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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut WHO (2012), sekitar 1,5 juta kematian disebabkan oleh 

diabetes. Angka kejadian diabetes melitus  (DM) di Indonesia berdasarkan riset 

data terakhir tahun 2013 yaitu 6,9% atau sekitar 12 juta penduduk Indonesia 

berusia lebih dari 15 tahun. Terdapat 2 kategori utama diabetes melitus yaitu 

diabetes melitus tipe 1 dan 2. Penderita diabetes melitus tipe 2 merupakan 90% 

dari seluruh penderita diabetes (KEMENKES RI, 2014). Diabetes melitus 

menduduki peringkat kedua pada kasus penyakit tidak menular di provinsi Jawa 

Tengah tahun 2015 yaitu sebesar 18,33%. Kasus DM tipe 2 di rumah sakit dan 

puskesmas kabupaten Sragen mencapai 1.829 kasus (Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Tengah, 2015). 

Pada perjalanan penyakit DM, dapat timbul penyakit-penyakit akut dan 

menahun yang bisa menjadi penyulit DM. Tingginya mortalitas dan morbiditas 

pada penyakit DM, maka perlu dilakukan tata laksana terapi agar kualitas hidup 

pasien lebih baik dan tidak menimbulkan penyakit-penyakit lain yang bisa 

menyertainya (PERKENI, 2011). Usaha penanganan diabetes melitus ini salah 

satunya dengan terapi farmakologis menggunakan obat. Farmakoterapi disatu sisi 

dapat memperbaiki keadaan pasien, tapi disisi lain dapat pula memperburuk 

ataupun menimbulkan masalah-masalah baru jika tidak dilakukan dengan tepat 

(Midlov et al., 2009). 

Drug related problems (DRPs) merupakan keadaan dimana terapi obat 

yang secara aktual maupun potensial dapat mengganggu hasil terapi yang 

diinginkan (PCNE, 2010). Menurut penelitian Dewi (2009), dari 90 pasien 

diabetes melitus tipe 2 yang diteliti menunjukkan bahwa total kejadian DRPs 

sebanyak 123 kasus atau sebesar 15,75% dari total obat yang dianalisis. Kejadian 

reaksi obat yang merugikan (interaksi obat) yaitu sebesar 107 kasus atau 13,70% 

dan salah obat (kontraindikasi) yaitu sebesar 16 kasus atau 2,05%. Penelitian lain 

yang meneliti pengobatan pada pasien diabetes tipe 2 dengan hipertensi 
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menunjukkan persentase kejadian interaksi obat sebesar 39,58%, obat salah 

sebesar 14,58%, dosis terlalu tinggi sebesar 14,58%, terapi yang membutuhkan 

obat tambahan sebesar 12,50%, dosis terlalu rendah sebesar 10,42%, dan terapi 

obat tanpa indikasi sebesar 8,33% (Ruspandi, 2015). 

Besarnya persentase kejadian drug related problems kategori reaksi obat 

yang merugikan (interaksi obat) dan ketidaktepatan pemilihan obat 

(kontraindikasi) berdasarkan penelitian-penelitian diatas, mendorong 

dilakukannya penelitian tentang identifikasi drug related problems kategori reaksi 

obat yang merugikan (interaksi obat) dan ketidaktepatan pemilihan obat 

(kontraindikasi) pada pasien diabetes melitus tipe 2. Namun pada kategori 

ketidaktepatan pemilihan obat, penelitian sebelumnya hanya meneliti 

kontraindikasi, sehingga penelitian yang lebih luas perlu juga diteliti, seperti obat 

tidak efektif, obat efektif tapi tidak aman, dan kombinasi obat yang tidak tepat. 

Rumah sakit yang dipilih sebagai tempat penelitian yaitu RSUD dr. Soeratno 

Gemolong, karena berdasarkan informasi dari rumah sakit, penelitian dalam 

bidang kefarmasian di RSUD dr. Soeratno Gemolong belum pernah dilakukan.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Berapa persentase kejadian potensial drug related problems pada pengobatan 

diabetes melitus tipe 2 kategori interaksi obat di instalasi rawat inap RSUD 

dr. Soeratno Gemolong periode 2015?  

