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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pelayanan farmasi pada saat ini telah mengalami pergeseran orientasi. 

Farmasis yang pada awalnya hanya berorientasi pada pasien sebagai konsumen 

obat, kini farmasis juga berorientasi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. 

Untuk itu farmasis dituntut untuk lebih meningkatkan ketrampilan dan 

pengetahuan tantang obat dan mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan 

lainnya dalam mendukung penggunaan obat rasional (Ikafitri, 2006). 

Makin banyak jenis obat yang beredar dan terbatasnya pengetahuan tenaga 

kesehatan tentang profil suatu obat, mengakibatkan meningkatnya Drug Related 

Problems (DRPs). Suatu penelitian di Albani College of Pharmacy di New York, 

USA menyebutkan bahwa setelah dilakukan evaluasi pada 440 pasien, dilakukan 

intervensi oleh 220  apoteker. Intervensi meliputi 35 permintaan informasi obat 

dan sebanyak 185 rekomendasi dibuat untuk mengidentifikasi DRPs pada 126 

pasien. DRPs yang paling sering terjadi adalah interaksi obat (33 rekomendasi 

dari 185 rekomendasi) dan indikasi obat yang tidak diperlukan (24 rekomendasi 

dari 185 rekomendasi). Dari 185 rekomendasi, 166 rekomendasi diantaranya 

diterima dan 19 rekomendasi lainnya diterima dengan modifikasi. Sebanyak 132 

rekomendasi dari 115 rekomendasi yang diterima atau diterima dengan modifikasi 

mempunyai pengaruh yang positif: 45 pasien merespon rekomendasi dan 87 

pasien tanpa komplikasi. Sebanyak 6 pasien tidak merespon rekomendasi  dan 17 

pasien tidak diketahui hasilnya. Sebanyak 58 rekomendasi untuk menghindari 

potensial terjadinya adverse drug events (Anonima, 2007). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

mengenai  DRPs pada pasien DM type 2 dengan hipertensi selama tahun 2004, 

didapatkan hasil bahwa pasien tidak mendapatkan obat yang dibutuhkan sebesar 

25%, pasien mendapatkan obat tanpa indikasi 5,56%, ketidaktepatan pemilihan 

obat 12,04%, pasien menerima obat dengan dosis terlalu tinggi 1,85%, pasien 

menerima obat dengan dosis terlalu rendah 0,93%, prosentase terjadinya efek 

samping obat sebesar 4,63% dan pasien gagal menerima terapi sebesar 12,04% 

(Artemisia, 2007). 

Berdasarkan evaluasi penggunaan obat yang telah dilakukan pada pasien 

ICU di RS. Santo Borromeus Bandung selama bulan Januari-April 2001 secara 

retrospektif, didapatkan berbagai ketidaktepatan penggunaan obat yang meliputi 

kasus dosis lebih 0,87% dengan rentang kelebihan dosis 11,11%-368,75%. Kasus 

interaksi farmakokinetik 8,89%, sedangkan kasus interaksi farmakodinamik 

8,86%. Kasus duplikasi penggunaan obat 1,11% dan kasus pencampuran sediaan 

intravena 0,48% (Budiastuti, 2007). 

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh FK UGM selama tahun 2001-

2003 ada 5,07% beberapa kasus kesalahan pengobatan. Studi dilakukan di 1.116 

rumah sakit yang meneliti beberapa kesalahan pengobatan. Dari penelitian 

tersebut ada 0,25% kesalahan pengobatan yang menyebabkan kematian di ICU. 

Sedangkan salah satu problem yang ditemukan yaitu pemberian dosis yang tidak 

benar (Anonimc, 2007). 

Penelitian yang dilakukan di ICU RSK St. Vincentius a Paulo Surabaya 

selama bulan Januari-April 2002, jumlah jenis obat yang diberikan pada pasien 
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yang mendapat pengobatan polifarmasi berada pada rentang 5-18 jenis obat dan 

angka kematian yang mendapat pengobatan polifarmasi di ICU adalah 12,20% 

(Anonimb, 2007). 

Pasien yang dirawat di ICU seperti, pasien berpenyakit kritis, pesien yang 

memerlukan monitoring intensive dan penanganan darurat, pasien yang secara 

medis tidak stabil dan kemungkinan untuk sembuh sedikit, dan pasien yang secara 

umum tidak memenuhi syarat untuk masuk ke ICU karena tidak memenuhi 

harapan untuk selamat (Anonimb, 2005). Pasien kritis biasanya menerima 

berbagai macam obat dan kombinasi obat yang komplek sehingga memungkinkan 

meningkatkan adverse drug event. 

