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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Hipertensi merupakan penyakit kardiovaskuler yang paling lazim.  Di 

Indonesia, hipertensi juga merupakan masalah kesehatan yang perlu diperhatikan 

oleh dokter yang bekerja pada pelayanan kesehatan primer karena angka 

prevalensinya yang tinggi dan akibat jangka panjang yang ditimbulkannya (Susalit 

dkk, 2001). 

Hipertensi termasuk penyakit kronik akibat gangguan sistem sirkulasi darah 

menjadi masalah besar bagi kesehatan masyarakat. Survei Kesehatan Rumah Tangga 

(SKRT) tahun 1995 menyebutkan bahwa penyakit sirkulasi ini pada kelompok umur 

45-60 tahun mencapai 20,9%, sedang pada umur diatas 60 tahun angka ini mencapai 

29,5%. Demikian juga pada tahun 1995 penyakit sirkulasi menduduki urutan 

pertama  penyebab kematian pada lansia, yakni sebesar 18,9% (Hasurungan, 2002). 

Setelah umur 69 tahun, prevalensi hipertensi meningkat sampai 50% (Kuswardhani, 

2006). 

Kebugaran dan kesehatan mulai menurun pada usia setengah baya. Penyakit-

penyakit degeneratif  mulai nampak pada usia ini. Namun demikian kenyataan 

menunjukkan bahwa kebugaran dan kesehatan pada usia lanjut sangat bervariasi 

(Andrab, 2007). 
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Alasan dipilihnya kelompok usia geriatri karena menurut perkiraan dari 

United State Bureau of Census 1993, populasi usia lanjut di Indonesia diproyeksikan 

antara tahun 1990-2023 akan naik 414%, suatu angka tertinggi di seluruh dunia, dan 

pada tahun 2020 Indonesia akan merupakan urutan ke 4 jumlah usia lanjut paling 

banyak sesudah Cina, India dan Amerika Serikat (Andrab, 2007). 

Meningkatnya populasi usia lanjut menyebabkan perlunya antisipasi pada 

peningkatan jumlah pasien usia lanjut yang memerlukan bantuan dan perawatan 

medis. Golongan usia ini sering menderita sakit, oleh karena dengan semakin 

lanjutnya usia terjadi berbagai kondisi yang memudahkan terjadinya penyakit antara 

lain proses degenerasi, penurunan daya tahan tubuh, pengaruh kebiasaan hidup 

seperti merokok, minum alkohol, gangguan nutrisi, serta akibat adanya komplikasi-

komplikasi berbagai penyakit  (Suharjono & Soejono, 2001). 

Timbul penyakit yang biasanya tidak hanya satu macam akan tetapi muncul 

berbagai penyakit, menyebabkan usia lanjut memerlukan bantuan, perawatan dan 

obat-obatan untuk proses penyembuhan atau sekedar mempertahankan agar 

penyakitnya tidak bertambah parah. Hal ini dapat mengakibatkan orang usia lanjut 

menggunakan banyak obat (Andrab, 2007). 

Pengobatan hipertensi yang terdapat pada usia lanjut dapat menurunkan 

komplikasi hipertensi secara nyata, misalnya stroke, bahkan penurunan tekanan 

darah sampai 160/90 mmHg sudah dapat menurunkan angka kematian sampai 

dengan 27% (Triwibowo & Rochmah, 2001). DRPs adalah suatu kejadian yang tidak 
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diharapkan yang dialami oleh pasien akibat atau diduga akibat terapi obat dan secara 

aktual atau potensial yang mengganggu outcome terapi yang diharapkan  (Cipolle 

dkk., 1998). 

Praktek pelayanan farmasi klinik mengharuskan setiap farmasis meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilannya dalam proses pelayanan kesehatan, memahami 

penyakit dan terapinya dengan memperhatikan kondisi pasien secara individual, 

mampu mengidentifikasi dan menatalaksana problem kesehatan yang terkait dengan 

penggunaan obat (drug related problem), dan mampu bekerja sama langsung dalam 

perawatan penderita (Anonim, 2007).  