2. Berapa persentase kejadian potensial drug related problems pada pengobatan 

diabetes melitus tipe 2 kategori ketidaktepatan pemilihan obat meliputi obat 

tidak efektif, obat efektif tapi tidak aman, dan kombinasi obat yang tidak 

tepat di instalasi rawat inap RSUD dr. Soeratno Gemolong periode 2015?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya 

penelitian ini yaitu: 



3 

 

 

 

1. Mengetahui angka kejadian potensial drug related problems kategori 

interaksi obat pada pengobatan diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap 

RSUD dr. Soeratno Gemolong periode 2015. 

2. Mengetahui angka kejadian potensial drug related problems kategori 

ketidaktepatan pemilihan obat meliputi obat tidak efektif, obat efektif tapi 

tidak aman, dan kombinasi obat yang tidak tepat pada pengobatan diabetes 

melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD dr. Soeratno Gemolong periode 

2015. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Diabetes Melitus 

a. Definisi 

Diabetes melitus adalah gangguan metabolik pada tubuh berupa produksi 

insulin yang tidak cukup untuk mengatur kadar glukosa dalam darah atau insulin 

yang diproduksi tidak dapat bekerja secara efektif (Mary et al., 2014). Diabetes 

merupakan penyakit yang kompleks dan kronis, membutuhkan terapi pengobatan 

yang terus-menerus dengan mengontrol gula darah, mencegah terjadinya 

komplikasi akut, dan mengurangi risiko komplikasi jangka panjang (American 

Diabetes Association, 2016b).  

 

b. Klasifikasi 

Diabetes dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori klinis: 

1) Diabetes Tipe 1 

Diabetes melitus tipe 1 juga disebut insulin-dependent atau juvenile atau 

childhood-onset diabetes (KEMENKES RI, 2014). Diabetes tipe 1 disebabkan 

karena kerusakan sel β, biasanya pasien akan mengalami kekurangan insulin 

secara absolut, sehingga pada pasien yang mengalami diabetes melitus tipe 1 

membutuhkan insulin sebagai pengobatannya (American Diabetes Association, 

2016b). Diabetes tipe 1 lebih sering terjadi pada anak-anak dan orang dewasa 

awal dengan onset umur <20 tahun (Triplitt et al., 2008). 
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2) Diabetes Tipe 2 

Diabetes tipe 2 atau non-insulin-dependent atau adult-onset diabetes 

disebabkan karena gangguan sekresi insulin yang progresif dilatar belakangi oleh 

resistensi insulin. Kadar insulin dalam darah biasanya normal tetapi sel-sel 

sasaran insulin tidak mampu merespon insulin secara normal (American Diabetes 

Association, 2016b). Diabetes melitus tipe 2 lebih sering menyerang seiring 

bertambahnya usia dan lebih banyak terjadi pada wanita (Triplitt et al., 2008). 

3) Diabetes Melitus Gestasional 

Diabetes gestasional merupakan keadaan yang ditandai dengan 

peningkatan kadar glukosa dalam darah selama masa kehamilan. Wanita yang 

mengalami diabetes gestasional ini sebagian besar akan kembali ke 

normoglycemia postpartum, tetapi dapat pula berkembang menjadi diabetes tipe 2 

dikemudian hari jika tidak diterapi dengan baik (Triplitt et al., 2008). 

4) Tipe Tertentu Lainnya 

Beberapa tipe diabetes lainnya yaitu cacat genetik pada fungsi sel β, 

cacat genetik pada aksi insulin, penyakit pankreas eksokrin (seperti cystic 

fibrosis), dan induksi obat atau bahan kimia lain seperti dalam pengobatan 

HIV/AIDS atau setelah transplantasi organ (American Diabetes Association, 

2016b). 

