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Sehat merupakan salah satu hal yang sangat diharapkan bagi 
kehidupan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia dan salah satu 
unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Seseorang dikatakan sehat, 
baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Seorang apoteker 
memiliki peran dalam mewujudkan kesehatan bagi masyarakat yang 
diterapkan dalam pelaksanaan pharmaceutical care. Penerapan dari 
pharmaceutical care dapat dilakukan dengan menjalankan peran apoteker 
dalam hal identifikasi, mencegah dan mengatasi masalah yang dialami 
seseorang terkait obat  yang sering dikenal dengan istilah Drug Therapy 
Problem (DTPs). Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi adanya 
DTPs pada pasien yang menerima resep dengan item obat yang berjumlah 
lima atau lebih (polifarmasi) di Apotek Farmasi Airlangga Surabaya. 
Polifarmasi yang terjadi pada masyarakat sering menimbulkan suatu 
masalah yang tidak diinginkan bagi pasien. Untuk itu identifikasi untuk 
mencegah dan mengatasi DTPs pada pasien polifarmasi ini perlu dilakukan. 

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dilakukan secara cross 
sectional di Apotek Farmasi Airlangga pada bulan Februari 2013. Metode 
penelitian yang digunakan adalah survei dengan wawancara bebas 
terpimpin. Teknik pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah sensus 
dengan kriteria inklusi pasien atau keluarga pasien yang menebus lima atau 
lebih item obat, dapat berkomunikasi dengan baik, dan bersedia untuk 
menjadi responden. Resep polifarmasi, hasil wawancara, dan Patient 
Medication Record (PMR) merupakan sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini. Sedangkan instrumen yang digunakan adalah peneliti sebagai 
interviewer, lembar persetujuan pasien, PMR, pedoman wawancara dan 
DTPs registration form. Terhadap seluruh instrumen tersebut dilaksanakan 
uji validitas face validity dan content validity. Variabel penelitian 
merupakan tujuh kategori DTPs menurut Cipolle dengan parameter 
penyebab atau alasan DTPs tersebut.  

Total pasien yang menebus obat dengan jumlah item obat lima atau 
lebih di Apotek Farmasi Airlangga pada bulan Februari 2013 adalah 39 
resep. Pasien yang menebus obat polifarmasi paling banyak adalah pasien 
dewasa (12-59 tahun)  yaitu berjumlah 23 resep (58%). Sebagian besar 
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yaitu 36 (92, 31%) pasien yang menebus obat polifarmasi mengalami DTPs 
dengan jumlah DTPs yang dialami antara 1-3 DTPs dan 3 (7,69%) orang 
pasien yang tidak mengalami DTPs. Kategori DTPs yang dialami 
diantaranya yaitu terapi obat yang tidak diperlukan 1 kejadian (1,49%), 
kebutuhan akan terapi obat tambahan 5 kejadian (7,46%), obat yang tidak 
efektif sebanyak 1 kejadian (1,49%), dosis terlalu rendah 7 kejadian 
(10,45%), dosis terlalu tinggi yaitu 2 kejadian (2,99%), Adverse Drug 
Reactions (ADRs) sebanyak 27 kejadian (40,30%), dan yang terakhir adalah 
ketidakpatuhan yaitu sebanyak 24 kejadian (35,82%).  Masing-masing 
pasien dapat mengalami lebih dari satu kategori DTPs dengan lebih dari 
satu penyebab untuk masing-masing kategori DTPs.  

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagian 
besar atau sebanyak 36 resep (92,31%) dari 39 resep total polifarmasi di 
Apotek Farmasi Airlangga bulan Februari 2013 mengalami kejadian DTPs. 
Jumlah kejadian DTPs yang paling banyak dialami oleh pasien adalah 2 
kejadian DTPs. Peran seorang apoteker sangat diperlukan dalam hal 
identifikasi untuk mencegah dan mengatasi DTPs yang terjadi pada pasien 
yang menerima resep polifarmasi ini. Dalam melaksanakan peran tersebut 
apoteker perlu untuk melaksanakan monitoring terhadap terapi yang 
dilakukan pasien serta mengadakan komunikasi bersama dokter dalam hal-
hal tertentu untuk memastikan bahwa terapi telah benar-benar sesuai bagi 
pasien. 
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