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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang perlu dipersiapkan oleh wanita 

dari pasangan yang subur agar dapat melewati masa kehamilan dengan aman. Selama 

masa kehamilan, ibu dan janin adalah unit fungsi yang tak terpisahkan. Kesehatan 

ibu hamil adalah prasyarat penting untuk fungsi optimal dan perkembangan kedua 

bagian unit fungsi tersebut (Anonim
b
, 2006). Oleh sebab itu, seorang ibu hamil suatu 

saat dalam masa kehamilannya memerlukan terapi obat karena gangguan kesehatan 

yang diderita, baik yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan dengan proses 

kehamilannya. 

Obat yang diminum oleh ibu hamil patut mendapatkan perhatian, karena obat 

yang diminum dapat mempengaruhi janin yang dikandungnya. Hal itu disebabkan 

karena  hampir sebagian besar obat dapat melintasi plasenta (Munir, 2005). Dalam 

plasenta obat mengalami proses biotransformasi, dimana obat tersebut dapat bersifat 

menguntungkan dan dapat juga terbentuk senyawa yang reaktif bersifat teratogenik 

(Anonim
b
, 2006). Obat yang bersifat teratogenik dapat menyebabkan terjadinya 

malformasi anatomik pada pertumbuhan organ janin, seperti bibir sumbing dan 

kelainan tulang belakang (spina bifida) (Katzung, 1998). Trimester kehamilan yang 

paling berisiko  besar terhadap janin yaitu pada trimester pertama (periode 

organogenesis) (Prest dan Tan, 2003). Organogenesis yaitu periode 10 minggu 

pertama yang merupakan tahap perkembangan dari seluruh tubuh utama (kecuali 
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susunan saraf pusat, mata, gigi, alat kelamin luar dan telinga), oleh karena itu, 

paparan terhadap obat selama periode ini dapat menimbulkan resiko terganggunya 

pembentukan organ-organ tersebut secara permanen. Selama trimester kedua dan 

ketiga, obat dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan fungsional janin 

atau memberi efek toksik pada jaringan janin dan obat yang diberikan sebelum 

kelahiran bisa menyebabkan efek samping pada kelahiran atau pada neonatus setelah 

kelahirannya (Prest dan Tan, 2003). 

Banyak kasus penarikan obat karena beresiko pada kehamilan jika 

dikonsumsi oleh ibu hamil, khususnya pada janin. Salah satu contohnya adalah 

thalidomid yang digunakan sebagai obat antiemetik pada ibu hamil. Sekitar 8000 

wanita di seluruh dunia yang mengkonsumsi thalidomid melahirkan bayi dengan 

gangguan perkembangan anggota badan (phocomelia) (Batagol, 1998). Suatu studi di 

Kanada dan Amerika Serikat melaporkan bahwa pada tahun 1960 Bendectin 

merupakan obat pilihan pertama untuk pengobatan mual muntah pada wanita hamil 

di Amerika Serikat. Namun, pada tahun 1970 pemerintah Amerika Serikat 

menyatakan bahwa Bendectin menyebabkan teratogenik pada janin sehingga pada 

tahun 1982, obat ini secara resmi ditarik dari peredaran (Koren, 1998).  Kejadian lain 

yaitu peristiwa pencabutan obat diethilstilbestrol (DES) yang merupakan hormon 

kelamin sintesis yang diberikan pada tahun 1940 – 1950an  untuk mencegah abortus. 

Obat ini dikontraindikasikan pada tahun 1971 ketika dipastikan bahwa wanita-wanita 

muda berusia 16-22 tahun semakin banyak menderita carsinoma vagina dan cervix 

karena terpapar obat ini in utero. Lebih lanjut, dilaporkan bahwa janin pria yang 

terpapar in utero juga dapat terpengaruh, yang nampak jelas dengan meningkatnya 
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kelainan pada testis dan analisa sperma abnormal pada individu tersebut ( Datu, 

2005).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuraena (2005) mengevaluasi 

penggunaan obat pada pasien ibu hamil di Instalasi Rawat Jalan RSU PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta sebanyak 610 obat dari 222 pasien ibu hamil. Pada 

penelitian Nuraena ini memakai acuan Food and Drug Administration (FDA-USA) 

diperoleh hasil sebagai berikut : penggunaan obat dengan kategori faktor resiko A 

sebanyak 65,08% (397 obat), kategori faktor resiko B sebesar 18,20% (111 obat), 

kategori faktor resiko C sebesar 13,44% (82 obat), kategori faktor resiko D, terdapat 

bukti adanya resiko terhadap janin manusia, tapi keuntungan penggunaannya bagi 

wanita hamil dapat dipertimbangkan (terjadinya situasi yang dapat mengancam ibu 

hamil, dimana obat lain tidak dapat digunakan atau tidak efektif) sebesar 3,28% (20 

obat) dan dengan kategori faktor resiko X tidak ditemukan dalam penelitian ini, 

dimana faktor resiko X ini studi pada binatang percobaan atau manusia yang telah 

memperlihatkan adanya kelainan janin (abnormalitas) atau terbukti beresiko terhadap 

janin dan resiko penggunaan obat pada wanita hamil jelas lebih besar dari manfaat 

yang diperoleh (Nuraena, 2005). 

