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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 
tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia adalah mereka yang berusia 
60 tahun ke atas. Pada lanjut usia terjadi perubahan fisiologis, perubahan 
farmakokinetika, dan perubahan farmakodinamika. Oleh karena itu 
dibutuhkan perhatian lebih khususnya dalam hal perawatan kesehatan. 
Banyaknya gangguan kesehatan pada lanjut usia mengakibatkan 
penggunaan dan kebutuhan terkait  obat meningkat. Apabila kebutuhan 
terkait obat atau drug related need (DRN) tersebut tidak terpenuhi maka 
dapat menimbulkan masalah terkait terapi obat atau drug therapy problems 
(DTPs). Selain itu peningkatan penggunaan obat atau polifarmasi 
mendorong kejadian DTPs semakin meningkat pula pada lanjut usia. Oleh 
karena itu dibutuhkan peran Apoteker dalam mengidentifikasi DTPs 
potensial  dan/ atau aktual, menyelesaikan DTPs aktual, dan mencegah 
DTPs potensial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya 
kejadian DTPs pada pasien lanjut usia yang mendapat pelayanan resep di 
Apotek Farmasi Airlangga,  

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non 
probability sampling yaitu sampling jenuh atau sensus. Sampel yang 
digunakan adalah seluruh pasien lanjut usia yang menebus obat dengan 
resep di Apotek Farmasi Airlangga pada bulan Februari 2013 yang 
memenuhi kriteria inklusi, yaitu berusia ≥ 60 tahun, pasien lanjut usia 
dan/atau keluarga pasien yang menebus obat dengan resep, dapat 
berkomunikasi baik dan bersedia menjadi responden. Dari 65 pasien lanjut 
usia yang menebus obat dengan resep yang memenuhi kriteria inklusi 
sebanyak 59 lanjut usia, dimana ada 2 responden diantaranya datang dua 
kali sehingga total resep responden sebanyak 61 resep.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview 
dengan menggunakan instrumen berupa lembar persetujuan (informed 
consent), daftar pedoman interview, Patient Medication Record (PMR), 
DRP registration form V5.01 (PCNE Classification) yang dimodifikasi (van 
Mil, 2005), dan peneliti sebagai interviewer. Variabel penelitian ini meliputi 
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tujuh kategori DTP menurut Cipolle,Strand and Morley (2004) yaitu terapi 
obat yang tidak diperlukan, kebutuhan akan terapi obat tambahan, obat tidak 
efektif, dosis terlalu rendah, dosis terlalu tinggi, Adverse Drug Reaction 
(ADR), dan ketidakpatuhan. 

Berdasarkan hasil penelitian, dari 7 kategori DTPs menurut Cipolle, 
Strand and Morley (2004) kejadian DTPs yang teridentifikasi adalah 
ketidakpatuhan (59,68%), ADRs (32,26%), dan kebutuhan akan terapi obat 
tambahan (8,06%). Kategori DTPs ketidakpatuhan disebabkan pasien 
memilih untuk tidak minum obat (24), pasien tidak memahami petunjuk 
pemakaian obat dengan benar (13), lupa minum obat  (7) dan produk obat 
tidak tersedia untuk pasien karena kosong pabrik atau sedang habis di 
apotek (4). Pada kategori ADRs disebabkan oleh  adanya interaksi obat (36) 
dan obat dikontraindikasikan pada pasien karena faktor risiko (3). Dari 36 
potensi interaksi obat lima diantaranya karena interaksi obat dengan 
makanan (pisang). Sedangkan obat yang dikontraindikasikan dengan pasien 
adalah fenilpropanolamin dan kofein pada pasien hipertensi dan kodein 
pada pasien asma. Adanya kondisi baru yang membutuhkan terapi obat 
tambahan (5) merupakan penyebab dari kategori kebutuhan akan terapi obat 
tambahan. Kondisi baru tersebut terjadi pada pasien  yang mengaku 
kolesterol tinggi, batuk dan sesak.  

Dari hasil penelitian mengenai identifikasi DTPs pada pasien lanjut 
usia yang mendapat pelayanan resep di Apotek Farmasi Airlangga pada 
bulan Februari 2013 menunjukan tingginya kejadian DTPs kategori 
ketidakpatuhan pada lanjut usia yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya 
outcome terapi yang diharapkan. Oleh karena itu peran apoteker dalam 
pelayanan dan monitoring penggunaan obat pada lanjut usia  perlu 
ditingkatkan untuk mencegah dan mengatasi DTPs sehingga tingkat 
pengetahuan dan kepatuhan lanjut usia meningkat serta outcome terapi 
tercapai. 
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