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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui mengenai banyaknya 

kejadian Drug Related Problems yang terjadi di sekitar mereka, sebagaimana 

yang terdapat dalam sebuah artikel yang menyebutkan bahwa masyarakat 

umum terdapat kekurangan pengetahuan mengenai bagaimana DRPs biasanya 

terjadi pada tiap kelompok pasien yang berbeda (Anonim, 2004). Drug 

Related Problems (DRPs) didefinisikan sebagai kejadian atau keadaan yang 

benar-benar atau berpotensi bertentangan dengan hasil kesehatan yang 

diinginkan. DRPs dapat mendorong ke arah farmakoterapi yang tidak efektif 

dan dapat menyebabkan kematian atau keadaan tidak sehat yang berhubungan 

dengan obat. Drug Related Problems tidak dapat dihindari dalam kehidupan 

sehingga farmasi komunitas diharapkan dapat memiliki peran aktif dalam 

mencegah dan memecahkan DRPs (Anonim, 2007). Kesalahan dalam proses 

pengobatan, meliputi kesalahan dalam meresepkan, membagikan dan 

mengatur obat, yang bertanggungjawab terhadap 14 % kematian berkaitan 

dengan obat (Malone et al., 2001). 

Tahun 2005, telah diadakan suatu survei secara nasional di Jerman 

dalam komunitas farmasi untuk mengidentifikasikan Drug Related Problems. 

Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 bulan telah 

tercatat kasus DRPs sebanyak 10.427 (9,1 DRPs per farmasis per minggu) 

(Anonim, 2007).  
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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 9399 pasien. Diketahui jumlah DRPs yang 

terjadi sebanyak 5544 yang terbagi atas, 23% 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 dan dosis yang terlalu rendah sebesar 16%. 

Sedangkan penyebab umum lainnya Adverse Drug Reaction (Cipolle et al, 

1998). 

Sebuah survei di Amerika tahun 2001 yang dilakukan di Rumah 

Sakit John Hopkins menunjukkan bahwa setiap tahun sebanyak 5 juta orang 

masuk ke dalam ICU, dimana 70% hingga 90% tidak dikelola oleh tim 

kesehatan darurat dikarenakan terbatasnya tenaga kesehatan dan banyaknya 

orang yang masuk ke ICU sehingga terjadinya DRPs sangat mungkin terjadi 

(Anonim, 2001). 

Penelitian mengenai DRPs di Indonesia juga menunjukkan angka 

yang signifikan. Hasil analisis DRPs dari 109 orang pasien hipertensi di 

RSUD Ulin Banjarmasin berdasarkan data sekunder tahun 2003 ditemukan 

pasien yang mengalami DRPs 49 orang atau 44,95% (Anonimb, 2008). 

Sedangkan penelitian di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta dihasilkan 78,2% 

pasien geriatrik mengalami DRPs, dan 248 DRPs telah diidentifikasi 

(Anonima, 2008). Di Yogyakarta analisis DRPs pada resep dokter diketahui 

DRPs yang paling sering terjadi adalah over dose yaitu sebesar 66,6% dari 42 
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resep dan untuk dosis kurang sebanyak 11,90%, jadi dengan angka sebesar  

tersebut dapat dilakukan penelitian DRPs kategori dosis (Pagiling et al, 2005).  

Melihat banyaknya angka kejadian DRPs yang terjadi, maka perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut di berbagi rumah sakit baik itu rumah sakit 

negeri maupun swasta di Indonesia. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

Moewardi Surakarta adalah rumah sakit milik Pemerintah Propinsi Jawa 

Tengah yang terletak di Kota Surakarta dan merupakan rumah sakit tipe A 

(Pendidikan), disamping itu RSDM sebagai rumah sakit rujukan wilayah Eks 

Karesidenan Surakarta dan sekitarnya, juga Jawa Timur bagian Barat dan 

Jawa Tengah bagian Timur. Di Rumah Sakit ini setelah dilakukan survei, tiap 

resep pasien mendapat obat lebih dari 5 item obat jadi kemungkinan terjadinya 

DRPs sangat besar. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dilakukan penelitian tentang  

Drug Related Problems kategori dosis lebih, dosis kurang di Intensive Care 

Unit Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan suatu permasalahan 

seberapa besar kejadian Drug Related Problems kategori dosis lebih, dosis kurang 

di Intensive Care Unit Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta 

periode tahun 2007. 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi Drug Related 

Problems kategori dosis lebih, dosis kurang di Intensive Care Unit Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta periode tahun 2007. 

