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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Demam berdarah dengue di berbagai negara merupakan salah satu penyakit 

primer yang terjadi terutama pada anak dan mempunyai peluang besar terjadinya 

Drug Related Problems (DRPs), karena anak-anak merupakan segmen terbesar dari 

individu rentan dalam populasi beresiko. Saat ini DBD merupakan satu permasalahan 

kesehatan pada masyarakat yang sangat signifikan di banyak negara tropis di Asia 

Tenggara dan wilayah Pasifik Barat. Penyakit ini termasuk dalam 10 penyebab 

perawatan di rumah sakit dan penyebab kematian pada anak yang tersebar sedikitnya 

di delapan negara tropis Asia (Anonim, 1999). 

Adanya perubahan orientasi pada peran kefarmasian dari drug oriented 

menjadi patient oriented, memicu timbulnya ide tentang pelayanan farmasi 

(Pharmaceutical Care), yang tujuannya mencegah dan meminimalkan permasalahan 

yang berkaitan dengan penggunaan obat. Pharmaceutical care merupakan rangkaian 

kegiatan terpadu yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan 

menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan obat. Terutama di Indonesia, 

farmasis hanya terlibat dalam hal penyediaan pendistribusian dan penyimpanan obat 

(Strand et al, 1998). 

Terlihat dari catatan sejarah bahwa di USA pada tahun 1997, 160.000 

kematian dan 1 juta pasien dirawat di rumah sakit akibat adanya DRPs dari obat yang 

diresepkan (Strand et al, 1998). USA memperkirakan bahwa 100-150 kematian 
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terjadi tiap tahunnya pada anak di rumah sakit karena mendapatkan pengobatan yang 

salah (Walker, 2003). 

Berdasarkan data  rekam  medik diperoleh  jumlah  pasien  yang  dirawat  di  

RSU  Boyolali pada  tahun 2002  jumlah  kasus  yang  menderita  demam  berdarah  

sebesar  154  dan 2  orang   meninggal.  Pada  tahun  2003  jumlah  kasus  yang 

menderita demam berdarah sebesar  219  dan  2  orang  meninggal.  Tahun  2004  

jumlah  kasus  yang menderita demam berdarah 159  dengan jumlah kematian 2  

orang.  Pada  tahun 2005 jumlah  kasus  yang menderita demam berdarah sebesar 86.  

Jumlah  kasus  demam berdarah tahun  2006  sebanyak  144.  Sedangkan  tahun  

2007  jumlah  kasus  yang yang menderita demam berdarah meningkat yaitu  274  

kasus  dengan  angka  kematian  3 orang. Dilihat masih tingginya angka kajadian 

penyakit demam berdarah, maka diangkatlah kasus ini sebagai permasalahan yang 

perlu diteliti, khususnya pada pasien anak demam berdarah.  

Rumah Sakit Umum Boyolali adalah rumah sakit unit swadana milik 

pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Rumah sakit ini sebagai pusat pelayanan dan 

rujukan terbaik yang ditunjang dengan pelayanan profesional dan fasilitas serta 

menjadi pilihan utama bagi masyarakat Boyolali dan sekitarnya. 

Uraian mengenai tingginya kasus DRPs dan kasus DB tersebut maka akan 

dilakukan penelitian tentang berbagai permasalahan DRPs yang terjadi pada pasien 

DB yang meliputi obat salah, dosis kurang, dosis lebih dan interaksi obat. Hasil 

penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis dan prosentase kejadian 

DRPs di RSU Boyolali. Serta dapat digunakan sebagai dokumentasi dan sebagai 
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bahan evaluasi terhadap pelayanan baik oleh dokter maupun farmasis dan untuk 

meningkatkan pelayanan kefarmasian baik oleh dokter maupun farmasis. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

sebagai berikut : 

Seberapa besarkah angka kejadian masing-masing kategori DRPs yang 

potensial menerima obat salah, dosis lebih, dosis kurang, dan interaksi obat yang 

terjadi pada pasien anak di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Boyolali tahun 

2007 dan prosentasenya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi jenis-jenis DRPs yang potensial terjadi pada pasien Demam 

Berdarah Dengue di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Boyolali, meliputi: 

1. Obat salah 

2. Dosis obat kurang 

3. Dosis obat terlalu besar 

4. Interaksi obat 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Penyakit Demam Berdarah Dengue adalah penyakit infeksi virus akut yang 

disebabkan oleh virus dengue dan terutama menyerang pada anak-anak, dengan 
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ciri-ciri demam tinggi mendadak dengan manifestasi pendarahan dan bertendensi 

menimbulkan shock dan kematian (Anonim, 1985). 