5) Pra-diabetes 

Pra-diabetes tidak dianggap sebagai kategori penyakit, tetapi merupakan 

perhatian atau tanda yang dapat menimbulkan diabetes tipe 2 dimasa datang  jika 

tidak dilakukan monitoring secara tepat. Terdapat 2 parameter yang menunjukkan 

pra-diabetes yaitu Toleransi Glukosa Terganggu (TGT) atau kadar glukosa plasma 

2 jam setelah beban antara 140-199 mg/dL dan Glukosa Darah Puasa Terganggu 

(GDPT) atau kadar glukosa plasma puasa antara 100-125 mg/dL (PERKENI, 

2011). Normalnya, kadar glukosa plasma 2 jam setelah beban yaitu <140 mg/dL 

dan didiagnosis sebagai DM jika ≥200 mg/dL, sedangkan glukosa plasma puasa 

normalnya <100 mg/dL dan didiagnosis sebagai DM jika ≥126 mg/dL, sehingga 

kondisi pra-diabaetes ini berada pada rentang kadar glukosa normal dan diabetes 

(Triplitt et al., 2008). 
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c. Diagnosis  

Gejala-gejala penyakit diabetes yang umum dirasakan penderita diabetes 

melitus antara lain polidipsi (sering merasa haus), polifagi (sering merasa lapar), 

poliuri (sering buang air kecil), dan penurunan berat badan secara tiba-tiba dengan 

cepat. Gejala lain yang juga dirasakan seperti lemah, pandangan kabur, gatal, 

kesemutan, disfungsi ereksi pada pria, dan pruritus vulvae atau rasa gatal didaerah 

vagina pada wanita (PERKENI, 2011).  

Kriteria diagnosis diabetes berdasarkan hasil laboratorium yaitu: 

1) HbA1c ≥6,5%. 

2) Gula darah sewaktu (GDS) ≥200 mg/dL. Pemeriksaan GDS ini sudah cukup 

menegakkan diagnosis diabetes dengan terdapat pula gejala-gejala umum 

DM.  

3) Gula darah puasa/GDP (tidak terdapat kalori selama >8jam) yaitu ≥126 

mg/dL.   

4) Gula darah setelah 2 jam (GDPP) diberi beban 75 gram glukosa yaitu ≥200 

mg/dL. Meskipun pemeriksaan ini lebih spesifik namun umumnya jarang 

dilakukan karena prosedur yang rumit.  

5) Toleransi Glukosa Terganggu (TGT) jika GDPP 199-140 mg/dL. 

6) Glukosa Darah Puasa Terganggu (GDPT) jika GDP 100-125 mg/dL.  

 (American Diabetes Association, 2015) 

d. Komplikasi 

1) Komplikasi Akut 

a) Ketoasidosis Diabetik 

Ketoasidosis diabetik ditandai dengan peningkatan glukosa dalam darah 

yang sangat tinggi yaitu 300-600 mg/dL disertai dengan adanya asidosis dan 

peningkatan keton (+) kuat dalam darah. Osmolaritas plasma meningkat pada 

rentang 300-320 mOs/mL (PERKENI, 2011). 

b) Status Hiperglikemi Hiperosmolar 

Pada keadaan ini terjadi peningkatan glukosa dalam darah yang sangat 

tinggi (600-1200 mg/dL), tanpa tanda dan gejala asidosis, osmolaritas plasma 
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meningkat (330-380 mOs/mL), plasma keton (+/-), anion gap normal atau sedikit 

meningkat (PERKENI, 2011). 

c) Hipoglikemia 

Hipoglikemia terjadi bila pada pemeriksaan glukosa dalam darah <60 

mg/dL. Pasien yang mengalami hipoglikemia biasanya mengalami gejala 

adrenergik seperti gemetar, banyak mengeluarkan keringat (diaforesis), mudah 

lapar, dan jantung berdebar-debar serta gejala neuroglikopenik berupa pusing, 

penurunan kesadaran, bahkan bisa berakibat koma. Keadaan hipoglikemia ini 

paling sering disebabkan karena penggunaan insulin dan obat golongan 

sulfonilurea, sehingga penggunaan obat ini dan OHO (Obat Hipoglikemi Oral) 

jangka panjang harus dipantau agar tidak menimbulkan dampak yang fatal 

(PERKENI, 2011). 

