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Kesehatan adalah keadaan  sehat baik secara fisik, mental, spiritual 
maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara 
sosial dan ekonomis. Apoteker memiliki peran penting dalam  
pembangunan kesehatan di tengah masyarakat yang diterapkan dalam 
tanggung jawab pharmaceutical care. Tanggung jawab apoteker dapat 
dilakukan dengan menjalankan tugasnya dalam melakukan identifikasi, 
mencegah dan mengatasi masalah terkait obat yang dialami pasien atau 
sering disebut dengan istilah Drug Therapy Problem (DTP). Tanggung 
jawab ini dilakukan agar luaran terapi pasien tercapai. Penggunaan obat 
dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk pasien hipertensi. Hipertensi 
termasuk dalam peringkat 10 besar penyakit terbanyak pada pasien rawat 
jalan dan rawat inap serta menempati peringkat ketiga tingkat kematian 
tertinggi pada pasien rawat inap dengan menyumbang angka 4,81%. Oleh 
karena itu perlu dilakukan penelitian tentang penggunaan obat pada pasien 
hipertensi. Penelitian tentang penggunaan obat tidak hanya dapat dilakukan 
di rumah sakit melainkan dapat pula dilakukan di Apotek. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui profil DTP pada pasien hipertensi 
yang mendapatkan pelayanan resep di Apotek Farmasi Airlangga.  

Penelitian ini bersifat deskriptif dan cross sectional yang 
dilaksanakan di Apotek Farmasi Airlangga pada bulan Februari 2013. 
Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan wawancara bebas 
terpimpin. Populasi pada penelitian ini adalah semua pasien hipertensi yang 
menebus obat dengan resep di Apotek Farmasi Airlangga pada bulan 
Februari 2013. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan 
cara sensus yaitu semua jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. 
Kriteria inklusi responden pada penelitian ini adalah pasien yang didiagnosa 
hipertensi oleh dokter, pasien hipertensi atau keluarga pasien yang menebus 
obat antihipertensi dengan resep di Apotek Farmasi Airlangga, bersedia 
menjadi responden, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Variabel yang 
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digunakan ada 7 yang merupakan kategori DTP yaitu terapi obat tidak 
diperlukan, kebutuhan akan terapi obat tambahan, obat tidak efektif, dosis 
terlalu rendah, dosis terlalu tinggi, reaksi obat yang tidak diinginkan, dan 
ketidakpatuhan.  Instrumen yang digunakan adalah informed consent, PMR, 
pedoman interview, DTP registration form, dan peneliti sebagai 
interviewer. Instrumen tersebut divalidasi dengan cara role playing 
menggunakan simulasi resep. Instrumen dinyatakan valid apabila hasil yang 
diperoleh konsisten, sesuai variabel, dan tidak bias. 

Total pasien yang menebus obat untuk pasien hipertensi di Apotek 
Farmasi Airlangga pada bulan Februari 2013 adalah 84 pasien dengan total 
86 resep. Delapan puluh empat pasien tersebut terdiri dari 31 pasien 
berjenis kelamin laki-laki dan 53 perempuan dengan rata-rata usia 60,7 
tahun. Obat yang banyak diresepkan adalah golongan calcium channel 
blocker (CCB) yaitu amlodipin dengan nama dagang Norvask atau 
Intervask dan nama generik amlodipin. Pada pasien hipertensi ini, 37,2% 
pasien mengalami paling sedikit satu DTP dengan rata-rata 1,03±0,86 
masalah tiap pasien dan 31% pasien tidak mengalami DTP. DTP yang 
teridentifikasi dalam penelitian ini ada 4 kategori yaitu 1,1% (1) terapi obat 
yang tidak diperlukan, 9,2% (8) kebutuhan akan terapi obat tambahan, 
34,5% (30) Adverse Drug Reaction atau ADR, dan 55,2% (48) 
ketidakpatuhan. Masing-masing pasien dapat mengalami lebih dari satu 
kategori DTP dan masing-masing DTP dapat disebabkan lebih dari satu 
penyebab.  

DTP pada pasien hipertensi cukup tinggi, oleh karena itu apoteker 
harus mengoptimalkan perannya dalam mengidentifikasi, mencegah, serta 
mengatasi DTP. Apoteker memiliki tanggungjawab yang besar dalam hal 
ini. Dari penelitian ini disarankan bagi apoteker untuk memiliki 
kemampuan dalam menggali informasi untuk mengidentifikasi DTP, 
menggunakan sumber data pendukung lain yaitu data rekam medis, dan 
kerjasama antara apoteker dengan tenaga kesehatan lain untuk mencegah 
dan mengatasi DTP yang terjadi pada pasien hipertensi.  
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