Hampir setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kasus dan angka kematian 

di Indonesia akibat penyakit ini. Pada tahun 1999 terjadi 21.134 kasus, tahun 

2000= 33.433 kasus, tahun 2001= 45.904 kasus, tahun 2002= 40.337 kasus, tahun 

2003= 50.131 kasus dengan  jumlah kematian 743 orang (Anonim, 2004). Diawal 

tahun 2004 dikejutkan kembali dengan merebaknya penyakit DBD, dengan 

jumlah kasus yang cukup banyak. Sejak Januari sampai dengan 5 Maret tahun 

2004. Total kasus DBD di seluruh Indonesia sudah mencapai 26.015 dengan 

jumlah kematian sebanyak 399 orang. Case Fatality Rate (CFR= 1,53%). Kasus 

tertinggi terdapat di propinsi DKI Jakarta (11.534 orang) sedangkan  CFR 

tertinggi terdapat di propinsi NTT (3,96%) (Anonim, 2006). 

Penyebab DBD adalah virus dengue dan penularannya terjadi melalui 

gigitan nyamuk Aedes (Soedarto, 1995). 

Ada 2 teori tentang terjadinya manifestasi yang lebih berat yang 

dikemukakan  oleh pakar demam berdarah dunia yaitu : 

a. Teori infeksi primer / teori virulensi  yaitu munculnya manifestasi itu 

disebabkan karena adanya mutasi dari virus dengue menjadi lebih virulen.  

b. Teori infeksi sekunder yaitu munculnya manifestasi berat bila terjadi infeksi 

ulangan oleh virus dengue yang serotipenya berbeda dengan infeksi 

sebelumnya (Suroso, 2002). 

1) Penyebab Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) disebabkan oleh virus 

dengue. Virus dengue mempunyai 4 serotipe yaitu Den 1, 2, 3, dan 4. Virus 

dengue  dapat menyebabkan manifestasi klinis yang bermacam - macam dari 
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asimptomatik sampai fatal. Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue 

Hemorrhagic Fever / Dengue Shock Syndrome (DHF / DSS) merupakan 

manifestasi klinis yang berat (Sutaryo, 2002). 

Ada 12 jenis virus yang dikenal sebagai penyakit yang dapat 

menimbulkan gejala pendarahan seperti DBD antara lain chikungunya. 

Virus dengue adalah virus yang termolabil, dan dapat disimpan dalam 

keadaan beku (- 70° C). Darah penderita yang disimpan pada 5° C masih 

dapat menular untuk beberapa minggu (Anonim, 1985). 

2) Vektor 

Nyamuk Aedes aegepty maupun Aedes albopictus merupakan vektor 

penular virus dengue dari penderita kepada orang lainnya melalui gigitannya 

(Soedarto, 1995). 

a) Aedes aegepty 

sifat : 

(1). Senang beristirahat di kamar yang gelap dan lembab 

(2). Senang hinggap pada benda-benda bergantung seperti pakaian, 

kelambu, dan lain – lain 

(3). Menggigit pada pagi, siang, dan sore hari 

(4). Hidup tersebar di daerah tropis daratan rendah dan tidak 

diketemukan pada ketinggian mulai 900 m diatas permukaan laut 

(5). Jarak terbang rata-rata 40 - 400 m (Anonim, 1985). 
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Populasi nyamuk diukur dengan cara melakukan pemeriksaan 

terhadap semua tempat air di dalam rumah akan adanya larva Aedes aegepty 

yaitu dengan memeriksa 100 rumah, di suatu daerah.  

b) Aedes albopictus 

Sifat : 

(1). Menggigit sepanjang hari mulai pagi sampai sore 

(2). Hidup di ketinggian berkisar antara permukaan sampai 180 m diatas 

permukaan laut  

(3). Jarak terbang lemah yaitu 1,4 m sehari (Soedarmo, 1988). 

3) Mekanisme Penularan dan Pusat - Pusat Penularan 

a. Mekanisme Penularan 

Seseorang yang menderita demam berdarah, darahnya 

mengandung virus dengue. Virus ini mulai terdapat di dalam darah 

penderita 1 - 2 hari sebelum demam. Virus berada dalam darah penderita  

(viremia) selama 7 hari. Beberapa hari  (3 - 10 hari) setelah menghisap 

darah penderita, nyamuk tersebut siap untuk menularkan kepada orang 

lain. Nyamuk Aedes aegepty akan infektius sepanjang hidupnya 

(Anonim, 1985). 