Mengingat banyak obat yang bersifat teratogenik terhadap janin jika 

dikonsumsi ibu hamil dan adanya kasus penarikan obat-obat yang beredar tersebut, 

maka perlu dilakukan penelitian penggunaan obat pada ibu hamil. Penelitian ini 

berdasarkan parameter tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, dan interaksi obat.  

Penelitian ini dilakukan di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. RSUD Dr. Moewardi Surakarta merupakan rumah sakit tipe B 

(Pendidikan), di mana salah satu misinya adalah memberikan kontribusi nyata untuk 



4 

 

 

pendidikan dan penelitian kesehatan yang terintegrasi dengan pelayanan dalam 

rangka peningkatan mutu SDM dan IPTEK kesehatan (Anonim
b
, 2008). RSUD Dr. 

Moewardi menangani pasien rawat jalan maupun rawat inap. Pasien rawat jalan yang 

ditangani di RSUD Dr. Moewardi bermacam–macam. Salah satunya adalah pasien 

ibu hamil. Meskipun tidak termasuk 10 besar, namun pasien ibu hamil yang 

memeriksakan di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

tahun 2008 cukup banyak, jumlahnya sebanyak 1227 pasien ibu hamil. Maka dari itu, 

penelitian dilakukan di Poliklinik Obtetri dan Ginekologi RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta tahun 2008. Selain itu di Poliklinik Obtetri dan Ginekologi RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta belum pernah dilakukan penelitian tentang evaluasi penggunaan 

obat pada pasien ibu hamil di Poliklinik Obtetri dan Ginekologi.  

   

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu, apakah penggunaan obat pada pasien ibu hamil di Poliklinik 

Obstetri dan Ginekologi RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2008 sudah tepat 

berdasarkan parameter tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, dan 

interaksi obat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan obat pada 

pasien ibu hamil di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUD Dr. Moewardi 
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Surakarta tahun 2008 dengan parameter tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, tepat 

dosis dan interaksi obat. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Kehamilan 

a. Fisiologi Kehamilan 

Kehamilan adalah suatu fenomena fisiologis yang dimulai sejak konsepsi dan 

diakhiri dengan proses persalinan. 

Tiga  periode berdasarkan lamanya kehamilan, yaitu : 

1). Kehamilan Trimester I  : 0 – 12 Minggu 

2). Kehamilan Trimester II  : 12 – 28 Minggu 

3). Kehamilan Trimester III  : 28 – 40 Minggu  

                                                                                        (Hayes dan Kee, 1993) 

Pemakaian obat-obat bebas dan obat resep perlu diperhatikan sepanjang 

kehamilan sampai masa nifas. Perubahan fisiologik pada ibu hamil yang terjadi pada 

masa kehamilan mempengaruhi kerja obat dan pemakainya, termasuk pengaruh dari 

hormon steroid yang beredar dalam sirkulasi pada metabolisme obat dalam hati, 

ekskresi obat melalui ginjal yang lebih cepat karena peningkatan filtrasi glomerulus 

dan peningkatan perfusi ginjal, pengenceran obat karena jumlah darah dalam 

sirkulasi ibu yang meningkat dan perubahan-perubahan dalam kliren obat pada akhir 

kehamilan, menyebabkan penurunan kadar serum dan konsentrasi obat dalam 

jaringan. Dengan demikian obat-obat yang diresepkan secara terapetik tidak dapat 

diberikan dengan dosis yang lebih rendah (Hayes dan Kee, 1993). 
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Plasenta memegang peranan yang penting dalam penggunaan dan 

metabolisme obat. Plasenta memiliki sifat selektif untuk mentransfer obat secara 

perlahan atau secara cepat dari ibu ke janin tergantung pada variabel, seperti kualitas 

aliran darah uteroplasenta, berat molekul dari substansi dalam obat (bahan yang berat 

molekulnya lebih kecil dapat melintasi plasenta lebih mudah), kadar ionisasi dari 

molekul-molekul obat (bahan yang lebih mudah terionisasi akan lebih mudah 

menembus plasenta), dan derajat kemampuan ikatan obat dengan protein plasma 

plasenta (obat-obat yang mudah berikatan tidak mudah menembus plasenta) 

melawan kemampuannya untuk berikatan dengan plasma protein janin. Selain itu, 

plasenta juga memiliki aktivitas enzimatik tersendiri dalam biotransformasi suatu 

obat yang dapat mempengaruhi janin (Hayes dan Kee, 1993). 

Pedoman pemberian obat selama kehamilan harus memperhatikan bahwa 

keuntungan yang didapat dengan pemberian obat jauh melebihi resiko jangka pendek 

maupun panjang terhadap ibu dan janin. Perlu dilakukan pemilihan obat secara 

berhati-hati dan pemantauan untuk mendapatkan dosis efektif terendah untuk interval 

yang pendek dengan memperhitungkan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan 

fisiologi kehamilan (Hayes dan Kee, 1993). 