2) Komplikasi Kronis 

Komplikasi kronis berupa makroangiopati (penyakit jantung koroner, 

penyakit pembuluh darah tepi, dan penyakit pembuluh darah otak), 

mikroangiopati (retinopati dan nefropati diabetik), dan neuropati (PERKENI, 

2011). Menurut KEMENKES RI (2014), komplikasi terbanyak di RSUP 

Ciptomangunkusumo Jakarta tahun 2011 yaitu neuropati (54%), lalu diikuti 

retinopati diabetik (33,40%), dan proteinuria (26,50%). 

e. Penatalaksanaan 

Tujuan umum terapi pada diabetes melitus yaitu untuk meningkatkan 

kualitas hidup pasien sehingga tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Terapi 

diabetes melitus dimulai dengan life modification seperti pengaturan pola makan 

dan olah raga secara teratur selama beberapa waktu. Jika dengan terapi non 

farmakologis tersebut tidak mencapai goal therapy maka dilakukan terapi 

farmakologis menggunakan obat hipoglikemik oral (OHO) dan/atau suntikan 

(insulin dan agonis GLP-1/incretin mimetic). Pemberian OHO dapat diberikan 

secara tunggal atau kombinasi tergantung dari indikasi (PERKENI, 2011). 

Penatalaksanaan DM tipe 2 dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Algoritme pengelolaan DM tipe 2 tanpa dekompensasi 

(PERKENI, 2011) 

1) Obat Hipoglikemik Oral (OHO)  
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oleh sel β pankreas. Sulfonilurea digunakan untuk pasien dengan berat badan 

normal. Penggunaan obat golongan ini sering menimbulkan efek samping 

hipoglikemia terutama untuk sulfonilurea kerja jangka panjang seperti 

klorpropamid dan glibenklamid, sehingga pasien geriatri sebaiknya diberi 

alternatif dengan sulfonilurea kerja singkat seperti tolbutamid atau glikazid 

(BPOM RI, 2008).  

b) Glinid 

OHO golongan glinid memiliki kerja yang sama dengan sulfonilurea 

yaitu sebagai pemicu sekresi insulin, namun harganya lebih mahal dan belum 

beredar di Indonesia. Termasuk dalam golongan ini yaitu nateglinid dan 

repaglinid (PERKENI, 2011). Penelitian menunjukkan pada pasien diabetes tipe 2 

yang diobati dengan diet dan olahraga, repaglinid monoterapi memberikan 

peningkatan glikemik lebih besar dari nateglinid monoterapi dalam mengurangi 

HbA1c dan kadar glukosa darah puasa setelah 16 minggu (Kawamori et al., 

2012).  

c) Tiazolidindion 

Tiazolidindion (Pioglitazone) bekerja dengan menurunkan resistensi 

insulin dengan meningkatkan jumlah protein pengangkut glukosa, sehingga 

meningkatkan ambilan glukosa di perifer. Pioglitazone efektif dalam 

mengendalikan glukosa darah, tanpa efek yang merugikan pada hati. Namun, ada 

sedikit peningkatan signifikan secara statistik pada berat badan, sehingga obat ini 

tidak dianjurkan penggunaannya pada pasien dengan gagal jantung atau kondisi 

lain terkait retensi air (Nafrialdi, 2012). 

d) Biguanid 

Metformin merupakan satu-satunya obat golongan biguanida. 

Mekanisme kerja metformin yaitu mengurangi produksi glukosa hati 

(gluconeogenesis) dan memperbaiki ambilan glukosa perifer. Obat ini terutama 

digunakan pada penyandang diabetes yang obesitas. Metformin 

dikontraindikasikan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal (serum kreatinin 

>1,5 mg/dL) dan hati, serta pasien-pasien dengan hipoksemia misalnya penyakit 

serebrovaskular, sepsis, dan gagal jantung (PERKENI, 2011). 
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e) Penghambat Glukosidase alfa 

 Aksi dari obat penghambat glukosidase alfa (akarbose) yaitu mengurangi 

absorpsi glukosa di usus halus, sehingga dapat menurunkan kadar glukosa darah 

sesudah makan. Akarbose tidak menimbulkan efek samping hipoglikemia dan 

tidak ada kaitannya denngan berat badan, efek  samping yang paling sering 

ditemukan ialah kembung, flatulens, dan tinja lembek (PERKENI, 2011). 

f) Penghambat DPP-IV 

Cara kerja utama penghambat DPP-IV yaitu meningkatkan sekresi 

insulin dan menghambat sekresi glukagon (PERKENI, 2011). Penggunaan 

monoterapi, linagliptin, sitagliptin, dan vildagliptin (tapi tidak saxagliptin) 

mempunyai efektivitas yang setara bila dibandingkan satu sama lain. Penggunaan 

kombinasi  metformin dengan linagliptin, saxagliptin, sitagliptin, dan vildagliptin 

menunjukkan efek setara sedangkan alogliptin tidak menunjukkan efektivitas 

yang sama (Messori et al., 2014). 