Tidak semua orang yang digigit nyamuk Aedes aegepty yang 

membawa virus dengue itu akan terserang penyakit demam berdarah. 

Orang yang mempunyai kekebalan yang cukup terhadap virus dengue 

tidak akan terserang penyakit ini, walaupun dalam darahnya terdapat 

virus itu (Suroso, 2002). 
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b. Derajat Beratnya Penyakit 

Menurut WHO derajat beratnya demam berdarah dengue dibagi 

menjadi 4 tingkatan yaitu : 

derajat I       :   Ringan, bila demam mendadak 2 - 7 hari disertai gejala 

klinik lain dan manifestasi pendarahan paling ringan 

yaitu tes turniket yang positif 

derajat II      : Sedang, dengan gejala lebih berat daripada derajat I, 

disertai manifestasi pendarahan kulit, epitaksis, 

pendarahan gusi, hematemesis, atau melena. Terdapat 

gangguan sirkulasi darah perifer yang ringan berupa 

kulit dingin dan lembab, ujung jari dan hidung dingin

  

derajat III     : Berat, dengan gejala shock mengikuti gejala - gejala 

tersebut diatas. Ditandai oleh kegagalan peredaran 

darah seperti nadi lemah dan cepat 

derajat IV     : Berat sekali, penderita shock berat, terisi tidak 

berukuran dan nadi tidak dapat diraba (Ngastiyah, 

2007). 

c. Diagnosis Demam Berdarah 

Infeksi virus dengue bisa bersifat asimptomatik atau berupa 

demam yang tidak jelas, berupa demam dengue sampai demam berdarah 

dengue dengan kebocoran plasma yang berakibat shock (Tumbelaka, 

2002). 
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2. Pengobatan 

Pengobatan penderita demam berdarah dengue dibedakan menjadi : 

a. Pengobatan Penderita Demam Berdarah Dengue Tanpa Shock 

1. Penggantian Cairan 

Penderita diberi minum sebanyak 1,5 liter - 2 liter dalam waku 24 jam. Jika 

penderita terus muntah atau hematokrit terus meningkat, berikan infus 

dengan ringer’s lactate atau NaCl 0,9% - glukosa 10% nya (Soedarto, 

1995). 

2. Pemberian Obat - Obatan 

a. Antipiretika 

Antipiretika yang dapat diberikan adalah golongan acetaminopen. Dosis 

yang diberikan adalah : 

Umur kurang dari 1 tahun : 60 mg/kali 

Umur 1 - 3 tahun   : 60 - 120 mg/kali 

Umur 3 - 6 tahun   : 120 mg/kali 

Umur 6 tahun - lebih  : 240 mg/kali  (Anonim, 1985). 

Tabel 1. Dosis Parasetamol Menurut Kelompok Umur 

Parasetamol (tiap  x  pemberian)  

Umur (th)  Dosis (mg) 
Tablet 

(1 tab = 500 mg) 
< 1 

1 – 3 

4 – 6 

7 – 12 

60 

60 – 125 

125 – 250 

250 – 500 

?  

?  - ¼ 

¼ - ½ 

½ - 1  

(Sumber: Dep.Kes. RI, 1999) 
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b. Antikonvulsan (Antikejang)  

1. Diazepam = diberikan dengan dosis 0,5 mg/kgBB/kali secara 

intravena dan dapat diulang apabila diperlukan 

2. Phenobarbital = diberikan dengan dosis 

a. Anak umur lebih dari 1 tahun diberikan luminal 75 mg  

b. Dibawah 1 tahun diberikan luminal 50 mg secara intramuskular. 

Bila dalam waktu 15 menit kejang tidak henti dapat diulangi 

dengan dosis 3 mg/kgBB 1m  atau 

c. Anak umur lebih dari 1 tahun 50 mg dan 

d. Anak umur  dibawah 1 tahun 30 mg. 

3. Pengamatan Penderita 

Pengamatan ini meliputi keadaan umum, denyut nadi, tekanan darah, 

suhu, pernapasan, dan monitoring Hemoglobin (Hb) serta trombosit. 