Intensive Care Unit Rumah Sakit Islam Surakarta adalah suatu fasilitas 

khusus di dalam suatu rumah sakit yang menyediakan perawatan intensive 

pengobatan. Mengingat banyaknya angka kematian di ICU dan banyaknya pasien 

ICU di RS. Islam Surakarta yaitu sekitar 60 pasien tiap bulannya, maka perlu 

dilakukan penelitian tentang DRPs di RS. Islam Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Berapakah prosentase DRPs yang meliputi obat salah, dosis obat 

terlalu tinggi, dan dosis obat terlalu rendah yang potensial atau kemungkinan 

terjadi di Intensive Care Unit Rumah Sakit Islam Surakarta tahun 2007? 
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C. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi DRPs yang meliputi 

obat salah, dosis kurang, dan dosis lebih yang terjadi di Intensive Care Unit di 

RS.Islam Surakarta tahun 2007. 

 
D. Tinjauan Pustaka 

1. Pharmaceutical Care 

Pharmaceutical care merupakan tanggung jawab profesi terhadap 

penggunaan/terapi obat yang digunakan untuk untuk mendapatkan outcome 

tertentu yang dapat menaikkan kualitas hidup pasien. Sedangkan outcome yang 

diharapkan antara lain: 

a. Pasien sembuh dari penyakit 

b. Eliminasi/pengurangan gejala-gejala yang ada 

c. Memperlambat/menekan perkembangan suatu penyakit 

d. Mencegah timbulnya penyakit atau gejala penyakit 

Farmasis dalam kaitannya dengan Pharmaceutical care harus memastikan 

bahwa pasien mendapatkan terapi obat yang tepat dan efisien serta aman. Hal ini 

melibatkan tiga fungsi umum,yaitu: 

a. Mengidentifikasi DRPs yang terjadi dan potensial yang terjadi 

b. Mengatasi DRPs yang terjadi  

c. Mencegah terjadinya DRPs yang potensial terjadi (Rovers et al, 2003). 

2. Drug Related Problems (DRPs)   

 Society Consultant American Pharmacist menyebutkan bahwa tujuan dari 

terapi obat adalah perbaikan kualitas hidup pasien melalui pengobatan atau 
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pencegahan penyakit, mengurangi timbulnya gejala, atau memperlambat proses 

penyakit. Kebutuhan pasien berkaitan dengan terapi obat atau drug related needs 

meliputi ketepatan indikasi, keefektifan, keamanan terapi, kepatuhan pasien, dan 

indikasi yang belum tertangani. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi atau 

outcome pasien tidak tercapai maka hal ini dapat dikategorikan sebagai DRP 

(Cipolle et al., 1998). 

 Drug Related Problems merupakan suatu kejadian yang tidak diharapkan 

dan pengalaman pasien akibat atau diduga akibat terapi obat sehingga 

kenyataannya/potensial mengganggu keberhasilan penyembuhan yang 

dikehendaki (Cipolle et al, 1998). 

 DRP aktual adalah DRP yang sudah terjadi sehingga harus diatasi dan 

dipecahkan. Dalam hal ini pasien sudah mengalami DRP misalnya dosis terlalu 

besar sehingga dosis harus disesuaikan dengan kondisi pasien. DRP potensial 

adalah DRP yang kemungkinan besar dapat terjadi dan akan dialami oleh pasien 

apabila tidak dilakukan pencegahan, misalnya pasien apabila diberikan suatu obat 

akan mengalami kontraindikasi sehingga harus diganti dengan obat lain (Rovers et 

al, 2003). 

Ada dua komponen penting dalam DRP yaitu: 

a. Kejadian atau resiko yang tidak diharapkan yang dialami oleh pasien. 

Kejadian ini dapat diakibatkan oleh kondisi ekonomi, psikologi, fisiologis, 

atau sosiokultural pasien. 
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b. Ada hubungan atau diduga ada hubungan antara kejadian yang tidak 

diharapkan yang dialami oleh pasien dengan terapi obat. Hubungan ini 

meliputi konsekwensi dari terapi obat sehingga penyebab/diduga sebagai 

penyebab kejadian tersebut,atau dibutuhkannya terapi obat untuk mencegah 

kejadian tersebut. 