Efek obat mungkin lebih jelas terlihat dan berlangsung lebih lama pada janin 

daripada pada ibu, karena ekskresi obat pada janin lebih lambat. Hal ini dikarenakan 

belum matangnya hati janin (Hayes dan Kee, 1993). 

b. Difusi Melalui Membran Plasenta 

Fungsi utama plasenta memungkinkan difusi bahan makanan dari darah ibu 

ke dalam darah janin dan difusi hasil-hasil eksresi dari janin kembali masuk ke dalam 
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ibu. Pada bulan-bulan pertama perkembangan, permiabilitasnya meningkat secara 

progresif sampai bulan terakhir kehamilan atau sesudahnya waktu permeabilitasnya 

mulai berkurang kembali karena gangguan plasenta yang disebabkan oleh 

penuaannya (Guyton, 1990). 

1). Difusi bahan makanan melalui membran plasenta. 

Zat-zat metabolik lain yang dibutuhkan oleh janin berdifusi ke dalam darah 

janin. Misalnya, kadar glukosa dalam darah janin biasanya sekitar 20% sampai 30% 

lebih rendah dari pada kadar glukosa dalam darah ibu, karena glukosa dimetabolisme 

cepat oleh janin. Hal ini selanjutnya menyebabkan difusi glukosa lebih banyak dari 

darah ibu ke darah janin (Guyton, 1990). 

2). Absorbsi aktif oleh membran plasenta. 

Sel-sel yang melapisi permukaan vili mungkin juga secara aktif mengabsorbsi 

zat-zat gizi tertentu dari darah ibu dalam plasenta paling tidak selama separuh 

pertama kehamilan dan mungkin selama kehamilan. Misalnya, kandungan asam 

amino yang diukur dari darah janin lebih besar daripada dalam darah ibu, serta 

kalsium dan fosfat terdapat dalam konsentrasi lebih besar dalam darah janin 

dibandingkan dalam darah ibu. Efek ini menunjukan bahwa membran plasenta 

mempunyai kemampuan untuk mengabsorbsi secara aktif, minimal dalam jumlah 

kecil zat-zat tertentu bahkan selama trimester ke tiga kehamilan (Guyton, 1990). 

3). Ekskresi melalui membran plasenta. 

Hasil-hasil ekskresi yang dibentuk dalam janin berdifusi ke dalam darah ibu 

dan kemudian diekskresi bersama dengan produk sekresi dari ibu. Khususnya 

meliputi produk sampah, seperti urea, asam urat, dan kreatinin. Misalnya kadar urea 
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dalam darah fetus hanya sedikit lebih tinggi daripada kadar urea dalam darah ibu 

karena urea berdifusi dengan sangat mudah melalui membran plasenta (Guyton, 

1990). 

c. Respon ibu terhadap kehamilan. 

Adanya janin yang sedang tumbuh dalam uterus menambah beban fisiologis 

tambahan pada ibu, dan banyak respon ibu terhadap kehamilan disebutkan oleh 

peningkatan beban ini. Efek khusus sebagai berikut: 

1). Volume darah ibu. 

Volume darah ibu sebelum waktunya melahirkan kira-kira 30 persen di atas 

normal. Peningkatan ini terutama terjadi karena peningkatan aldosteron dan estrogen 

selama kehamilan, keduanya yang menyebabkan peningkatan retensi cairan oleh 

ginjal (Guyton, 1990). 

2). Nutrisi selama kehamilan.  

Janin yang sedang tumbuh mengambil prioritas bagi banyak unsur gizi dalam 

tubuh ibu, dan banyak bagian janin terus tumbuh walaupun ibu tidak makan diet 

yang cukup bergizi. Sejauh ini pertumbuhan terbesar janin terjadi selama trimester 

terakhir kehamilan, berat anak hampir menjadi dua kalinya selama 2 bulan terakhir 

kehamilan. Biasanya, ibu tidak mengabsorbsi cukup kalsium, protein, fosfat dan besi 

dari saluran pencernaan selama bulan terakhir kehamilan untuk menyuplai janin. 

Akan tetapi, dari permulaan kehamilan badan ibu telah menyimpan zat-zat ini untuk 

digunakan selama bulan-bulan terakhir kehamilan. Sejumlah zat ini disimpan dalam 

plasenta, tetapi sebagian besar zat-zat ini dalam depot simpanan sang ibu (Guyton, 

1990). 
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Bila unsur gizi yang sesuai tidak ada dalam makanan ibu, sejumlah defisiensi 

pada ibu dapat terjadi selama kehamilan. Defisiensi seperti ini sering terjadi untuk 

kalsium, fosfat, besi dan vitamin-vitamin. Misalnya, kira-kira 375 mg besi 

dibutuhkan oleh janin untuk membentuk darah ekstraknya sendiri. Oleh karena itu, 

pada umumnya ahli kandungan menambahkan diet ibu dengan zat-zat yang 

dibutuhkan. Sangat penting agar ibu mendapatkan vitamin D dalam jumlah besar, 

karena walaupun jumlah total kalsium yang dibutuhkan oleh janin sedikit, tetapi 

dalam keadaan normal kalsium sukar diserap oleh saluran pencernaan. Akhirnya 

segera sebelum melahirkan bayi vitamin K sering ditambahkan pada diet sehingga 

bayi akan cukup protombin untuk mencegah pendaharan pasca kelahiran (Guyton, 

1990). 

d. Penggunaan Obat pada Kehamilan 

1). Obat teratogen  

Teratogen adalah kerja yang menimbulkan kerusakan janin dan khususnya 

cacat termasuk dalam efek samping obat terberat (Mutscler, 1991). 