Pemeriksaan Hb ini sangat penting sebab hemokonsentrasi biasanya 

mendahului perubahan tekanan darah dan denyut nadi (Anonim, 

1985). 

b. Pengobatan Penderita Demam Berdarah Dengue Disertai Shock 

1) Penggantian Cairan 

Cairan ringer’s lactate atau NaCl 0,9% glukosa 10% masing - masing 

dengan kecepatan tetesan 20 ml/kg BB/jam. Bila renjatan sudah teratasi, 

berikan cairan 10ml/kgBB. Plasma atau ekspander plasma, bila penderita 

dengan shock berat tidak dapat diatasi dengan ringer’s lactate. Darah 
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diberikan bila terdapat muntah darah (hematemesis) dan feses yang hitam 

karena adanya perdarahan dalam traktus gastrointestinum (melena) atau 

diduga terdapat pendarahan gastrointestinal (Soedarto, 1995). 

2) Oksigen 

Sebaiknya diberikan pada semua penderita shock (Soedarto, 1995). 

3) Pemberian Obat – Obatan 

a. Antibiotika 

Antibiotik tidak diindikasikan kecuali pada shock yang 

berkepanjangan/diduga terdapat infeksi bakteri (Sumarmo, 1990). 

b. Kortikosteroid  

Masih belum ada penyesuaian, perlu tidaknya obat ini diberikan pada 

pengobatan shock anak dengan Dengue Shock Syndrome (DSS). 

c. Heparin 

Penderita dengan kadar trombosit dan fibrinogen yang rendah disertai 

peninggian kadar Fibrin-Fibrinogen Degradation Product (FDP) dan 

kelainan hemostatik, penggunaan heparin dapat dipertimbangkan 

(Anonim, 1985). 

4) Pengamatan 

Observasi penderita dengan keadaan umum setiap 0,5 jam, memeriksa 

Hb dan hematokrit setiap 6 jam dan mengawasi pemberian cairan secara 

teliti (Soedarto, 1995). 

3. Drug Related Problems (DRPs) 
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DRPs merupakan kejadian yang tidak diharapkan dari pengalaman pasien 

akibat atau diduga akibat terapi obat sehingga kenyataan atau potensial 

mengganggu keberhasilan penyembuhan yang diharapkan.  

Jenis-jenis DRPs antara lain : 

a. Indikasi yang tidak tepat 

1). Membutuhkan obat terapi 

2). Terapi obat yang tidak perlu 

b. Obat yang tidak efektif 

1). Obat salah 

2). Dosis terlalu rendah 

c. Pemberian obat yang tidak aman 

1). Obat salah 

2). Dosis terlalu tinggi 

d. Ketidakpatuhan (Strand et al, 1998). 

Ada beberapa hal yang masuk dalam kategori penyebab timbulnya 

permasalahan yang berhubungan dengan DRP (Strand et al, 1998): 

a) Membutuhkan obat tetapi tidak menerimanya, misalnya pada kondisi baru 

membutuhkan terapi obat, kronis butuh kelanjutan terapi obat, kondisi yang 

membutuhkan kombinasi obat. 

b) Obat tanpa indikasi yang sesuai, misal: pemakaian multiple dengan yang 

seharusnya cukup dengan single drug therapy. 
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c) Obat salah, misal alergi, resisten, obat yang bukan paling efektif untuk 

indikasi, obat yang dikontraindikasikan terhadap keadaan pasien.  

d) Dosis terlalu rendah, misal dosis dan interval tidak cukup, konsentrasi obat 

dibawah therapeutic range. 

e) Dosis terlalu tinggi, misal dosis dan interval terlalu tinggi, konsentrasi obat 

diatas therapeutic range. 

f) Adverse Drug Reaction, misal faktor resiko, idiosinkrasi, interaksi obat. 

g) Kepatuhan, misal tidak taat instruksi, harga obat mahal, tidak memahami 

instruksi (Strand et al, 1998). 

DRPs aktual adalah DRPs yang sudah terjadi sehingga harus diatasi dan 

dipecahkan. DRPs potensial adalah DRPs yang kemungkinan besar dapat terjadi 

dan akan dialami oleh pasien apabila tidak dilakukan pencegahan (Rovers et al, 

2003). 

Farmasis sebagai profesi yang bertanggung jawab dalam terapi obat 

harus mengidentifikasi, mengatasi atau mencegah terjadinya DRP.               