 Menurut Cipolle et al,1998 kategori DRP adalah: 

a. Membutuhkan obat tetapi tidak menerimanya 

      Membutuhkan obat tambahan misalnya untuk profilaksis atau 

premedikasi, memiliki penyakit kronik yang memerlukan pengobatan 

kontinyu. 

b. Menerima obat tanpa indikasi yang sesuai 

      Menggunakan obat tanpa indikasi yang tepat, dapat membaik kondisinya 

dengan terapi non obat,minum beberapa obat padahal hanya satu terapi 

obat yang diindikasikan dan atau minum obat untuk mengobati efek 

samping. 

c. Menerima obat salah 

     Kasus yang mungkin terjadi: obat tidak efektif, alergi, adanya resiko 

kontraindikasi, resisten terhadap obat yang diberikan, kombinasi obat yang 

tidak perlu dan bukan yang paling aman. 

d. Dosis terlalu rendah 

      Penyebab yang sering terjadi: dosis terlalu kecil untuk menghasilkan 

respon yang diinginkan, jangka waktu terapi yang terlalu pendek, 

pemilihan obat, dosis, rute pemberian, dan sediaan obat tidak tepat. 
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e. Dosis terlalu tinggi 

      Penyebab yang sering terjadi: dosis salah, frekuensi tidak tepat, jangka 

waktu tidak tepat dan adanya interaksi obat. 

f. Pasien mengalami ADR 

 Penyebabnya: pasien dengan factor resiko yang berbahaya bila obat 

digunakan, efek dari obat dapat diubah oleh substansi makanan pasien, 

interaksi dengan obat lain, dosis dinaikkan atau diturunkan terlalu cepat 

sehingga menyebabkan ADR dan mengalami efek yang tidak dikehendaki 

yang tidak diprediksi.  

g. Kepatuhan 

      Penyebab: pasien tidak menerima aturan pemakaian obat yang tepat, 

pasien tidak menuruti rekomendasi yang diberikan untuk pengobatan, 

pasien tidak mengambil obat yang diresepkan karena harganya mahal, 

pasien tidak mengambil beberapa obat yang diresepkan secara konsisten 

karena merasa sudah sehat (Cipolle et al, 1998). 

3. Rumah Sakit 

 Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan medik, rehabilitas medik, dan 

pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit gawat darurat, 

unit rawat jalan, dan unit rawat inap (Muninjaya, 2004). 

 Rumah sakit adalah satu dari sarana kesehatan yang merupakan tempat 

untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap 

kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk 

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat (Siregar, 2003). 
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 Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 

983/Menkes/SK/XI/1992, tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya 

kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya 

penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu 

dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan. 

 Guna melaksanakan tugasnya, rumah sakit mempunyai berbagai fungsi, 

yaitu menyelenggarakan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non 

medik, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan 

pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta administrasi umum dan keuangan 

(Siregar, 2003). 

 Dalam hal rujukan medik, rumah sakit juga diandalkan untuk memberikan 

pengayoman medik (pusat rujukan) untuk pusat-pusat pelayanan yang ada di 

wilayah kerjanya (Muninjaya, 2004). 

 Suatu sistem klasifikasi rumah sakit yang beragam diperlukan untuk 

memberi kemudahan untuk mengetahui identitas, organisasi, jenis pelayanan yang 

diberikan, pemilikan dan kapasitas tempat tidur. Rumah sakit dapat 

diklasifikasikan berdasarkan berbagai criteria sebagai berikut: 

a. Kepemilikan 

     Meliputi rumah sakit pemerintah dan rumah sakit sukarela. 

b. Jenis pelayanan 

     Meliputi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. 
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c. Lama tinggal 

     Meliputi rumah sakit perawatan jangka panjang dan rumah sakit  perawatan             

jangka pendek. 

d. Kapasitas tempat tidur 

e. Afiliasi pendidikan 

     Meliputi rumah sakit pendidikan dan rumah sakit non pendidikan. 

f. Status akreditasi 

     Meliputi rumah sakit yang sudah terakreditasi dan rumah sakit yang belum 

terakreditasi (Siregar, 2003). 

 Sedangkan klasifikasi rumah sakit pemerintah pusat dan daerah 

diklasifikasikan menjadi: 

a. Rumah Sakit Umum kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialitik luas dan subspesialistik 

luas. 

b. Rumah Sakit Umum kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya 11 spesialistik 

dan subspesialistik terbatas. 

c. Rumah Sakit Umum kelas C adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dasar. 

d. Rumah Sakit Umum kelas D adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar (Siregar, 2003). 

 Namum demikian kegiatan pokok di rumah sakit adalah sebagai berikut: 

a. Pencegahan penyakit menular. 
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b. Pengumpulan dan analisa epidemiologis wilayah kabupaten dan dalam kota. 

c. Perencanaan sektor kesehatan untuk wilayah kabupaten dan kota. 

d. Pengaturan dan perizinan.  

e. Kesehatan lingkungan. 

f. Kesehatan kerja dan industri. 

g. Kesehatan ibu dan anak. 

h. Keluarga berencana. 

i. Kesehatan gizi. 

j. Imunisasi (Soeyitno dkk, 2002). 