Teratogenesis meliputi gangguan perkembangan normal baik pada embrio 

maupun janin didalam rahim, menyebabkan kondisi abnormal pada bayi yang baru 

lahir. Gangguan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan karenanya tidak ada 

mekanisme umum yang mendasari jenis respon ini. Bahan-bahan teratogenik dapat 

berupa obat-obatan yang dikonsumsi selama kehamilan, bahan-bahan pencemar 

lingkungan, bahan-bahan kimia di tempat kerja (Timbrell, 1996). 

Kerentanan suatu embrio atau janin terhadap suatu teratogen bersifat variabel 

(tidak tetap), tergantung pada tahap perkembangan dimana pemaparan itu terjadi 



10 

 

 

untuk abnormalitas-abnormalitas yang nyata. Periode kritis organogenesis 

merupakan yang paling rentan terhadap kerentanan  (Timbrell, 1996). 

Organogenesis yang merupakan segregasi (pemisahan) sel-sel, kelompok-

kelompok sel dan jaringan-jaringan membentuk primordia yang nantinya akan 

menjadi organ-organ, terutama bersifat sensitif terhadap teratogen meskipun tidak 

semata-mata demikian. Diferensiasi histologis terjadi secara bersamaan dengan 

organogenesis dan berlanjut setelahnya, dan saat itu mulai terjadi pembentukan 

fungsi. Kedua tahap ini dapat menyebabkan cacat, meskipun umumnya cacat 

struktural yang nyata (Timbrell, 1996). 

Periode sensitif untuk induksi malformasi adalah periode 5-14 hari pada tikus, 

dan minggu ke-tiga  hingga bulan ke-tiga pada manusia. Periode perkembangan janin 

berikutnya, seperti halnya tahap proliferatif awal, kurang bersifat rentan terhadap 

efek-efek spesifik. Jenis-jenis teratogen yang berbeda dapat menyebabkan 

abnormalitas yang sama apabila diberikan selama periode-periode kritis yang sama, 

dan sebaliknya teratogen yang sama diberikan pada saat yang berbeda dapat 

menghasilkan efek yang berbeda (Timbrell, 1996). 

Menurut Katzung, suatu zat atau senyawa dianggap teratogenik, jika proses 

zat tersebut: 

a). Menghasilkan rangkaian malformasi yang khas, mengindikasikan selektivitas 

organ tertentu. 

b). Memberikan efeknya pada tahap pertumbuhan jenis tertentu, yaitu selama 

organogenesis organ target dalam periode waktu yang terbatas. 

c). Memperlihatkan insiden yang tergantung dosis (Katzung, 1998). 
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Malformasi cenderung terjadi oleh pemaparan selama organogenesis, 

sedangkan gangguan fungsional diduga disebabkan oleh pemaparan pada tahap-tahap 

akhir perkembangan. Periode perkembangan janin bersifat rentan dan agen-agen 

yang mengganggu pada masa ini dapat menyebabkan pertumbuhan yang lambat 

(Timbrell,1996). 

Pemaparan tunggal suatu obat selama kehamilan dapat mempengaruhi 

struktur tubuh janin yang tumbuh pesat pada waktu tersebut. Thalidomid merupakan 

contoh obat yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anggota pada setelah 

pemaparan yang singkat. Namun pemaparan tersebut harus terjadi pada waktu kritis 

dalam pertumbuhan anggota badan. Resiko phocomelia akibat thalidomid terjadi 

selama minggu ke-empat dan ke-tujuh karena selama waktu ini lengan dan kaki 

tumbuh (Katzung, 1998). 

Mekanisme terjadinya efek teratogen akibat obat-obat sulit diketahui dan 

mungkin mempunyai berbagai faktor. Sebagai contoh, obat-obat dapat mempunyai 

efek sekunder atau tidak langsung pada janin. Obat dapat mengganggu jalur oksigen 

ataupun makanan yang masuk melalui plasenta sehingga memberikan efek pada 

jaringan yang bermetabolisme cepat dalam janin. Akhirnya obat mungkin dapat 

mempunyai kerja langsung pada proses diferensiasi jaringan yang berkembang. 

Contohnya vitamin A (retinol) mempunyai kerja terarah pada diferensiasi jaringan 

normal (Katzung, 1998). 