2) Suntikan 

a) Insulin 

Insulin diperlukan jika pasien mengalami beberapa keadaan, yaitu 

penurunan berat badan yang cepat, hiperglikemia berat disertai ketosis, 

ketoasidosis diabetik, hiperglikemia hiperosmolar non ketotik, hiperglikemia 

dengan asidosis laktat, gagal kombinasi OHO dosis optimal, kontraindikasi atau 

alergi OHO, stres berat (infeksi sistemik, operasi besar, IMA, stroke), DM 

gestasional yang tidak terkendali dengan pengaturan makanan, dan gangguan 

fungsi ginjal atau hati yang berat (PERKENI, 2011). 

Defisiensi insulin dapat berupa defisiensi insulin basal, insulin prandial 

atau keduanya. Defisiensi insulin basal menyebabkan timbulnya hiperglikemia 

pada keadaan puasa, sedangkan defisiensi insulin prandial akan menimbulkan 

hiperglikemia sesudah makan. Sasaran utama terapi hiperglikemia yaitu 

mengendalikan GDP (basal). Insulin yang digunakan untuk mencapai goal 

therapy GDP adalah insuin kerja sedang atau panjang. Jika goal therapy belum 

tercapai maka dosis dapat ditingkatkan menjadi 2-4 unit setiap 3-4 hari. Jika goal 
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therapy GDP telah tercapai, namun HbA1c belum tercapai, dapat digunakan 

insulin kerja cepat atau insulin kerja pendek (PERKENI, 2011).  

b) Agonis GLP-1 

Glugacon-like peptide-1 (GLP-1) merupakan suatu hormon yang 

merangsang kuat pelepasan insulin dan menghambat sekresi glukagon. Pada DM 

tipe 2, sekresi hormon tersebut menurun, sehingga kehadiran agonis GLP-1 

mempunyai aksi untuk meningkatkan sekresi GLP-1. Agonis GLP-1 tidak 

menimbulkan efek hipoglikemia dan peningkatan berat badan, efek samping yang 

sering timbul yaitu rasa sebah dan muntah (PERKENI, 2011). 

 

2. Drug Related Problems 

a. Definisi 

Drug related problems adalah keadaan yang tidak diinginkan yang 

dialami oleh pasien, atau yang berpotensi menggangggu pencapaian tujuan terkait 

dengan terapi obat, dan membutuhkan penilaian secara profesional untuk 

menyelesaikannya. Ketika kejadian drug related problems terjadi, maka harus 

segera diatasi dengan memprioritaskan masalah yang paling penting dan/atau 

sangat penting supaya tidak terjadi masalah yang lebih parah. Pasien yang tidak 

memiliki masalah terkait obat atau yang berpotensi mengalami DRPs harus 

dilakukan pencegahan dengan perencanaan perawatan dan tindak lanjut evaluasi 

untuk menjamin bahwa tujuan terapi tercapai dan tidak berkembang masalah baru 

terkait terapi obat (Cipolle et al., 2012).  

b. Klasifikasi 

Klasifikasi drug related problems yaitu: 

1) Adverse Drug Reactions: Kejadian efek samping obat karena alergi dan non 

alergi, kejadian efek samping obat yang beracun (PCNE, 2006). 

2) Ketidaktepatan Pemilihan Obat: Obat kontraindikasi, obat tidak efektif, obat 

efektif tapi tidak aman, obat efektif tapi ada obat lain yang lebih murah, 

pasien alergi (Cipolle et al., 2004), kombinasi obat yang tidak tepat (PCNE, 

2006) 
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3) Ketidaktepatan Dosis: Dosis obat terlalu rendah atau tinggi, frekuensi 

regimen dosis kurang atau terlalu sering (PCNE, 2006). 

4) Ketidaktepatan Penggunaan Obat: Obat tidak diberikan/digunakan sama 

sekali, obat yang diberikan/digunakan salah (PCNE, 2006). 