Ketidaktepatan obat adalah salah satu DRPs yang paling berpotensi dalam 

kegagalan terapi serta timbulnya efek yang tidak diinginkan. Kontraindikasi lebih 

mudah untuk diamati dan diobservasi karena indikasi pasien sudah ditetapkan di 

awal dan data laboratorium dapat menunjukkan fungsi organ-organ lain seperti hati 

dan ginjal.  

Rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta belum menerapkan pelayanan 

farmasi klinis dalam proses pengobatan pasien. Angka kejadian penyakit hipertensi 

di rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta tahun 2008 menduduki peringkat ke 

delapan denngan jumlah kasus sebesar 143 kasus. Sedangkan dalam 10 besar 

penyebab kematian pada pasien rawat inap di tahun 2008, hipertensi mendapatkan 

peringkat ke lima. 
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Uraian di atas melatarbelakangi dilakukannya penelitian tentang ketepatan 

obat yang termasuk dalam cakupan Drug Related Problems (DRPs), yang terjadi 

pada pasien hipertensi geriatri. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan 

gambaran kejadian DRPs pada kategori salah obat di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

Berapa besar angka kejadian DRPs kategori ketidaktepatan obat pada pasien 

hipertensi geriatri di instalasi rawat inap Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi kejadian DRPs 

kategori ketidaktepatan obat dan mengetahui persentasenya pada pasien hipertensi 

geriatri di instalasi rawat inap Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 
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D. Tinjauan Pustaka 
 

1. Hipertensi 

a. Definisi 

 Hipertensi adalah penyakit lazim yang didefinisikan secara singkat sebagai 

peningkatan tekanan darah arteri yang terus menerus (DiPiro dkk, 2005). 

Secara teoritis, hipertensi didefinisikan sebagai suatu tingkat tekanan darah 

tertentu, yaitu di atas tingkat tekanan darah tersebut dengan memberikan pengobatan 

akan menghasilkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan tidak memberikan 

pengobatan. Peningkatan tekanan darah akan menaikkan mortalitas dan morbiditas 

(Susalit dkk, 2001). 

b. Patofisiologi 

Mekanisme hipertensi pada lanjut usia belum sepenuhnya diketahui. Hal 

yang penting mungkin karena menurunnya elastisitas (kaku)  pembuluh darah arteri, 

disamping faktor lainnya seperti penurunan sensitivitas baroreseptor maupun adanya 

retensi natrium. Penatalaksanaan hipertensi pada lanjut usia pada prinsipnya tidak 

berbeda dengan hipertensi pada umumnya; yaitu terdiri dari modifikasi pola hidup 

dan bila diperlukan dilanjutkan dengan pemberian obat-obat antihipertensi 

(Kuswardhani, 2006). 

Penyakit penyerta hipertensi yang perlu pengobatan tersendiri dan dapat 

terjadi bersamaan dengan hipertensi adalah kencing manis, resistensi insulin, 
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hiperfungsi kelenjar thyroid (hyperthyroid), rematik, gout, dan hyperlipidemia (kadar 

lemak darah tinggi), dan lain- lain (Hartati, 2007). 

Berbagai macam faktor resiko yang dapat dihindarkan, karena dapat 

memperberat keadaan hipertensi, antara lain makanan yang mengandung lemak dan 

kolesterol tinggi, makanan dengan kadar garam tinggi, daging kambing, buah durian, 

minuman alkohol yang berlebihan, makanan dan minuman yang mengandung bahan 

pengawet, rokok, kopi, kegemukan (obesitas) dan stres (Hartati, 2007). 

Jose Roesma, dari divisi nefrologi ilmu penyakit dalam FKUI-RSUPN dr. 

Cipto Mangunkusumo, Jakarta mengungkapkan bahwa pada orang tua umumnya 

terjadi hipertensi dengan sistolik terisolasi yang berhubungan dengan hilangnya 

elastisitas arteri atau bagian dari penuaan (Andraa, 2007). 