Terdapat  2 komponen primer dalam DRPs (Strand et al, 1998): 

a. Kejadian/resiko yang tidak diharapkan yang dialami oleh pasien. Kejadian ini 

dapat diakibatkan oleh kondisi ekonomi, psikologis, fisiologis, dan sosio 

kultural pasien.  

b. Ada hubungan/diduga ada hubungan antara kejadian yang tidak diharapkan 

yang dialami oleh pasien dengan terapi obat. Hubungan tersebut adalah 

konsekuensi terapi obat sebagai penyebab/ diduga sebagai penyebab kejadian 
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yang tidak diharapkan/dibutuhkannya terapi obat untuk mengatasi/mencegah 

kejadian tersebut (Strand et al, 1998). 

Menjaga keamanan suatu pengobatan, pelaku kesehatan harus mengetahui 5 

poin utama dari drug administration yaitu : 1. Tepat pasien, 2. Tepat obat, 3. 

Tepat dosis, 4. Tepat rute, dan 5. Tepat waktu.  

Selain diatas adalah termasuk pelaku atau personal yang ikut mempengaruhi 

diantaranya penulis resep, penerima resep, industri farmasi, serta manajemen dan 

administrasi kesehatan (Cohen, 1999). 

4. Penggunaan Obat pada Anak 

Penggunaan obat untuk anak merupakan hal khusus berkaitan dengan 

perbedaan laju perkembangan organ, sistem dalam tubuh maupun enzim yang 

bertanggung jawab terhadap metabolisme dan ekskresi obat. Sesuai dengan alasan 

tersebut maka dosis obat, formulasi, hasil pengobatan dan efek samping obat  

yang timbul sangat beragam sepanjang masa kanak-kanak. Oleh karena itu 

anggapan bahwa anak-anak sama dengan orang dewasa dalam ukuran kecil 

tidaklah tepat (Aslam et al, 2003). 

Dosis obat pada anak harus diambil dari buku panduan dosis anak dan tidak 

seharusnya diekstrapolasikan dari dosis dewasa. Usia atau berat dan tinggi badan 

dapat menjadi paramater termudah untuk pengukuran, tetapi perubahan pada luas 

permukaan tubuh paling mencerminkan klirens obat sekaligus kebutuhan akan 

perubahan pada dosis anak (Walker, 2003). 

The British Pediatric Association (BPA) mengusulkan rentang waktu 

penggolongan pediatri yang didasarkan pada saat terjadinya perubahan-perubahan 

biologis (Aslam et al, 2003):  
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a. Neonatus  

Awal kelahiran sampai usia 1 bulan (dengan subseksi tersendiri untuk bayi 

yang lahir saat usia kurang dari 37 minggu dalam kandungan). 

b. Bayi 

Rentang usia 1 bulan sampai 2 tahun.  

c. Anak 

Rentang usia 2 tahun sampai 12 tahun (dengan subseksi anak dibawah usia 6 

tahun memerlukan bentuk sediaan yang sesuai) 

d. Remaja  

Rentang usia 12 sampai 18 tahun. 

Perubahan biologis yang diwakili oleh rentang waktu tersebut adalah: 

1) Neonatus, terjadi perubahan klimetrik yang sangat penting 

2) Bayi, merupakan masa awal pertumbuhan yang sangat pesat 

3) Anak-anak adalah masa pertumbuhan secara bertahap 

4) Remaja merupakan akhir tahap perkembangan secara pesat hingga menjadi 

dewasa (Aslam et al, 2003). 

Lingkup pengobatan spesialis pediatri menempati rangking ke dua setelah 

penyakit dalam, dalam hal terjadinya DRPs. Farmakologi pediatri dan dosis obat 

mempunyai peran dalam menimbulkan masalah yang berkaitan dengan 

penggunaan obat DRPs. Kesalahan yang sering terjadi pada pengobatan pediatri 

adalah salah dalam perhitungan dosis dan interval dosis salah dalam drug orders 

(meliputi penulisan dan interprestasi serta salah dalam pembuatan dan 

penyimpanan obat) (Cohen, 1999). 



 
15 

 

5. Pengobatan yang Rasional 

Konferensi WHO di Nairobi tahun 1985, para ahli dibidang penggunaan 

obat yang rasional mendefinisikan penggunaan obat yang rasional adalah 

penggunaan obat dimana pasien menerima terapi yang sesuai dengan kebutuhan 

kliniknya, dalam dosis yang memenuhi kebutuhan individual masing–masing, 

selama periode waktu yang memadai dan biaya terendah bagi pasien dan 

lingkungan sekitarnya (Siregar, 2004). 