Dalam upaya mencegah terjadinya efek yang tidak diharapkan dari obat-obat 

yang diberikan selama kehamilan, maka  Australian Drug Evaluation Commitee 

maupun Food and Drug Administration (FDA-USA), obat-obatan dikategorikan 
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menjadi 5 yaitu kategori A, kategori B, kategori C, kategori D, kategori X. Kategori 

A, B, C, D, X ini memaparkan tentang seluk beluk obat yang boleh dan tidak boleh 

diberikan ketika hamil, dimana uraian tersebut sampai saat ini masih dipakai sebagai 

rujukan atau acuan di penjuru dunia, termasuk Indonesia. Australian Drug 

Evaluation Commitee maupun Food and Drug Administration (FDA-USA) membuat 

kategori obat menurut tingkat bahayanya terhadap janin. Australian Drug Evaluation 

Commitee dikategorikan sebagai berikut: 

a). Kategori A 

Obat dalam kategori ini adalah obat-obat yang telah banyak digunakan oleh 

wanita hamil tanpa disertai kenaikan frekuensi malformasi janin atau pengaruh buruk 

lainnya, seperti asam folat (Anonim, 1994).  

b). Kategori B 

Obat kategori B meliputi obat-obat yang pengalaman pemakaian pada wanita 

hamil masih terbatas, tetapi tidak terbukti meningkatkan frekuensi malformasi atau 

pengaruh buruk lainnya pada janin. Mengingat terbatasnya pengalaman pemakaian 

pada wanita hamil, maka obat-obat kategori B dibagi lagi berdasarkan temuan-

temuan pada studi toksikologi pada hewan, yaitu: 

B1:  Dari penelitian pada hewan tidak terbukti meningkatnya kejadian kerusakan 

janin ( fetal damage). Contohnya simetidin, dipiridamol (Anonim, 1994). 

B2: Data dari penelitian pada hewan belum memadai, tetapi ada petunjuk tidak 

meningkatnya kejadian kerusakan janin. Contohnya amfoterisin, dopamin 

(Anonim, 1994). 
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B3: Penelitian pada hewan menunjukan peningkatan kejadian janin, tetapi belum 

tentu bermakna pada manusia. Contohnya pirimetamin, mebendazol (Anonim, 

1994). 

c). Kategori C 

Merupakan obat-obat yang dapat memberi pengaruh buruk pada janin tanpa 

disertai malformasi anatomik semata-mata karena farmakologiknya. Umumnya 

bersifat Reversibel (membaik kembali). Contoh adalah fenotiazin, rifampisin, aspirin 

(Anonim, 1994).  

d). Kategori D 

Obat-obat yang terbukti menyebabkan meningkatkatnya kejadian malformasi 

janin pada manusia atau menyebabkan kerusakan janin yang bersifat Irreversibel 

(tidak dapat membaik kembali). Obat-obat dalam kategori ini juga mempunyai efek 

farmakologik yang merugikan terhadap janin. Contohnya fenitoin, pirimidon, 

fenobarbiton (Anonim, 1994). 

e). Kategori X 

Obat-obat yang terbukti dalam kategori ini adalah yang terbukti mempunyai 

resiko tinggi terjadinya pengaruh buruk yang menetap (Irreversibel) pada janin jika 

diminum pada masa kehamilan. Obat dalam kategori ini merupakan kontraindikasi 

mutlak selama kehamilan. Contohnya adalah isotretinoin dan dietilstilbestrol 

(Anonim, 1994). 

Sedangkan Food and Drug Administration (FDA-USA) membuat klsifikasi 

obat menurut tingkat bahayanya terhadap janin, yakni : 
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a). Kategori A 

  Studi terkontrol pada wanita tidak memperlihatkan adanya resiko bagi janin 

pada trimester pertama kehamilan dan tidak ada bukti mengenai resiko pada trimester 

kedua dan ketiga. Kemungkinan adanya bahaya terhadap janin rendah. Contohnya 

asam folat (Lacy et al, 2008). 

b). Kategori B 

Studi tentang reproduksi binatang percobaan yang tidak memperlihatkan 

adanya resiko pada janin tetapi belum ada studi terkontrol pada ibu hamil atau sistem 

reproduksi binatang percobaan yang menunjukkan efek samping, dimana tidak ada 

penegasan dengan studi kontrol pada wanita saat trimester pertama dan tidak ada 

bukti resiko janin pada trimester berikutnya. Contohnya beberapa antibiotika seperti 

amoksisilin dan eritromisin (Lacy et al, 2008). 

c). Kategori C 

Studi pada binatang percobaan menunjukkan adanya efek samping pada janin 

(teratogenik) dan tidak ada studi terkontrol pada wanita dan binatang yang tersedia. 

Obat dalam kategori ini hanya boleh diberikan kepada ibu hamil jika manfaatnya 

yang diperoleh lebih besar dari resiko yang mungkin terjadi janin. Contohnya asam 

mefenamat dan aspirin (Lacy et al, 2008). 

d). Kategori D 

Terdapat bukti adanya resiko terhadap janin manusia, tapi keuntungan 

penggunaannya bagi wanita hamil boleh dipertimbangkan (terjadi situasi yang dapat 

mengancam ibu hamil, dimana obat lain tidak dapat digunakan atau tidak efektif). 

Contohnya karbamazepin dan phenitoin serta beberapa anti kanker atau kemoterapi 

(Lacy et al, 2008). 
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f). Kategori X 

Studi pada binatang percobaan atau manusia telah memperlihatkan adanya 

kelainan janin (abnormalitas) atau terbukti beresiko terhadap janin. Resiko 

penggunaan obat pada wanita hamil jelas lebih besar dari manfaat yang diperoleh. 

