusan Masalah 

           Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

           Seberapa besarkah angka kejadian DRPs  potensial dan persentasenya pada 

pasien diabetes mellitus di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah 

Sukoharjo tahun 2007 yang meliputi obat salah dan terapi obat yang tidak perlu? 
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C. Tujuan Penelitian 

           Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis   

DRPs potensial yang terjadi dan persentase kejadiannya pada pasien diabetes 

mellitus di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo tahun 2007 

yang meliputi : 

1.  Obat salah 

2.  Terapi obat tidak perlu 

D. Tinjauan Pustaka 

1.  Diabetes Mellitus 

a.   Definisi 

           Diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada 

seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar glukosa darah 

akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif  (Suyono, 2005). Suatu 

kekurangan insulin absolut terjadi jika pankreas tidak berfungsi lagi untuk 

mensekresi insulin dan kekurangan insulin relatif terjadi jika produk insulin tidak 

mencukupi dengan kebutuhannya (Mustchler, 1991). 

           Insulin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang terletak di lekukan 

usus dua belas jari sangat penting untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa 

darah, yaitu orang normal (non diabetes) waktu puasa antara 60-120 mg/dl dan 

dua jam setelah makan di bawah 140 mg/dl. Bila terjadi gangguan kerja insulin, 

baik secara kuantitas maupun kualitas, keseimbangan tersebut akan terganggu 

sehingga kadar glukosa darah cenderung naik  (Tjokroprawiro, 2006). 
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b.  Gejala Diabetes Mellitus 

           Gejala penyakit diabetes mellitus dapat digolongkan menjadi gejala akut 

dan gejala kronik. Gejala akut meliputi : banyak makan (polifagia), banyak 

minum (polidipsia), banyak kencing (poliuria), berat badan turun dengan cepat (5-

10 kg dalam waktu 2-4 minggu) dan badan mudah lelah. Sedangkan gejala kronik 

diantaranya : kulit terasa panas dan terasa tebal, kram, mudah lelah, mudah 

mengantuk, pandangan mata kabur, gigi mudah lepas, kemampuan seksual 

menurun dan para ibu hamil sering mengalami keguguran atau kematian janin 

dalam kandungan atau berat bayi lahir lebih dari 4 kg (Tjokroprawiro, 2006). 

c. Kriteria Diagnostik Diabetes Mellitus dan gangguan toleransi glukosa 

1)   Kadar glukosa plasma sewaktu (plasma vena) � 200 mg/dl   

2)   Kadar glukosa plasma puasa (plasma vena) � 126 mg/dl 

3)  Kadar glukosa plasma � 200 mg/dl pada 2 jam sesudah beban glukosa 75 gram     

pada Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) (Soegondo dan Subekti, 2002). 

d.  Klasifikasi Diabetes Mellitus  

1)  DM tipe 1 

           Diabetes ini ditandai oleh defisiensi mutlak insulin, onset gejala yang berat 

timbul secara mendadak, cenderung menjadi ketosis, dan untuk menopang 

kehidupannya tergantung pada insulin dari luar. Oleh karena itu juga disebut juga 

Diabetes Mellitus Tergantung Insulin (DMTI). Usia saat timbulnya gejala klinis 

atau diagnosis biasanya di bawah 30 tahun, meskipun gangguan tersebut dapat 

terjadi pada semua usia (Anonima, 2000).  
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           Diduga diabetes tipe 1 disebabkan oleh infeksi atau toksin lingkungan yang 

menyerang orang dengan sistem imun yang secara genetis merupakan faktor 

predisposisi untuk terjadinya suatu respon autoimun kuat yang menyerang antigen 

sel beta pankreas. Faktor ekstrinsik yang mempengaruhi fungsi sel beta pankreas 

meliputi kerusakan yang disebabkan oleh virus, seperti virus penyakit gondok 

(mumps) dan virus coxsakie B4 oleh agen kimia yang bersifat toksik atau oleh 

sitotoksin perusak dan antibodi yang dihasilkan dari imunosit yang disensitisasi 

(Katzung, 2002). 

2)  DM tipe II 

           Diabetes tipe ini juga disebut Diabetes Mellitus Tak Tergantung Insulin 

(DMTTI). DMTTI cenderung bersifat familial dan prevalensi yang sangat tinggi 

tercatat pada masyarakat yang telah merubah gaya hidup tradisional menjadi 

modern. Asidosis dan ketosis masih mungkin terjadi pada penderita DMTTI bila 

disertai infeksi berat (penyakit-penyakit lain yang melemahkan atau kelaparan). 

