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Kesehatan merupakan hal yang paling pokok bagi kelangsungan 
hidup manusia. Seorang apoteker mempunyai peran penting dalam 
menggalakkan upaya kesehatan melalui pharmaceutical care, salah satunya 
adalah monitoring penggunaan obat pasien untuk mengantisipasi Drug 
Therapy Problem (DTP), yaitu efek yang tidak diinginkan dari suatu obat 
yang timbul saat penggunaan terapi obat dan bertentangan dengan tujuan 
terapi. Diabetes mellitus (DM) merupakan salah satu penyebab kematian 
tertinggi di Indonesia. Efek samping obat yang sering terjadi pada pasien 
DM adalah hipoglikemia yang umumnya terjadi pada pasien yang mendapat 
terapi obat antidiabetes oral maupun menerima terapi insulin yang berlebih. 
Profil kepatuhan dari pasien juga bisa menimbulkan permasalahan yang 
merujuk pada DTP. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian di Apotek 
Farmasi Airlangga untuk mengetahui dan mengidentifikasi adanya DTP 
pada pasien DM yang terjadi di masyarakat.  

Penelitian ini bersifat deskriptif secara cross sectional di Apotek 
Farmasi Airlangga pada bulan Februari 2013. Sampel dari penelitian ini 
adalah seluruh pasien DM yang menebus obat DM dengan resep di Apotek 
Farmasi Airlangga pada bulan Februari 2013 yang memenuhi kriteria 
inklusi seperti pasien yang didiagnosa DM oleh dokter, pasien dan atau 
keluarga pasien DM yang menebus obat DM dengan resep di Apotek 
Farmasi Airlangga, dapat berkomunikasi dengan baik dan bersedia menjadi 
responden. 

 Variabel penelitian yang digunakan berdasarkan penggolongan 
DTP dari Cipolle, yang terdiri dari terapi obat yang tidak diperlukan, 
kebutuhan akan terapi obat tambahan, obat tidak efektif, dosis terlalu 
rendah, adverse drug reaction, dosis terlalu tinggi, dan ketidakpatuhan. 
Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode survei dengan 
wawancara bebas terpimpin. Instrumen yang dipakai berupa informed 
consent, pedoman interview, PMR (Patient Medication Record), DTP 
registration form, dan peneliti sebagai interviewer.  
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Total pasien yang menebus obat DM di Apotek Farmasi Airlangga 
pada bulan Februari 2013 adalah 27 pasien. Sedangkan pasien yang 
bersedia menjadi responden adalah 25 pasien. Obat golongan sulfonilurea 
paling banyak diresepkan dalam resep, yaitu 23 obat (50%) dari total obat 
DM yang diresepkan. Obat-obat yang diresepkan oleh dokter bisa 
merupakan kombinasi obat DM dengan obat hipertensi atau obat 
hiperlipidemia sesuai dengan kondisi kesehatan pasien.  

DTP yang teridentifikasi dalam penelitian ini ada 4 kategori yaitu 5 
DTP (12,50%) kebutuhan akan terapi obat tambahan, 12 DTP (30%) 
adverse drug reaction, 2 DTP (5%) dosis terlalu tinggi, dan 21 DTP 
(52,50%) ketidakpatuhan. Masing-masing pasien dapat mengalami lebih 
dari satu kategori DTP dengan lebih dari satu penyebab.  

DTP ketidakpatuhan adalah yang paling banyak muncul dalam 
penelitian ini, 23 DTP bersifat aktual dan 9 DTP bersifat potensial.. 
Delapan belas DTP (56,25%) disebabkan karena pasien lebih memilih 
untuk tidak meminum obatnya dikarenakan tidak segera kontrol saat 
kehabisan obat, pasien malas minum obat, pasien mempunyai inisiatif 
sendiri untuk menghentikan obatnya karena merasa sudah sembuh atau 
karena alasan tertentu atau karena pasien tidak mau membeli sendiri obat 
yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan. Tujuh DTP (21,87%) 
disebabkan karena pasien lupa minum obat sehingga memiliki sisa obat 
padahal obat yang lainnya sudah habis. Empat DTP (12,5%) dikarenakan 
pasien tidak memahami aturan pakai. Tiga DTP (9,38%) dengan alasan 
pasien tidak mendapatkan obat yang diresepkan karena produk obat tersebut 
tidak tersedia. 

DTP kedua yang banyak ditemukan adalah adverse drug reaction  
yang disebabkan oleh 9 DTP (60%)  reaksi yang tidak diinginkan yang 
tidak berhubungan dengan dosis atau yang lebih sering disebut efek 
samping obat (ESO) dan 6 DTP (40%) interaksi obat. DTP berikutnya 
adalah kebutuhan akan terapi obat tambahan dengan 5 kejadian DTP 
disebabkan karena adanya kondisi kesehatan baru seperti kolesterol tinggi, 
diare, migrain, batuk, dan naiknya kadar asam urat yang didapatkan 
berdasarkan atas keluhan pasien atau gejala dan tanda-tanda dari pengakuan 
pasien secara langsung atau dari data klinik yang ditunjukkan pasien yang 
ditemukan saat satu kali tatap muka dengan pasien. DTP terakhir yang 
ditemukan adalah dosis yang terlalu tinggi sebanyak 2 kejadian. 
 Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap pasien 
mengalami rata-rata 1-2 kejadian DTP. Terdapat total 40 DTP yang dialami 
pasien dan pasien dapat mengalami lebih dari satu kategori DTP dengan 
lebih dari satu penyebab. Kategori DTP yang paling banyak dialami pasien 
adalah DTP ketidakpatuhan yaitu 21 kejadian DTP, 23 DTP aktual dan 9 
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DTP potensial. Dalam menggali informasi dan mengidentifikasi DTP 
diperlukan adanya skill dari apoteker. Ketidakpatuhan pasien dalam 
terapinya dapat memperburuk kondisi dan membawa pasien kepada gejala 
penyakit lain. Follow-up dapat meningkatkan kepatuhan pasien dan 
meyelesaikan DTP yang lain. Selain itu komunikasi antara apoteker dengan 
pasien dan tenaga kesehatan sangatlah penting untuk menggali informasi 
pasien serta dapat meningkatkan kesadarannya dalam keberhasilan terapi. 
Pasien juga perlu memberikan informasi secara jelas tentang keluhan 
penyakitnya kepada dokter, sehingga dokter bisa meresepkan obat yang 
sesuai dengan keluhan pasien dan menhindari polifarmasi terkait kepatuhan 
pasien, interaksi, dan faktor ekonomi. Selain itu perlu adanya pertimbangan 
dari pihak asuransi kesehatan untuk mengurangi batasan-batasan tertentu 
untuk memenuhi kebutuhan terapi obat tambahan bagi pasien. 
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