Obat kategori X merupakan kontraindikasi bagi wanita hamil. Contohnya  

isotretinoin, simvastatin (Lacy et al, 2008). 

 Sebagian besar obat yang digunakan oleh wanita hamil akan melewati sawar 

uri dan masuk kedalam aliran darah janin, sehingga dapat dikatakan bahwa jika 

seorang wanita hamil minum obat, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga 

untuk janin yang dikandungnya. Beberapa faktor yang mempengarihi berat 

ringannya masalah yang timbul akibat penggunaan obat selama kehamilan yaitu : 

a). Potensi obat yaitu kemampuan obat untuk menimbulkan efek teratogenik dan 

efek-efek yang merugikan lainnya. 

b). Dosis dan kemampuan obat mencapai sirkulasi. 

c). Umur kehamilan, kelainan yang terjadi pada janin tergantung pada usia berapa 

janin terpapar oleh obat. 

d). Kondisi ibu yang mendorong atau memperberat terjadinya pengaruh-pengaruh 

buruk tersebut (Hayes dan Kee, 1993). 

Obat-obat yang paling sering dipakai selama kehamilan adalah zat besi, 

vitamin, antiemetik, analgesik ringan. Obat-obat yang sudah dibuktikan dengan pasti 

aman untuk embrio hanya sedikit. Lebih banyak yang lain adalah tidak diketahui atau 

Teratogen (substansi yang menyebabkan kelainan pertumbuhan). Pada manusia, 

periode teratogenik berlangsung dari beberapa hari setelah menstruasi terakhir 
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sampai 10 minggu berikutnya, ini adalah periode organogenesis (pertumbuhan 

struktur-struktur utama dan organ-organ) (Hayes dan Kee, 1993). 

2). Mekanisme perlindungan janin dari obat 

Menurut Katzung, terdapat dua mekanisme yang memberikan perlindungan 

janin dari obat dalam sirkulasi darah maternal : 

a). Plasenta sendiri berperan baik sebagai sawar permiabel dan sebagai tempat 

metabolisme beberapa obat yang melaluinya. Beberapa jenis reaksi oksidasi aromatik 

yang berbeda telah terjadi dalam jaringan plasenta. Sebaliknya, kapasitas 

metabolisme plasenta ini akan menyebabkan terbentuknya atau meningkatkan jumlah 

metabolit yang toksik.  

b). Obat yang telah melewati plasenta masuk dalam sirkulasi janin melalui vena 

umbilikus, kira-kira 40-60 persen aliran darah vena umbilikus masuk kedalam hati 

janin, sisanya tidak lewat hati dan masuk dalam sirkulasi umum janin. Obat yang 

masuk sirkulasi hati, sebagian dapat dimetabolisme sebelum masuk sirkulasi janin 

(Katzung, 1998). 

3). Penggunaan obat terapetik dalam kehamilan dan pengaruhnya pada janin. 

a). Asetaminofen 

Asetaminofen (Paracetamol) adalah obat yang paling sering dipakai selama 

kehamilan. Dipakai pada semua trimester kehamilan untuk jangka  waktu yang 

pendek, terutama untuk efek analgesik dan antipiretiknya. Obat ini tidak memiliki 

efek anti inflamasi yang berarti. Asetaminofen menembus plasenta selama kehamilan 

ditemukan juga dalam air susu ibu dalam konsentrasi yang kecil. Saat ini tidak 

ditemukan bukti nyata adanya anomali janin akibat pemakaian obat ini. Pemakaian 

asetaminofen selama kehamilan tidak boleh melebihi 12 tablet dari formulasi 325 mg 
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(kekuatan biasa) atau 8 tablet dalam 24 jam untuk tablet yang mengandung 500 mg 

(kekuatan ekstra). Obat ini harus dipakai dengan jarak waktu 4-6 jam (Hayes dan 

Kee, 1993). 

b). Vitamin 

Salah satu faktor utama untuk mempertahankan kesehatan selama kehamilan 

dan melahirkan janin yang sehat adalah masukan zat-zat gizi yang cukup dalam 

bentuk energi, protein, vitamin, dan mineral (Katzung, 1998). 

Vitamin A (Retinol) mempunyai kerja yang terarah pada diferensiasi jaringan 

normal. Beberapa analog vitamin A (isotretinoin, etretinat) merupakan teratogen kuat, 

menunjukan bahwa analog tersebut dapat merubah proses diferensiasi normal. 