4. Rekam Medik 

 Rekam medik adalah sejarah ringkas, jelas dan akurat dari kehidupan dan 

kesakitan penderita, ditulis dari sudut pandang medik. Rekam medik atau medical 

record merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kegiatan manajemen 

rumah sakit (Siregar, 2003). 

 Ada dua jenis rekam medik rumah sakit yang disusun tahun 1992 dan 

diedarkan ke seluruh jajaran organisasi rumah sakit di Indonesia, yaitu: 

a. Rekam medik pasien rawat jalan termasuk pasien gawat darurat yang berisi 

tentang identitas pasien, hasil anamnesis (keluhan utama, riwayat sekarang, 

riwayat penyakit yang pernah diderita, riwayat keluarga tentang penyakit yang 

mungkin diturunkan atau yang dapat ditularkan diantara keluarga), hasil 

pemeriksaan, diagnosis kerja, dan pengobatan. 

b. Rekam medik untuk pasien rawat inap, hampir sama dengan isi rekam medik 

rawat jalan kecuali beberapa hal seperti: persetujuan pengobatan, catatan 
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konsultasi, catatan perawatan oleh perawat dan tenaga kesehatan lainnya, 

catatan observasi klinik, hasil pengobatan, resume akhir dan evaluasi 

pengobatan (Muninjaya, 2004). 

 Kegunaan rekam medik antara lain:  

a. Digunakan sebagai dasar perencanaan dan keberlanjutan perawatan penderita. 

b. Merupakan suatu sarana komunikasi antar dokter dan setiap profesional yang 

berkonstribusi pada perawatan penderita. 

c. Melengkapi bukti dokumen terjadinya atau penyebab kesakitan penderita dan 

penanganan atau pengobatan selama tinggal di rumah sakit. 

d. Digunakan sebagai dasar untuk kaji ulang studi dan evaluasi perawatan yang 

diberikan kepada penderita. 

e. Membantu perlindungan kepentingan hukum penderita, rumah sakit dan 

praktisi yang bertanggung jawab. 

f. Menyediakan data untuk digunakan dalam penelitian dan pendidikan. 

g. Sebagai dasar perhitungan biaya, dengan menggunakan data dalam rekam 

medik, bagian keuangan dapat menetapkan besarnya biaya pengobatan 

seorang penderita (Siregar, 2004).  

5. Intensive Care Unit 

Intensive Care Unit (ICU) adalah suatu fasilitas khusus di dalam suatu 

rumah sakit yang menyediakan perawatan intensive pengobatan (Anonimb, 2007). 

Intensive Care Unit (ICU) adalah salah satu bagian rumah sakit yang 

secara khusus menyediakan pelayanan yang menyeluruh dan berkelanjutan 
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kepada pasien yang menderita penyakit kritis dan memerlukan penanganan yang 

lebih. 

Kriteria pasien yang dirawat di ICU: 

a. Pasien berpenyakit kritis dengan tingkatan medis yang tidak stabil dan 

memerlukan perawataan dengan tingkat yang lebih tinggi. 

b. Pasien yang memerlukan monitoring intensive dan mungkin juga memerlukan 

penenganan darurat. 

c. Pasien berpenyakit kritis atau secara medis tidak stabil yang kemungkinan 

besar kesempatan untuk sembuh karena keparahan penyakitnya atau luka 

traumatik. 

d. Pasien yang secara umum tidak memenuhi syarat untuk masuk ke ICU karena 

tidak memiliki harapan untuk selamat. Pasien dengan criteria ini memerlukan 

persetujuan ddirektur bagian ICU untuk memperoleh izin perawatan di ICU 

(Anonimb, 2005). 

Perawatan di ICU melibatkan suatu tim multidisipliner yang terdiri dari 

dokter spesialis, farmasis, perawat, konsultan medis dari berbagai spesialisasi 

seperti bedah, anak, dan anastesi. ICU yang ideal memiliki tim yang terdiri dari 31 

praktisi dan tenaga professional dibidang kesehatan yang berbeda-beda yang 

menangani evaluasi dan perawatan pasien. Pusat medis yang besar dapat memiliki 

lebih dari satu macam ICU sesuai dengan spesialisasi masing-masing, seperti 

Coronary Care Unit (CCU), Pediatri ICU (PICU), Neonatal ICU (NICU) dan 

Surgical ICU (SICU) untuk pasien setelah menjalani operasi (Anoninb, 2005). 

 