Isolated systolic hypertension (ISH) didefinisikan sebagai tekanan darah 

sistolik di atas sama dengan 140 mmHg pada tekanan diastolik kurang dari sama 

dengan 90 mmHg. Keadaan ini terjadi karena hilangnya elastisitas arteri atau akibat 

penuaan. Keadaan seperti ini, aorta menjadi kaku dan akhirnya menyebabkan 

meningkatnya tekanan sistolik dan penurunan volume aorta, yang pada akhirnya 

akan menurunkan volume dan tekanan diastolik. Pada orang-orang tua, pengukuran 

tekanan sistolik yang meningkat ini lebih signifikan karena dapat menunjukkan 

terjadinya kekakuan arteri besar, terutama aorta, efeknya bisa membuat kerusakan 

jantung, ginjal, serta otak (Andraa, 2007) . 



 8 

Seperti telah disebutkan, para lansia ternyata lebih sering mengalami 

hipertensi sistolik. Penelitian menyebutkan bahwa menurunnya tekanan sistolik 

dapat menyebabkan penurunan curah jantung, risiko infark miokard, serta penyakit 

kardiovaskular lainnya. Tekanan sistolik juga menjadi prediktor yang lebih sensitif 

dibanding tekanan diastolik (Andraa, 2007).  

 

c. Klasifikasi Hipertensi 

The Sevent Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection 

Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7), hipertensi dibagi dalam 

beberapa klasifikasi:  

Tabel.1 Klasifikasi hipertensi 

 
Tekanan Darah Sistolik 

(mm Hg) 

Tekanan Darah 
Diastolik 
(mm Hg) 

Modifikasi Gaya Hidup 

NORMAL < 120 
and < 80 

 
Dianjurkan 

PRE-HIPERTENSI 120-139 atau  80-89 Ya 

HIPERTENSI 
STAGE I 

 
140-159 atau  90-99 Ya 

HIPERTENSI 
STAGE II 

 
=160 atau =100 Ya 

(Chobanian dkk, 2003)   

d. Terapi hipertensi 

Adapun algoritma terapi untuk hipertensi, antar lain sebagai berikut. 
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Pemilihan terapi  

 
                                                                                          

 
 
 
 
 

       
 

 

 
 

(DiPiro dkk, 2005) 

Gambar. 1 Algoritma terapi hipertensi 
 
 

 Penderita dengan tekanan darah tinggi tanpa ada sebab-sebab organis yang 

jelas dapat menerapkan sendiri sejumlah aturan hidup untuk menurunkan tensinya 

(Tjay & Raharja, 2002) 

1. Menurunkan berat badan. Berat badan berlebihan (kegemukan, overweight) 

menyebabkan bertambahnya volume darah dan perluasan sistem sirkulasi. 

Bila bobot ekstra dihilangkan, tekanan darah dapat turun lebih kurang 0,7 / 

0,5 mm Hg setiap kilogram penurunan berat badan. 

Tanpa indikasi 
penyerta 

dengan indikasi 
penyerta 

Hipertensi stage 1 
SBP 140-159 atau 
DBP 90-99mm Hg 

 

Hipertensi stage 2 
SBP > 160 atau DBP 

>100 mm Hg 
 

Obat-obat spesifik 
untuk  indikasi 

penyerta. 
Antihipertensi lainnya 

(diuretik, ACE 
inhibitor, ARB,  ß 

bloker, CCB) 
digunakan jika 

diperlukan. 

dua kombinasi obat. 
Biasanya thiazide 

dengan ACE inhibitor, 
atau ARB, atau ß 
bloker, atau CCB 

 

diuretik tipe thiazide, 
bisa ditambah ACE 
inhibitor, ARB, ß 

blokers, CCB, atau 
kombinasi 
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2. Mengurangi garam dalam diet. Ion natrium mengakibatkan retensi air, 

sehingga volume darah bertambah dan menyebabkan daya tahan pembuluh 

meningkat. Secara statistik, ternyata bahwa pada kelompok penduduk yang 

mengkonsumsi terlalu banyak garam terdapat lebih banyak hipertensi 

daripada orang-orang yang mengkonsumsi hanya sedikit garam. 

3. Membatasi konsumsi kolesterol dapat mencegah terjadinya atherosclerosis. 

4. Berhenti merokok. Tembakau mengandung nikotin yang memperkuat kerja 

jantung dan menciutkan arteri kecil hingga sirkulasi darah berkurang dan 

tekanan darah meningkat.  