 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Drug Related Problems ( DRPs ) 

Drug related problems (DRPs) adalah sebuah kejadian atau 

problem yang melibatkan terapi obat penderita yang mempengaruhi 

pencapaian outcome. Drug related problems terdiri dari aktual DRPs dan 

potensial DRPs. Aktual DRPs adalah problem yang sedang terjadi berkaitan 

dengan terapi obat yang sedang diberikan pada penderita. Sedangkan potensial 

DRPs adalah masalah yang diperkirakan akan terjadi yang berkaitan dengan 

terapi obat yang sedang digunakan oleh penderita  (Soerjono et al, 2004 ). 

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      

(Cipolle et al, 1998). 

DRPs dapat diatasi atau dicegah ketika penyebab dari masalah 

tersebut dipahami dengan jelas. Dengan demikian perlu untuk 

mengidentifikasi dan mengkategorikan DRPs dan penyebabnya. Jenis-jenis 

DRPs dan penyebabnya menurut standar disajikan sebagai berikut : 
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a. Terapi Obat Tambahan 

1) Pasien dengan kondisi terbaru membutuhkan terapi obat yang terbaru. 

2) Pasien yang kronik membutuhkan lanjutan terapi obat. 

3) Pasien dengan kondisi kesehatan yang membutuhkan kombinasi 

farmakoterapi untuk mencapai efek sinergis atau potensiasi. 

4) Pasien dengan resiko pengembangan kondisi kesehatan baru dapat 

dicegah dengan penggunaan therapy prophylactic drug atau 

premedication. 

b. Terapi Obat yang Tidak Perlu 

1) Pasien yang mendapatkan obat yang tidak tepat indikasi. 

2) Pasien yang keracunan karena obat atau hasil pengobatan. 

3) Pengobatan pada pasien pengkonsumsi obat, alkohol dan rokok. 

4) Pasien dalam kondisi pengobatan yang lebih baik diobati dengan non 

drug therapy. 

5) Pasien dengan multiple drugs untuk kondisi dimana hanya single drug 

therapy dapat digunakan. 

6) Pasien dengan terapi obat dengan penyembuhan dapat menghindari 

reaksi yang merugikan dengan pengobatan lainnya. 

c. Salah Obat 

1) Pasien dimana obatnya tidak efektif. 

2) Pasien alergi. 

3) Pasien penerima obat yang paling tidak efektif untuk indikasi 

pengobatan. 
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4) Pasien dengan faktor resiko pada kontraindikasi penggunaan obat. 

5) Pasien menerima obat efektif tetapi harga lebih mahal. 

6) Pasien menerima obat efektif tetapi tidak aman. 

7) Pasien yang terkena infeksi resisten terhadap obat yang digunakan. 

d. Dosis Terlalu Rendah 

1) Pasien menjadi sulit disembuhkan dengan terapi obat yang digunakan. 

2) Pasien menerima kombinasi produk yang tidak perlu dimana obat 

tunggal dapat memberikan pengobatan yang tepat. 

3) Dosis yang digunakan terlalu rendah untuk menimbulkan respon. 

4) Konsentrasi obat dalam serum pasien di bawah range terapeutik yang 

diharapkan. 

5) Obat prophylaxis (presugikal) anti biotik diberikan terlalu cepat. 

6) Dosis dan flexibility tidak cukup untuk pasien. 

7) Terapi obat berubah sebelum terapeutik percobaan cukup untuk 

pasien. 

8) Pemberian obat terlalu cepat. 

9) Pasien alergi 

e. Reaksi Obat yang Merugikan 

1) Pasien dengan faktor resiko yang berbahaya bila obat digunakan. 

2) Ketersediaan dari obat dapat menyebabkan interaksi dengan obat lain 

atau makanan pasien. 

3) Efek dari obat dapat diubah oleh substansi makanan pasien. 

4) Efek dari obat diubah enzym inhibitor atau induktor dari obat lain. 
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5) Efek dari obat diubah dengan pemindahan obat dari binding cite oleh 

obat lain. 

6) Hasil laboratorium dapat berubah karena gangguan obat lain. 

f. Dosis Terlalu Tinggi 

1) Dosis terlalu tinggi. 