Penambahan asam folat selama kehamilan dimaksudkan untuk menurunkan 

terjadinya kelainan pembuluh saraf (Katzung, 1998). 

c). Asam Folat 

Selama kehamilan asam folat (vitamin B9, folasit) diperlukan dalam jumlah 

yang lebih banyak. Defisiensi asam folat diawal kehamilan dapat menyebabkan 

aborsi spontadus atau defek kelahiran (misal defek pada tabung saraf), kelahiran 

prematur, berat badan lahir yang rendah, dan solusio plasenta (pelepasan plasenta 

yang lebih dini dari seharusnya). Kebutuhan asam folat yang direkomendasikan 

untuk sehari adalah 180 g. Untuk kehamilan diperlukan asam folat sebanyak 400 

sampai 800 g (Kee dan Hayes, 1993). 

d). Zat Besi 

Selama kehamilan, kira-kira jumlah zat besi yang diperlukan dua kali 

keadaan normal untuk memenuhi kebutuhan setiap hari bagi ibu dan janin. Jika 

kehamilan dimulai dengan keadaan tidak menderita anemia, mungkin tidak 
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memerlukan suplemen besi sampai trimester kedua, karena suplemen zat besi yang 

tidak diperlukan mungkin dapat menyebabkan mual, muntah, dan sembelit. 

Kebutuhan tertinggi adalah pada trimester ketiga, karena diperlukan pada proses 

persalinan dan menyusui (Hayes dan Kee, 1993). 

Tabel 1. Produk-Produk yang Mengandung Zat Besi 

Obat Dosis Pemakaian dan pertimbangan 

Fero Sulfat PO : 300-600 

mg/hari dalam 

dosis terbagi. 325 

mg sehari cukup 

untuk memenuhi 

klien hamil yang 

tidak mengalami 

defisiensi besi ; 

pada defisiensi 

besi harus 

menerima 325 mg 

2-3 kali per hari. 

Hematinik ; untuk anemia defisiensi besi; 

pencegahan defisiensi besi pada kehamilan; 

kontraindikasi pada hipersensitivitas dan 

tukak peptik; mengurangi absorbsi tetrasiklin, 

penisilinamin, antasida; absorbsi meningkat 

jika disertai vitamin C; absorbsi berkurang 

bersama telur, susu, kopi, teh, dapat 

mengurangi tersedianya zing dalam diet. 

Fero 

Glukonat 

PO : 200-600 mg 

 

Hematinik ; untuk anemia defisiensi besi; 

pencegahan defisiensi besi pada kehamilan; 

kontraindikasi pada hipersensitivitas dan 

tukak peptik; mengurangi absorbsi tetrasiklin, 

penisilinamin, antasida; absorbsi meningkat 

jika disertai vitamin C; absorbsi berkurang 

bersama telur, susu, kopi, teh, dapat 

mengurangi tersedianya zing dalam diet. 

Fero Fumarat PO : 200 mg Hematinik ; untuk anemia defisiensi besi; 

pencegahan defisiensi besi pada kehamilan; 

kontraindikasi pada hipersensitivitas dan 

tukak peptik; mengurangi absorbsi tetrasiklin, 

penisilinamin, antasida; absorbsi meningkat 

jika disertai vitamin C; absorbsi berkurang 

bersama telur, susu, kopi, teh, dapat 

mengurangi tersedianya zing dalam diet. 

       (Sumber : Hayes dan Kee, 1993 
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e). Antiemetik 

Tabel 2. Obat-obat Untuk Mual dan Muntah Selama Kehamilan 

Obat Dosis Pemakaian dan pertimbangan 

 

Anti 

kolinergik 

Antihistamin 

(meklizin) 

PO (per oral) : 

20-50mg  (setiap 

hari) 

 

 

 

 

 

Tidak terbukti teratogenesis : dipakai sejak 

tahun 1956; bekerja pada labirin, SSP, 

menghambat daerah pemicu kemo reseptor 

yang bekerja pada pusat muntah; lama kerja 

8-24 jam; kini jarang dipakai, meskipun 

literatur menunjukan obat ini aman pada 

manusia dan mempunyai efek teratogenik 

pada tikus. 

Anti dopamik 

Fenotiazin 

Proklorperazin 

10 mg per rectal, 

setiap 4-6 jam 

Bekeja sentral dengan menghambat 

Chemoreseptor Trigger Zone (CTZ), diikuti 

dengan kerja pada pusat muntah; kategori 

kehamilan C; tidak dianjurkan pemakaiannya 

kecuali gejala-gejala sangat berat dan terus 

menerus sehingga dokter yakin keuntungan 

pemakaiannya melebihi bahaya yang 

mungkin timbul yaitu ikterus berkepanjangan 

tanda-tanda ekstrapiramidal (gangguan 

pergerakan), hiporefleksia pada bayi baru 

lahir. 

Lain-lain 

Trimetobenza

mid 

200mg per rectal, 

setiap 6-8 jam 

Kerjanya tidak jelas; mungkin diperantarai 

melalui CTZ; tidak menghambat impuls 

langsung pada pusat muntah; hati-

hatipemakaiannya pada klien dengan 

destrimia jantung, glaukoma sudut sempit, 

asma, dan obtruksi piloroduodenum  

  (Sumber: Hayes dan Kee, 1993) 

4).  Interaksi Obat 

Interaksi obat adalah interaksi yang terjadi ketika efek suatu obat berubah 

karena adanya obat lain, makanan, dan lingkungan bahan kimia yang diberikan 

secara bersamaan (Stockley, 1994). Dari peristiwa ini ada 2 kemungkinan, yakni 

meningkatkan efek toksik atau efek samping obat atau berkurangnya efek klinik yang 

diharapkan (Anonim, 2000). 
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Penatalaksanaan interaksi obat dapat dilakukan melalui beberapa strategi 

yaitu dengan mengganti obat untuk menghindari kombinasi obat yang berinteraksi, 

penyesuaian dosis untuk mengimbangi kenaikan atau penurunan efek obat, 

memantau pasien atau melanjutkan pengobatan bila interaksi tidak bermakna secara 

klinik. Efek dari interaksi dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu major jika efek yang 

dihasilkan dari interaksi obat membahayakan hidup pasien atau menyebabkan 

kerusakan yang permanen, moderate jika interaksi obat mengganggu status klinik 

pasien sehingga perlu terapi tambahan, dan minor jika efek yang di hasilkan tidak 

membahayakan dan tidak perlu terapi tambahan (Tatro, 2001). 