5. Membatasi minum kopi sampai maksimum 3 cangkir sehari. Kafein dalam 

kopi berkhasiat menciutkan pembuluh yang secara akut dapat meningkatkan 

tekanan darah dengan terjadinya gangguan ritme (sementara). 

6. Membatasi minum alkohol sampai 2-3 konsumsi (bir, anggur) sehari. Minum 

lebih dari 40 g sehari untuk jangka waktu panjang dapat meningkatkan tensi 

diastolis sampai 0,5 mm Hg per 10 g alkohol. 

7. Cukup istirahat dan tidur adalah penting, karena selama periode itu tekanan 

darah menurun. 

8. Olah raga. Walaupun tekanan darah meningkat pada waktu mengeluarkan 

tenaga akut, namun olah raga secara teratur dapat menurunkan tekanan darah 

yang tinggi, karena saraf parasimpatik (dengan antara lain vasodilatasinya) 
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akan menjadi relatif lebih aktif daripada sistem simpatik dengan antara lain 

kerja vasokonstriksinya. 

Tabel. 2 Algoritma terapi hipertensi dengan penyakit penyerta 
Rekomendasi Obat Penyakit penyerta 

Diuretik ß 
bloker 

ACE 
inhibitor 

ARB CCB Antagonis 
aldosteron 

Gagal jantung • • • •  • 
Infark post-miokardium  • •   • 
Resiko tinggi penyakit 
koroner 

• • •  •  

Diabetes melitus • • • • •  
Penyakit ginjal kronis   • •   
Pencegahan stroke •  •    
 

(Chobanian dkk, 2003)  

Pada hipertensi geriatri, obat umum yang digunakan adalah diuretik dan 

CCB, dengan prinsip dosis awal yang kecil dan ditingkatkan secara perlahan. 

Sasaran tekanan darah yang ingin dicapai adalah tekanan darah sistolik =140 dan 

diastolik = 90 mmHg  (Kuswardhani, 2006). 

 

e. Obat-obat yang digunakan dalam terapi hipertensi 

1. Diuretika 

Diuretika meningkatkan pengeluaran garam dan air oleh ginjal hingga 

volume darah dan tekanan darah menurun (Tjay & Raharja, 2002). Pada obat 

antihipertensi golongan diuretik dibagi menjadi beberapa kelompok, Thiazide 

dan diuretik terkait (hydrochlortahiazide, chlorthalidone, Metolazone, 

Indapamide), loop diuretik ( furosemide, bumetanide, torsemide) serta produk 

kombinasi (hydroclorthiazide dan triamterene; hydrochlorthiazide dan amiloride; 
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hydrochlorthiazide dan spironolakton). Produk kombinasi penggunaannya 

dibatasi pada pasien yang menunjukkan kebutuhan terhadap potassium sparing 

agent (Tierney dkk, 2003). 

2. Beta Adrenergic Blocking Agents 

Mekanisme antihipertensi  obat ini adalah melalui penurunan curah jantung 

dan penekanan sekresi renin (Katzung, 2001). Obat-obat antihipertensi golongan 

beta adrenergic blocking agents antara lain seperti acebutolol, atenolol, 

betaxolol, bisoprolol dan HCT, carteolol, carvedilol, labetalol, metoprolol, 

nadolol, penbutolol, pindolol, propanolol, dan timolol (Tierney dkk, 2003). 

3. ACE inhibitor dan angiotensin reseptor blocker 

Obat golongan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan tentang pengaruh 

sistem renin-angiotensin pada hipertensi primer (Kazung, 2001). Obat ini 

menurunkan tekanan darah dengan jalan mencegah pengubahan enzimatis 

angiotensin I  menjadi angiotensin II. Angiotensin II ini merupakan hormon aktif 

dari dari sistem Renin-Angiotensin (RAS). Pengikatan Angiotensin II pada 

reseptor Angiotensin (antara lain di ginjal, dinding pembuluh, dan jantung) 