2) Konsentrasi obat dalam serum pasien diatas therapeutic range obat 

yang diharapkan. 

3) Dosis obat meningkat terlalu cepat. 

4) Obat, dosis rute, perubahan formulasi yang tidak tepat. 

5) Dosis dan interval flexibility tidak tepat 

g. Kepatuhan 

1) Pasien tidak menerima aturan pemakaian obat yang tepat (penulisan 

obat, pemberian, pemakaian). 

2) Pasien tidak menuruti (ketaatan) rekomendasi yang diberikan untuk 

pengobatan. 

3) Pasien tidak mengambil obat yang diresepkan karena harganya mahal. 

4) Pasien tidak mengambil beberapa obat yang diresepkan karena kurang 

mengerti. 

5) Pasien tidak mengambil beberapa obat yang diresepkan secara 

konsisten karena merasa sudah sehat. 

 (Cipolle et al, 1998). 

Faktor yang memberi kecenderungan terjadinya DRPs antara lain 

umur (pediatrik dan geriatrik), pasien dengan multiple drug therapy, jenis 
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kelamin, dan pasien dengan penyakit dalam misalnya penyakit ginjal dan hati 

yang dapat mempengaruhi eliminasi obat (Walker and Edwards, 2003). 

 

2. Rumah Sakit 

Rumah sakit merupakan salah satu subsistem pelayanan kesehatan 

masyarakat yang menyelenggarakan dua jenis pelayanan untuk masyarakat 

yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan 

meliputi pelayanan medik, rehabilitasi medik, dan pelayanan perawatan. 

Pelayanan tersebut dilakukan melalui unit gawat darurat, unit rawat jalan dan 

unit rawat inap (Muninjaya, 2004). 

Dalam perawatan penderita rawat inap di rumah sakit ada lima 

unsur  tahap pelayanan : 

a. Perawatan Intensif, adalah perawatan bagi penderita kesakitan hebat yang 

memerlukan pelayanan khusus selama waktu kritis kesaktianya atau 

lukanya, suatu kondisi apabila ia tidak mampu melakukan kebutuhannya 

sendiri. 

b. Perawatan Intermediet, adalah perawatan bagi penderita setelah kondisi 

kritis membaik, yang dipindahkan dari ruang perawatan intensif ke ruang 

perawatan biasa. 

c. Perawatan Swarawat, adalah perawatan yang dilakukan penderita yang 

dapat merawat diri sendiri, datang ke rumah sakit untuk diagnostik saja, 

penderita sudah cukup pulih kesakitan, dapat tinggal dalam suatu unit 

perawatan sendiri. 
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d. Perawatan Kronis, adalah perawatan penderita dengan kesakitan atau 

ketidakmampuan jasmani jangka panjang. 

e. Perawatan Rumah, adalah perawatan penderita di rumah yang dapat 

menerima layanan seperti biasa di rumah sakit, dibawah suatu program 

yang disponsori oleh rumah sakit. 

   (Siregar et al, 2007). 

 

3. Intensive Care Unit 

ICU adalah salah satu bagian Rumah Sakit yang secara khusus 

menyediakan pelayanan yang menyeluruh dan berkelanjutan 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 perawatan  dengan tingkat yang lebih tinggi. 

b. Pasien yang memerlukan monitoring intensif dan mungkin juga 

memerlukan penanganan 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 kategori ini 

memerlukan  persetujuan dari direktur bagian ICU untuk memperoleh ijin 

perawatan di ICU (Anonim, 2005). 



 11 

4. Rekam Medik 

Rekam Medik (RM) atau medical record merupakan komponen 

penting dalam pelaksanaan kegiatan managemen rumah sakit yang 

menyajikan informasi lengkap tentang proses pelayanan medik dan kesehatan 

di rumah sakit, baik di masa lalu, masa kini maupun perkiraan di masa tentang 

apa yang akan terjadi (Muninjaya, 2004). 

Rekam medik adalah sejarah ringkas, jelas, dan akurat dari 

kehidupan dan kesakitan penderita, ditulis dari sudut pandang medik. Definisi 

rekaman medik menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik 

adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas, 

anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain 

yang diberikan kepada seorang penderita selama dirawat di rumah sakit, baik 

rawat jalan maupun rawat tinggal/inap (Siregar, 2007). 

 