Usia timbulnya gejala biasanya di atas 40 tahun (Anonima,  2000). 

           Diabetes tipe 2 yang terdiri dari gabungan kerusakan sekresi dan kerja 

insulin, yang terdapat dalam rentang mulai dari resistensi insulin yang dominan 

dengan defisiensi insulin secara relatif sampai dengan kerusakan sekresi yang 

dominan dengan resistensi insulin. Sirkulasi insulin endogen cukup untuk 

mencegah terjadinya ketoasidosis tetapi insulin tersebut sering dalam kadar 

kurang dari normal atau secara relatif tidak mencukupi karena pekanya jaringan. 

Obesitas pada umumnya menyebabkan gangguan pada kerja insulin, yang 
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merupakan faktor risiko yang biasa terjadi pada diabetes tipe 2 dan sebagian besar 

pasien ini bertubuh gemuk (Katzung, 2002). 

3)  DM yang bertalian dengan malnutrisi  

           Diabetes ini disubklasifikasikan menjadi diabetes pankreatik fibrokalkukus 

dan diabetes pankreatik defisiensi protein. Sementara yang pertama ditandai 

dengan pembentukan batu di dalam saluran utama pankreas serta cabang-

cabangnya, bersama dengan fibrosis yang luas yang mempengaruhi kedua fungsi 

eksokrin dan endokrin pankreas. Subtipe defisiensi protein ditandai oleh tidak ada 

riwayat nyeri perut yang berulang, tidak tampak malabsorpsi zat-zat gizi akibat 

insufiensi eksokrin, tidak terdapat tanda-tanda pengapuran di dalam saluran 

pankreas atau pelebaran saluran tersebut (Anonima, 2000). 

4)  DM Kehamilan  

           DM Kehamilan (DMK) terbatas pada wanita hamil yang onset atau 

pengenalan intoleransi glukosa terjadi selama kehamilan. DMK paling sering 

merupakan jenis non-insulin dependent, namun bisa insulin dependent. Diagnosa 

DMK harus menyiagakan dokter atau ahli kebidanan dan penyakit kandungan 

terhadap kehamilan risiko tinggi, dan kebutuhan sesudah melahirkan akan 

penilaian ulang pengklasifikasian lebih tepat jenis dan keparahan intoleransi 

glukosa dan memperkirakan perkembangan berikutnya menjadi diabetes klinis 

(Anonima, 2000). 

5)  Toleransi glukosa terganggu  

           Toleransi glukosa terganggu bisa merupakan stadium dalam riwayat 

alamiah diabetes, sebab penderita toleransi glukosa terganggu berisiko lebih tinggi 
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untuk berkembang menjadi diabetes dibanding dengan masyarakat umum. 

Penyebab penyakit ini amat bervariasi, yang meliputi obat-obat tertentu dan 

banyak sindrom genetik yang khas serta keadaan-keadaan lain yang juga 

berhubungan dengan DM tipe 2 (Anonima, 2000). 

d. Komplikasi Diabetes Mellitus  

           Komplikasi dapat bersifat akut atau kronis. Komplikasi akut terjadi jika 

kadar glukosa darah seseorang meningkat atau menurun drastis jika seseorang 

menjalani diet terlalu ketat. Komplikasi kronis berupa kelainan pembuluh darah 

yang akhirnya dapat menyebabkan serangan jantung, ginjal, saraf dan penyakit 

berat lainnya. 

1)  Komplikasi Akut Diabetes Mellitus 

a)  Hipoglikemia 

           Hipoglikemia adalah suatu keadaan klinik gangguan saraf yang disebabkan 

penurunan glukosa darah. Gejala ini dapat berupa gelisah sampai berat berupa 

koma dengan kejang. Penyebab hipoglikemia adalah obat-obat hipoglikemik oral 

golongan sulfonilurea, khususnya glibenklamid (Waspadji, 2005). 

           Penderita koma hipoglikemia harus segera dibawa ke rumah sakit karena 

perlu mendapat suntikan glukosa 40% dan infus glukosa. Diabetesi yang 

mengalami reaksi hipoglikemik (masih sadar), atau koma hipoglikemik, biasanya 

disebabkan obat anti-diabetes yang diminum terlalu tinggi, penderita terlambat 

makan atau latihan fisik berlebihan (Tjokroprawiro, 2006). 
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b)  Ketoasidosis Diabetik  

           Ketoasidosis diabetik merupakan keadaan yang disebabkan karena 

meningkatnya keasaman tubuh oleh bahan-bahan keton akibat defisiensi insulin. 