memicu beberapa mekanisme biologis, dengan efek vasokonstriksi kuat dan 

pelepasan aldosteron. Penghambatan RAS menurunkan tekanan darah dengan 

jalan  mengurangi daya tahan pembuluh perifer dan vasodilatasi tanpa 

menimbulkan refleks-tachycardia atau retensi garam (Tierney dkk, 2003).  
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Efek samping yang biasa ditimbulkan antara lain gangguan fungsi ginjal dan 

hiperkalemia, hipotensi (orthostatis), sesak nafas, batuk kering, kehilangan rasa, 

reaksi kulit alergi, keluhan lambung-usus, pusing dan nyeri kepala. Kombinasi 

dengan diuretik sebaiknya dihindari , karena dapat menimbulkan hipotensi 

mendadak. Terapi dengan penghambat ACE sebaiknya dimulai 2-3 hari setelah 

penggunaan diuretikum dihentikan. Contoh obat-obatan golongan ACE 

inhibitors antara lain benazepril, captopril, enalapril,fosinopril, lisinopril, 

meoxipril, perindopril, quinapril, ramipril, dan trandolapril. Sedangkan untuk  

angiotensin II blockers antara lain candesartan cilexitil, eprosartan, irbesartan 

dan HCT, losartan, telmisartan, valsartan (Tierney dkk, 2003) 

4. Calcium Channel  Blockers 

Hubungan antara kalsium dengan sistem kardiovaskular telah lama diketahui. 

Aktivitas kontraksi otot polos pembuluh darah diatur oleh kadar ion kalsium 

(Ca2+) intraseluler bebas yang sebagian besar berasal dari ekstrasel dan masuk 

melalui saluran kalsium (calcium channels) (Susalit dkk, 2001). 

Calcium Channel  Blockers menghambat pemasukan ion Ca ekstrasel ke 

dalam sel dan dengan demikian dapat mengurangi penyaluran impuls dan 

kontraksi myocard serta dinding pembuluh. Senyawa ini tidak mempengaruhi 

kadar Ca dalam plasma. Berdasarkan efek tersebut di atas, Calcium Channel  

Blockers kini terutama digunakan pada hipertensi, apabila diuretika atau / dan 

beta blocker kurang efektif, sebaiknya zat ini dikombinasi dengan suatu beta 
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blocker (Tjay & Raharja, 2003).  Golongan obat ini seperti diltiazem, verapamil, 

amlodipine, felodipine, isradipine, nicardipine, nifedipine, nisoldipine (Tierney 

dkk, 2003). 

5. Antihipertensi lainnya 

Adapun golongan obat antihipertensi lainnya seperti alpha-adrenoreceptor  

blockers (prazosin, terazosin, doxazosin); simpatolitik pusat (clonidine, 

guanabenz, guanfacine, methyidopa); peripheral neuronal antagonist (guanadrel, 

reserpine); direct vasodilator (hidralazin, minoxidil) (Tierney dkk, 2003). 

 

2. Geriatri  

 Menurut Departemen Sosial, usia lanjut adalah seseorang yang telah 

mencapai usia 60 tahun ke atas.  Menurut WHO : 

a.  Elderly (64-74 tahun) 

b. Old (75-90 tahun) 

c. Very Old (> 90 tahun)  

(Andraa, 2007)  

 

3. Drug Related Problem (DRPs) 

DRPs adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan yang dialami oleh pasien 

akibat atau diduga akibat terapi obat dan secara aktual atau potensial mengganggu 

outcome terapi yang diharapkan (Cipolle dkk, 1998). 



 15 

Drug Related Problem meliputi : membutuhkan tambahan terapi obat, salah 

obat, dosis kurang, dosis berlebihan, obat yang merugikan, ketidaktaatan pasien, dan 

tidak perlu obat (Sutama & Suhadi, 2005). 