Secara biomedis penggunaan obat yang rasional haruslah memenuhi 

persyaratan berikut : 

a. Obat yang digunakan benar 

b. Indikasi penggunaan tepat 

c. Obat yang digunakan tepat, baik dosis, cara pemakaian dan durasi terapi 

d. Pasien yang tepat, tidak ada kontraindikasi dan potensi timbulnya efek samping 

e. Peracikan yang tepat 

f. Kepatuhan pasien untuk menjalani terapi (Siregar, 2004). 

6. Interaksi Obat 

Interaksi obat mewakili 1 dari 9 kategori drug related problems yang 

teridentifikasi sebagai kejadian dari drug therapy. Interaksi obat terjadi ketika 

farmakodinamika dari obat dalam tubuh berubah karena adanya satu atau lebih 

interaksi substansi lain. Selain interaksi obat antar obat, obat dapat berinteraksi 

dengan makanan, minuman, nutrisi (vitamin, mineral), pengobatan alternatif 

(herbal produk), formulasi obat (exipiens), asap rokok (Piscitelli dan Rodvold, 

2001). 
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Perkiraan akibat yang mungkin terjadi dari kombinasi dua atau lebih obat, 

seorang farmasis perlu memiliki : 

a. Pengetahuan praktis tentang mekanisme farmakologi yang terlibat dalam 

interaksi obat 

b. Waspada terhadap obat yang beresiko tinggi menyebabkan interaksi obat 

c. Persepsi terhadap kelompok pasien yang rentan mengalami interaksi obat.  

Pasien yang rentan terhadap interaksi obat : 

a. Orang lanjut usia  

b. Orang yang meminum lebih dari satu macam obat 

c. Pasien yang mempunyai gangguan fungsi hati dan ginjal 

d. Pasien dengan penyakit akut  

e. Pasien dengan penyakit yang tidak stabil 

f. Pasien yang memiliki karakteristik genetik tertentu 

g. Pasien yang dirawat lebih dari satu dokter (Aslam et al, 2003). 

Penatalaksanaan interaksi obat : 

a. Menghindari kombinasi obat 

Memilih obat pengganti 

b. Menyesuaikan dosis obat 

Hal ini diperlukan pada saat mulai atau menghentikan penggunaan obat yang 

menyebabkan interaksi.  

c. Memantau pasien 

    Jika hal ini dianggap relevan dan praktis 

c. Meneruskan pengobatan seperti sebelumnya 

Jika kombinasi obat berinteraksi tersebut merupakan pengobatan yang optimal 

atau bila interaksi obat tersebut tidak bermakna secara klinis (Aslam et al, 

2003). 
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7. Rumah Sakit 

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medik profesional 

yang terorganisir serta sarana kedokteran, asuhan keperawatan yang 

berkesinambungan atau diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh 

pasien (Sugiharto, 1998). Rumah Sakit merupakan salah satu jaringan pelayanan 

kesehatan yang penting, sarat dengan tugas, beban, masalah dan harapan yang 

digantungkan padanya (Aditama, 2002). 

Rumah sakit sebagai salah satu subsistem pelayanan kesehatan 

menyelenggarakan dua jenis pelayanan untuk masyarakat yaitu pelayanan 

kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan 

medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik dan pelayanan perawatan. 

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

unit rawat inap (Muninjaya, 2004). 

8. Rekam Medik 

Rekam medik merupakan salah satu sarana komunikasi yang dibutuhkan 

baik oleh penderita maupun pelayanan kesehatan dan  pihak-pihak lain (klinis), 

manajemen RS, asuransi, dan sebagainya untuk menentukan suatu 

kebijakan/tindakan medik (Gitawati, 1996). 

Rekam Medik (RM) Rumah Sakit (RS) merupakan komponen penting 

dalam pelaksanaan kegiatan manajemen RS, baik dimasa lalu, masa kini maupun 

perkiraan dimasa datang tentang apa yang akan terjadi (Muninjaya, 2004). 

Ada 2 jenis  Rekam Medik Rumah Sakit: 
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a. RM untuk 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.  

b. RM untuk pasien rawat inap adalah hampir sama dengan isi RM untuk pasien 

rawat jalan kecuali beberapa hal seperti: persetujuan pengobatan atau tindakan, 

catatan konsultasi, catatan perawatan (oleh perawat dan tenaga kesehatan 

lainnya), catatan observasi klinik, hasil pengobatan, resume akhir dan evaluasi 

pengobatan (Muninjaya, 2004). 

 