5) Interaksi (obat-obat atau obat-makanan): Interaksi potensial, interaksi aktual 

(PCNE, 2006). 

6) Lain-lain: Pasien tidak puas dengan terapi meskipun pengobatan yang 

diberikan sudah benar, ketidakcukupan pengetahuan kesehatan dan penyakit, 

keluhan yang tidak jelas diperlukan klarifikasi lebih lanjut, kegagalan terapi 

karena penyebab yang tidak jelas (PCNE, 2006). 

3. Interaksi Obat 

a. Definisi 

Interaksi obat merupakan perubahan efek obat karena pengaruh obat lain, 

jamu, makanan, minuman, atau agen kimia lain. Interaksi obat bisa 

membahayakan jika interaksi menyebabkan peningkatan toksisitas (Baxter, 2008). 

b. Tipe Interaksi Obat   

Interaksi obat secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu 

interaksi farmasetik dan interaksi farmakologi. Interaksi farmasetik terjadi saat 

proses peracikan obat dapat berupa fisika maupun kimia, sedangkan interaksi 

farmakologi terjadi saat obat masuk ke dalam tubuh berupa interaksi 

farmakokinetik dan farmakodinamik (Baxter, 2008). 

1) Interaksi Farmakokinetik 

Interaksi farmakokinetik terjadi ketika 2 obat atau lebih mengalami              

perubahan efek pada fase absorbsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi (Baxter, 

2008). Interaksi pada tipe ini terkait dengan perubahan konsentrasi satu obat oleh 

obat lain berupa seberapa banyak atau seberapa lama perubahan tersebut saat 

mencapai tempat aksi (Snyder et al., 2012). 

2) Interaksi Farmakodinamik 

Interaksi farmakodinamik terjadi ketika efek dari satu obat berubah 

karena kehadiran obat lain di tempat aksinya, yang meliputi kompetisi pada 

reseptor tertentu dan interaksi obat pada sistem fisiologis tertentu (Baxter, 2008).  
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c. Tingkat Signifikansi Interaksi Obat 

Berdasarkan tingkat keparahan, interaksi obat dapat dikelompokkan 

menjadi 3 tingkatan. Tingkat signifikansi tersebut dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Tingkat signifikansi interaksi obat 

Tingkat 

Signifikansi 
Keterangan 

Major 1) Harus dihindari. 

2) Berpotensi mengancam nyawa. 

3) Mampu menyebabkan kerusakan permanen. 

4) Berhubungan dengan toksisitas yang signifikan klinis (yaitu rawat 
inap, masuk rumah sakit diperpanjang, pengobatan tambahan) dan 

kontraindikasi. 

Moderate 1) Harus hati-hati atau dilakukan pemantauan ketat untuk toksisitas atau 

kegagalan terapi. 

2) Mampu menyebabkan penurunan status klinis. 

Minor 1) Ada kemungkinan interaksi. 

2) Konsekuensi biasanya ringan yang mungkin mengganggu tetapi secara 

signifikan tidak mempengaruhi hasil terapi.  

3) Tidak memerlukan terapi tambahan. 

(Kigen et al., 2011) 

Beberapa contoh interaksi obat antidiabetik berdasarkan tingkat 

keparahan dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Contoh interaksi obat antidiabetik berdasarkan tingkat keparahan 

Tingkat 

Signifikansi 

Obat A -  

Obat B 
Mekanisme Efek Manajemen 

Major Insulin- 

Ethanol 

Peningkatan 

produksi insulin 

dan 

penghambatan 

glukoneogenesis. 

Efek hipoglikemi 

insulin diperkuat 

secara potensiasi. 

Ethanol dikonsumsi 

bersama makanan 

dan pasien 

dimonitoring secara 

ketat terhadap 

risiko terjadinya 

hipoglikemi. 

 Metformin- 

Parenteral 
iodinated 

contrast 

materials 

Menginduksi 

gagal ginjal. 

Menyebabkan 

asidosis laktat. 

Menghentikan 

terapi metformin. 

Moderate Gliburid- 

Gemfibrozil 

Penghambatan 

metabolisme 

sulfonilurea 

(CYP2C9) oleh 

gemfibrozil. 