5).  Penggunaan Obat yang Rasional 

Penggunaan obat yang rasional mencakup kriteria  sebagai berikut: 

a). Obat yang benar 

b). Indikasi yang tepat, yaitu alasan menulis resep di dasarkan pada 

pertimbangan medis yang baik. 

c). Obat yang tepat, mempertimbangkan kemanjuran, keamanan, kecocokan bagi 

pasien dan harga. 

d). Dosis, pemberian dan durasi pengobatan yang tepat. 

e). Pasien yang tepat, yaitu tidak ada kontraindikasi dan kemungkinan reaksi 

yang merugikan adalah minimal. 

f). Dispensing yang benar, termasuk informasi yang tepat bagi pasien tentang 

obat yang di tulis  (Siregar dan Kumolosasi, 2004). 

g). Kepatuhan pasien terhadap pengobatan . 
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Penggunaan obat yang tidak rasional dapat terjadi di semua rumah sakit dan 

dalam masyarakat. Hal ini mencakup penulisan obat yang tidak perlu, obat yang 

tidak aman, obat efektif yang tersedia kurang di gunakan, dan obat yang di gunakan 

secara tidak benar (Siregar dan Kumolosasi, 2004). 

6).  Pertimbangan yang digunakan pada masa kehamilan. 

a). Pertimbangan perawatan pada masa kehamilan. 

b). Obat hanya diresepkan pada ibu hamil bila manfaat yang diperoleh ibu 

diharapkan lebih besar dibandingkan resiko pada janin. 

c). Sedapat mungkin segala jenis obat dihindari pemakaiannya selama trimester 

pertama kehamilan. 

d). Apabila diperlukan, lebih baik obat-obatan yang telah dipakai secara luas 

pada kehamilan dan biasanya aman diberikan daripada obat baru atau obat 

yang belum pernah dicoba secara klinis. 

e). Obat harus digunakan pada dosis efektif  terkecil dalam jangka waktu 

sesingkat mungkin. 

f). Menghindari polifarmasi. 

g). mempertimbangkan penyesuaian dosis untuk kehamilan (Anonim
b
, 2006). 

2. Rumah Sakit 

a. Definisi 

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang komplek, menggunakan gabungan 

alat ilmiah khusus dan rumit dan difungsikan oleh berbagai kesatuan personel terlatih 

dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik modern yang 
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semuanya terikat bersama-sama dalam maksud yang sama, untuk pemulihan dan 

pemeliharaan kesehatan yang baik (Siregar, 2003). 

b. Tugas 

Tugas rumah sakit umumnya ialah menyediakan keperluan untuk 

pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomer : 983// Menkes// SK// 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 (Siregar, 2003). 

c. Fungsi 

Guna melaksakan 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). 

Sedangkan klasifikasi rumah sakit pemerintah pusat dan daerah 

diklasifikasikan menjadi: 

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

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik luas dan subspesialistik 

luas. 
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2). Rumah Sakit Umum kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas 

dan kemampuan pelayanan medik sekurang kurangnya 11 spesialistik dan 

subspesialistik terbatas. 

3). Rumah Sakit Umum kelas C adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas 

dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dasar. 

4). Rumah Sakit Umum kelas D adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas 

dan kemampuan pelayanan medik dasar (Siregar, 2003).   

3. Rekam Medik 

a. Definisi 

Definisi rekam 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 (Siregar, 2003). 

b. Fungsi 

Kegunaan Rekam Medik. 

1). Digunakan sebagai dasar perencanaan dan keberlanjutan perawatan penderita. 

2). Merupakan suatu sarana komunikasi antar dokter dan setiap profesional yang 

berkontribusi pada perawatan penderita. 

3). Melengkapi bukti dokumen terjadinya/penyebab kesakitan penderita dan 

penanganan atau pengobatan selama tiap tinggal di rumah sakit. 
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4). Digunakan sebagai dasar untuk kaji ulang studi dan evaluasi perawatan yang 

diberikan kepada penderita. 

5). Membantu perlindungan kepentingan hukum penderita, rumah sakit dan praktisi 

yang bertanggung jawab. 

6). Menyediakan data untuk digunakan dalam penelitian dan pendidikan. 

7). Sebagai dasar perhitungan biaya, dengan menggunakan data dalam rekaman 

medik, bagian keuangan dapat menetapkan besarnya biaya pengobatan seorang 

penderita (Siregar, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 