Defisiensi insulin merupakan penyebab utama glukoneogenesis, yang kemudian 

menambah hiperglikemia (Supartondo, 2004). 

c)  Koma Hiperosmoler Non Ketotik (KHNK) 

           Definisi KHNK ialah suatu sindrom yang ditandai hiperglikemia berat, 

hiperosmolar, dehidrasi berat tanpa ketoasidosis disertai menurunnya kesadaran. 

Sindrom ini merupakan salah satu jenis koma non ketoasidosis. Secara klinis 

sering ditemukan pada usia lanjut, semakin muda semakin berkurang dan pada 

anak belum pernah ditemukan (Ranakusuma, 2004).  

d)  Asidosis laktat 

           Asidosis laktat adalah suatu keadaan gangguan keseimbangan asam basa 

darah yang ditandai dengan kenaikan kadar asam laktat lebih besar dari 5 mmol 

atau adanya anion gap lebih besar dari 20 mEq/L. Gangguan metabolik ini sering 

ditemui pada keadaan shock, sebagai kompensasi tubuh berupaya mengurangi 

sirkulasi ke daerah viseral agar sirkulasi ke otak tetap cukup, akibatnya organ 

seperti ginjal, hati dan usus akan mengalami kekurangan oksigen (Ranakusuma,  

2004).  

2)  Komplikasi Kronis Diabetes Mellitus 

           Komplikasi kronis diabetes mellitus terjadi pada semua pembuluh darah di 

seluruh bagian tubuh (angiopati diabetik). 
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       Angiopati dibagi menjadi 2 yaitu : 

a)    Makroangiopati (makrovaskuler) 

       Makrovaskuler lebih mudah mengidap penyakit jantung koroner, penyakit 

pembuluh darah kaki dan penyakit pembuluh darah otak. 

b)   Mikroangiopati (mikrovaskuler) 

      Mikrovaskuler mempunyai risiko untuk terjadinya penyakit ginjal dan mata. 

Sedangkan pada makrovaskuler dan mikrovaskuler akan mudah timbul infeksi 

dan penyakit nefropati (Waspadji ,2004). 

e. Terapi Diabetes Mellitus  

1)  Terapi Farmakologi  

a)  Terapi dengan Insulin  

           Insulin adalah suatu hormon yang diproduksi oleh sel beta dari pulau-pulau 

Langerhans kelenjar pankreas. Insulin dibentuk dari proinsulin yang distimulasi 

terutama oleh peningkatan kadar glukosa darah akan terbelah untuk menghasilkan 

insulin dan peptida penghubung (c-peptida) yang masuk ke dalam aliran darah 

dalam jumlah ekuimolar (Soegondo, 2005). 

           Insulin mempunyai beberapa pengaruh terhadap jaringan tubuh, insulin 

menstimulasi pemasukan asam amino ke dalam sel dan kemudian meningkatkan 

sintesa protein. Insulin meningkatkan penyimpanan lemak dan mencegah 

penggunaan lemak sebagai bahan energi. Insulin menstimulasi pemasukan 

glukosa ke dalam sel untuk digunakan sebagai sumber energi dan membantu 

penyimpanan glikogen di dalam sel otot dan hati (Soegondo, 2005). 
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Empat tipe insulin berdasarkan puncak dan jangka waktu efeknya : 

(1) Insulin kerja cepat, yaitu insulin regular merupakan satu-satunya insulin jernih 

atau larutan insulin, sementara lainnya adalah suspensi. Insulin regular adalah 

satu-satunya produk insulin yang cocok untuk pemberian intravena.  

(2) Insulin kerja sedang, yaitu NPH (Netral Protamine Hagedorn) yang 

mengandung sejumlah protamin dan sejumlah zink, yang keduanya kadang-

kadang mempunyai pengaruh sebagai penyebab reaksi imunologik, seperti 

urtikaria pada lokasi suntikan. 

(3) Insulin campur antara kerja cepat dan kerja sedang. 

(4) Insulin kerja panjang, mempunyai kadar zink tinggi untuk memperpanjang 

waktu kerjanya (Soegondo, 2005).    