Tabel. 3 Jenis-jenis Drug Related Problems dan penyebab yang mungkin terjadi 

DRPs Kemungkinan kasus pada DRPs 

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

 
Terapi obat yang tidak 
perlu 

Pasien yang mendapatkan obat yang tidak tepat indikasi 
Pasien yang toksik karena obat atau hasil pengobatan 
Pengobatan pada pasien pengkonsumsi obat, alkohol dan 
rokok 
Pasien dalam kondisi pengobatan yang lebih baik diobati 
dengan non drug therapy 
Pasien dengan multiple drugs untuk kondisi dimana hanya 
single drug therapy dapat digunakan 
Pasien dengan terapi obat untuk penyembuhan dapat 
menghindari reaksi yang merugikan dengan pengobatan 
lainnya 

 
Salah obat Pasien dimana obatnya tidak efektif  

Pasien alergi 
Pasien penerima obat yang paling tidak efektif untuk indikasi 
pengobatan 
Pasien dengan faktor resiko pada kontraindikasi penggunaan 
obat 
Pasien menerima obat efektif tetapi least costly  
Pasien menerima obat efektif tetapi tidak aman  
Pasien yang terkena infeksi resisten terhadap obat yang 
diberikan 

 
Dosis terlalu rendah Pasien menjadi sulit disembuhkan dengan terapi obat yang 

digunakan 
Pasien menerima kombinasi produk yag tidak perlu dimana 
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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 prophylaksis (presurgikal) antibiotik diberikan terlalu 
cepat 
Dosis dan fleksibilitas tidak cukup untuk pasien 
Terapi obat berubah sebelum terapetik percobaan cukup 
untuk pasien 
Pemberian obat terlalu cepat 
Pasien alergi 

 
Reaksi obat yang 
merugikan 

Pasien dengan faktor resiko yang berbahaya bila obat 
digunakan 
Ketersediaan dari obat dapat menyebabkan interaksi dengan 
obat lain atau makanan pasien 
Efek dari obat dapat diubah oleh substansi makanan pasien 
Efek dari obat diubah enzym 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 telalu tinggi Dosis terlalu tiggi 
Konsentrasi obat dalam serum pasien di atas therapeutic 
range obat yang diharapkan 
Dosis obat meningkat terlalu cepat 
Obat, dosis, rute, perubahan formulasi yang tidak tepat 
Dosis dan interval flexibility tidak tepat 

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

(Cipolle dkk., 1998) 

Lanjutan tabel 3 
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Suatu terapi obat dapat dikatakan tidak tepat atau salah apabila pasien tidak 

memperoleh atau kemungkinan besar tidak akan memperoleh outcome terapi yang 

diharapkan (Cipolle, dkk., 1998). 

 Apabila seorang pasien menerima suatu obat, dan terdapat alternatif terapi 

obat yang lain, sedangkan terapi alternatif tersebut mempunyai kemungkinan lebih 

besar untuk menghasilkan outcome  terapi yang diharapkan, maka dapat dikatakan 

bahwa pasien menerima obat yang tidak tepat. Namun demikian, secara aktual pasien 

memperoleh outcome yang diharapkan dari terapi obat yang diterimanya, hal itu 

tidak termasuk Drug Related Problems (Cipolle, dkk., 1998). 

Faktor-faktor yang menentukan ketepatan pemilihan terapi di antaranya 

kondisi medis pasien, keparahan penyakit, penyakit infeksi dan organisme penyebab, 

usia dan status kesehatan pasien termasuk fungsi ginjal dan hepar, fungsi 

kardiovaskuler, fungsi neurologis, fungsi kognitif dan fungsi imun (Cipolle, dkk., 

1998). 

Sebagai contoh, pasien hipertensi dengan riwayat asma kronis yang diberi 

terapi propanolol dikatakan menerima obat yang salah karena propanolol bersifat 

bronkhokonstriktif. Pasien yang mempunyai riwayat alergi atau kontraindikasi 

terhadap obat juga dikategorikan sebagai DRPs walaupun obat tersebut telah terbukti 

efektif untuk mengobati penyakitnya. Semua terapi harus spesifik untuk pasien tidak 

hanya bersifat spesifik untuk penyakit (Cipolle, dkk., 1998). 

Jadi, suatu regimen terapi dikatakan ”salah” apabila (Cipolle, dkk., 1998): 
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a . bentuk sediaan yang dipilih tidak tepat 

b . ada kontraindikasi 

c . obat tidak diindikasikan untuk kondisi pasien 

d . ada obat lain yang lebih efektif 

   

 
 