Efek hipoglikemik 

gliburid dapat 

meningkat. 

Memonitor kadar 

glukosa darah dan 

menyesuaikan dosis 

gliburid. 

 Gliburid- 

Enalapril 

Peningkatan 

sementara pada 

sensitivitas insulin 

oleh ACE 

inhibitor. 

Risiko 

hipoglikemia dapat 

meningkat. 

Monitoring pasien 

terhadap tanda-

tanda terjadinya 

hipoglikemi. 
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Glimepirid- 

Fluvoksamin 

Penghambatan 

metabolisme 

sulfonilurea 

(CYP2C9) oleh 

fluvoxamine. 

Efek farmakologis 

dan efek samping 

merugikan dari 

glimepirid dapat 

meningkat. 

Memonitor kadar 

glukosa darah dan 

menyesuaikan dosis 

glimepirid. 

 Metformin- 

Simetidin 

Simetidin 

mengurangi 

klirens ginjal 

metformin dengan 

menghambat 

sekresi tubular 

ginjal. 

Konsentrasi serum 

metformin dapat 

meningkat. 

Memonitor kadar 

glukosa darah dan 

mengurangi atau 

menambah dosis 

metformin. 

 Tolbutamid- 

Propanolol 

Tidak diketahui Efek hipoglikemi 

tolbutamid dapat 

berkurang karena 

propanolol. 

Lakukan 

pemantauan 

glukosa darah dan 

memantau pasien 

terhadap tanda-

tanda klinis 

terjadinya 

hiperglikemia. 

Minor Sulfonilurea- 

Fenitoin 

Tidak diketahui Fenitoin dapat 

menyebabkan 

peningkatan kadar 

glukosa darah. 

Peningkatan dosis 

sulfonilurea untuk 

mengendalikan 

hiperglikemia. 
 Metformin- 

Akarbose 

Akarbose dapat 

menunda 

penyerapan 

metformin diusus. 

Efek metformin 

mungkin tertunda 

pada dosis awal. 

Tidak diperlukan 

tindakan 

pencegahan khusus. 

(Tatro, 2009) 

 

E. Keterangan Empiris 

Penelitian tentang identifikasi drug related problems kategori obat salah 

dan reaksi obat yang merugikan pada pasien diabetes melitus tipe 2 di instalasi 

rawat inap RSUD Wonogiri tahun 2007,  dari 90 pasien yang diteliti menunjukkan 

bahwa total kejadian DRPs sebanyak 123 kasus atau sebesar 15,75% dari total 

obat yang dianalisis. Kejadian interaksi obat yaitu sebesar 107 kasus atau 13,70% 

dan salah obat yaitu sebesar 16 kasus atau 2,05%. Interaksi obat yang terjadi 

tersebut dikarenakan reaksi obat yang merugikan dan ketidaktepatan pemilihan 

obat atau salah obat yang terjadi karena kejadian kontraindikasi pada pasien 

(Dewi, 2009).  

Penelitian lain tentang hubungan drug related problems dengan outcome 

terapi pada pasien diabetes melitus tipe 2 dengan hipertensi rawat inap di Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, menunjukkan persentase kejadian 

Lanjutan Tabel 2 
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interaksi obat sebesar 39,58%, obat salah sebesar 14,58%, dosis terlalu tinggi 

sebesar 14,58%, terapi yang membutuhkan obat tambahan sebesar 12,50%, dosis 

terlalu rendah sebesar 10,42%, dan terapi obat tanpa indikasi sebesar 8,33%.  

Terkait hubungan antara outcome terapi kadar glukosa dalam darah  pada pasien 

diabetes melitus tipe 2 disertai hipertensi dengan kejadian drug related problems 

tidak menunjukkan hubungan yang signifikan (p=0,719), sehingga tidak 

berpengaruh terhadap hasil terapi (Ruspandi, 2015). 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui angka kejadian 

terjadinya Drug Related Problems (DRPs) kategori interaksi obat dan 

ketidaktepatan pemilihan obat meliputi obat tidak efektif, obat efektif tapi tidak 

aman, dan kombinasi obat yang tidak tepat pada pasien diabetes melitus tipe 2 di 

instalasi rawat inap RSUD dr. Soeratno Gemolong tahun 2015.