Pemberian insulin bagi penderita DM tipe I adalah obat pilihan untuk 

mengatasi defisiensi insulin dengan pemberian insulin eksogen. Sedangkan bagi 

penderita DM tipe 2, jika terjadi kegagalan terapi dengan Obat Hipoglikemik Oral 

(OHO) maka insulin dapat digunakan sebagai terapi tambahan dengan OHO 

(Deglin dan Vallerand, 2005).  

           Lama kerja insulin beragam antar individu sehingga diperlukan 

penyesuaian dosis tiap pasien. Oleh karena itu, jenis insulin dan frekuensi 

penyuntikannya ditentukan secara individual. Umumnya, pasien diabetes mellitus 

memerlukan insulin kerja singkat untuk mengatasi hiperglikemia setelah makan 

(Anonimb, 2000). 
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b)  Obat Antidiabetik Oral  

(1) Golongan Sulfonilurea 

           Cara kerja obat golongan ini masih merupakan ajang perbedaan pendapat, 

tetapi pada umumnya dikatakan sebagai berikut : 

(a) Cara kerja utamanya adalah meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta 

pankreas. 

(b) Meningkatkan performance dan jumlah reseptor insulin pada sel otot lemak. 

(c) Meningkatkan efisiensi insulin dan potensiasi stimulasi transpor karbohidrat 

ke sel dan jaringan lemak. 

(d) Penurunan produksi glukosa oleh hati. 

(e) Cara kerja pada umumnya melalui suatu alur kalsium yang sensitif terhadap 

ATP (Soegondo, 2005).  

           Golongan sulfonilurea antara lain tolbutamid, klorpropamid, dan tolazamid 

yang merupakan obat-obat generasi ke-1. Sedangkan glikazid, glibenklamid, 

glipizid dan glikuidon merupakan obat-obat generasi ke-2 yang daya kerjanya 10-

100x lebih kuat daripada obat-obat generasi ke-1 (Tjay dan Raharja, 2002). 

2) Golongan Biguanid (Metformin) 

           Obat – obat ini tidak menstimulasi pelepasan insulin dan tidak menurunkan 

kadar gula darah pada orang sehat. Zat ini menekan nafsu makan hingga berat 

badan tidak meningkat, sehingga tepat diberikan pada penderita yang overweight. 

Mekanisme kerjanya berdasarkan peningkatan kepekaan reseptor insulin, 

sehingga absorpsi glukosa di jaringan perifer meningkat. Efeknya ialah turunnya 

kadar insulin yang terlalu kuat dan penurunan berat badan. Mekanisme lainnya 
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mungkin penghambatan glukoneogenesis dalam hati dan peningkatan penyerapan 

glukosa di jaringan perifer (Tjay dan Raharja , 2002).   

           Metformin diindikasi pada penderita diabetes dewasa yang tak tertolong 

dengan tindakan diet dan terdapat alergi terhadap antidiabetik oral tipe 

sulfonilurea. Selajutnya pada penderita diabetes yang kadar gula darahnya tidak 

cukup untuk diatur dengan turunan sulfonilurea (dan diet), maka diberikan 

kombinasi metformin dan sulfonilurea (Anonimb, 2000). 

(3) Glukosidase - Inhibitor 

           Obat-obat ini termasuk obat baru yang berdasarkan persaingan inhibisi 

enzim alfa-glukosidase di mukosa duodenum, sehingga reaksi peruraian 

polisakarida menjadi monosakarida dihambat. Dengan demikian glukosa 

dilepaskan lebih lambat dan absorbsinya ke dalam darah juga kurang cepat, lebih 

rendah dan merata, sehingga memuncaknya kadar gula darah dihindarkan, 

kombinasi dengan obat-obat lain memperkuat efeknya (Tjay dan Raharja, 2002). 

           Acarbose dan miglitol merupakan penghambat kompetitif alfa-glukosidase 

yang menghambat enzim alfa-glukosidase (maltase, isomaltase, sucrose, dan 

glukoamilase) di dalam saluran cerna, menunda kerusakan sukrosa dan 

karbohidrat komplek. Obat-obat ini mengurangi kadar glukosa post prandial 

(Dipiro et al. , 2005). 

(4) Insulin Sensitizing Agent  

           Thiazolidindion merupakan obat baru yang efek farmakologinya luas dan 

berupa penurunan kadar glukosa dan insulin dengan jalan meningkatkan kepekaan 

bagi insulin dari otot, jaringan lemak dan hati. Zat ini tidak mendorong pankreas 
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untuk meningkatkan pelepasan insulin seperti pada sulfonilurea (Tjay dan 

Raharja, 2002). 

(5) Meglitinida 

           Kelompok obat terbaru ini bekerja menurunkan suatu mekanisme khusus, 

yaitu mencetuskan pelepasan insulin dari pankreas segera sesudah makan. 

Meglitinida harus diminum cepat sebelum makan dan karena resorpsinya cepat, 

maka mencapai kadar puncak dalam 1 jam. Insulin yang dilepaskan menurunkan 

glukosa darah secukupnya. Ekskresinya juga cepat sekali, dalam waktu 1 jam 

sudah dikeluarkan tubuh (Tjay dan Raharja, 2002). 

2)  Terapi Non Farmakologi 

a)  Diet 

           Pangkal pokok penanganan diabetes adalah makan dengan bijaksana. 

Semua pasien selalu harus memulai diet dengan pembatasan kalori, terlebih-lebih 

pada pasien dengan kegemukan (DM tipe 2). Makanan perlu dipilih secara 

seksama terutama pembatasan lemak total dan lemak jenuh untuk mencapai 

normalitas kadar glukosa dan lipida darah (Tjay dan Raharja, 2002). 

b)  Gerak badan  

           Bila terdapat resistensi insulin, gerak badan secara teratur (jalan kaki, atau 

bersepeda, olahraga) dapat menguranginya. Hasilnya insulin dapat dipergunakan 

secara lebih baik oleh sel tubuh dan dosisnya pada umumnya dapat diturunkan 

(Tjay dan Raharja, 2002). 

 

 



 15 

c)  Penyuluhan 

           Penyuluhan untuk rencana pengelolaan sangat penting untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal. Edukasi diabetes adalah pendidikan dan pelatihan mengenai 

pengetahuan dan keterampilan bagi pasien diabetes yang bertujuan menunjang 

perilaku untuk meningkatkan pemahaman pasien akan penyakitnya, yang 

diperlukan untuk mencapai keadaan sehat optimal, dan penyesuian keadaan 

psikologik serta kualitas hidup yang lebih baik (Waspadji, 2005).              

2.  Pharmaceutical care  

           Adalah tanggung jawab profesi terhadap penggunaan atau terapi obat yang 

digunakan untuk mencapai outcome terapi tertentu yang dapat meningkatkan 

kualitas hidup pasien, sedangkan outcome yang diharapkan antara lain: 

a.   pasien sembuh dari penyakit 

b.   eleminasi atau pengurangan gejala yang ada  

c.   memperlambat atau menekan perkembangan suatu penyakit  

d.   mencegah timbulnya penyakit atau gejala penyakit  

           Pharmaceutical care merupakan salah satu elemen penting dalam bidang 

kesehatan. Farmasis dalam kaitannya dengan pharmaceutical care harus 

memastikan bahwa pasien mendapat terapi obat yang tepat, efisien dan aman. Hal 

ini melibatkan 3 fungsi umum, yaitu :  

a.   mengidentifikasi potensial atau DRPs aktual 

b.   memecahkan atau mengatasi DRPs aktual 

c.   mencegah terjadinya DRPs potensial (Rovers et al., 2003). 
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3.  Drug Related Problems  

           Drug related problems (DRPs) merupakan suatu kejadian yang tidak 

diharapkan dari pengalaman pasien, atau diduga akibat terapi obat sehingga 

potensial mengganggu keberhasilan penyembuhan yang dikehendaki. DRPs 

dikategorikan menjadi 7 kategori yaitu: membutuhkan terapi obat tambahan, obat 

salah, terapi obat yang tidak perlu, dosis terlalu rendah, dosis terlalu tinggi, reaksi 

obat yang merugikan, dan kepatuhan (Cipolle et al., 1998). 

            DRPs dikategorikan menjadi 2 yaitu : 

a.  DRPs aktual merupakan salah satu aktual problem yang telah terjadi dan 

farmasis harus mengatasi atau memecahkan aktual DRPs tersebut. 

b.  DRPs potensial adalah salah satu potensial problem yang seperti akan terjadi, 

jika  farmasis tidak melakukan intervensi kepada pasien kejadian tersebut 

lebih potensial terjadi  (Rovers et al.,  2003).   

          Pasien yang menggunakan terapi obat yang tidak perlu harus menyadari 

efek toksik dari obat yang digunakan, serta hanya sedikit outcome  terapi yang 

bermanfaat yang berhubungan dengan pengobatan yang tidak perlu. Biaya untuk 

terapi yang tidak perlu juga harus dipertimbangkan untuk pasien. Penyebab terapi 

obat yang tidak perlu antara lain : tidak tepat indikasi, adiksi, terapi duplikasi atau 

ganda dan untuk menghindari  Adverse Drug Reactions (ADRs). 

           Jika pasien tidak mendapatkan outcomes terapi positif dari obat yang 

diberikan, seharusnya dokter mempertimbangkan mungkin pasien menerima obat 

yang salah. Ada beberapa penyebab pasien menerima obat yang salah antara lain : 

pemberian regimen obat yang tidak tepat seperti waktu pemberian, dosis tidak 
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tepat, kontraindikasi dan indikasi yang tidak tepat untuk kondisi pasien (Cipolle et 

al., 1998).   

Tabel 1. Jenis- jenis DRPs dan penyebabnya 

DRPs Kemungkinan kasus pada DRPs 

Terapi obat tambahan Pasien dengan kondisi terbaru membutuhkan obat yang baru  
Pasien  kronik yang membutuhkan lanjutan terapi obat  
Pasien dengan kondisi yang membutuhkan kombinasi farmakoterapi untuk mencapai 
efek sinergis atau potensi  
Pasien dengan risiko pengembangan kondisi kesehatan baru dapat dicegah dengan 
penggunaan terapi prophylactic drug (premedication)  

Terapi obat yang tidak 
perlu 

Pasien yang mendapat pengobatan yang tidak tepat indikasi saat itu  
Pasien yang sengaja atau tidak sengaja toksik karena obat atau hasil pengobatan dalam 
keadaan sakit  
Pengobatan pasien pengkonsumsi obat, alkohol, rokok  
Pasien dalam kondisi pengobatan yang lebih baik diobati dengan drug therapy   
Pasien dengan  multiple drug untuk kondisi dimana hanya single drug therapy dapat 
digunakan  
Pasien dengan terapi obat untuk menyembuhkan dapat menghindari reaksi yang 
merugikan dengan pengobatan lainnya  

Salah obat Pasien dimana obatnya tidak efektif  
Pasien alergi  
Pasien menerima obat yang tidak efektif untuk indikasi pengobatannya  
Pasien dengan faktor resiko kontraindikasi dalam penggunaan obat  
Pasien menerima obat efektif  tapi tidak aman  
Pasien yang terkena infeksi resisten terhadap obat yang digunakan  

Dosis terlalu rendah Pasien menjadi sulit disembuhkan dengan terapi obat yang digunakan  
Pasien menerima kombinasi produk yang tidak perlu dimana single drug dapat 
memberikan pengobatan yang tepat 
Dosis yang digunakan terlalu rendah untuk menimbulkan respon  
Konsentrasi obat dalam serum pasien di bawah range terapeutik yang diharapkan 
Waktu profilaksis (presurgical antibiotik diberikan terlalu cepat  
Dosis dan flexibilitas tidak tepat untuk pasien  
Terapi obat berubah sebelum terapeutik percobaan cukup untuk pasien    

Reaksi obat yang 
merugikan 

Pemberian obat terlalu cepat  
Pasien alergi  
Pasien dengan faktor risiko yang berbahaya bila obat digunakan  
Ketersediaan dari obat dapat menyebabkan interaksi dengan obat lain atau makanan 
pasien  
Efek dari obat dapat diubah substansi makanan pasien  
Efek dari obat diubah enzim inhibitor atau induktor dari obat lain  
Efek dari obat diubah dengan pemindahan obat dari binding site oleh obat lain  
Hasil laboratorium dapat berubah karena gangguan obat lain    

Dosis terlalu tinggi Dosis terlalu tinggi  
Konsentrasi obat dalam serum pasien di atas terapeutik range obat yang diharapkan  
Dosis obat meningkat terlalu cepat  
Obat, dosis, rute pemberian formulasi, yang tidak tepat  
Dosis dan interval flexibilitas tidak tepat   

Kepatuhan Pasien tidak menerima aturan pemakaian obat yang tepat (penulisan,   pemberian, 
pemantauan)  
Pasien tidak menuruti rekomendasi yang diberikan untuk pengobatan  
Pasien tidak mengambil obat yang diresepkan karena harganya mahal  
Pasien tidak mengambil  obat yang diresepkan karena kurang mengerti  
Pasien tidak menggunakan beberapa obat yang diresepkan secara konsisten karena 
merasa sudah sehat    

                                                                                 (Cipolle et al., 1998). 


