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RINGKASAN 

Identifikasi Drug Therapy Problems  

pada Pasien Ibu Hamil yang Mendapat Pelayanan Resep 
(Studi di Apotek Farmasi Airlangga) 

Carissa Prihatma Dewi 

Kesehatan adalah keadaan  dimana makhluk hidup dikatakan sehat, 
baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial untuk melakukan aktivitas 
sehari-hari. Seorang apoteker memiliki peran dalam mewujudkan kesehatan 
bagi masyarakat yang diterapkan dalam tanggung jawab pharmaceutical 

care. Adapun penerapan dari tanggung jawab apoteker dapat dilakukan 
dengan menjalankan tugasnya dalam melakukan identifikasi masalah, 
mencegah dan mengatasi yang dialami seseorang terkait obat  yang sering 
dikenal dengan istilah Drug Therapy Problem. Tujuan Drug Therapy 

Problem (DTPs) ialah agar penggunaan obat yang dilakukan dapat 
memenuhi kebutuhan akan obat yakni efektif, tepat indikasi, aman dan 
dapat menerapkan kepatuhan seseorang (pasien). Penggunaan obat dapat 
dilakukan oleh siapa saja termasuk wanita usia produktif yang sedang 
dalam kondisi hamil. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang 
penggunaan obat terhadap ibu hamil mengingat bahwa penggunaan obat 
yang dilakukan tidak hanya memberikan efek bagi ibu saja melainkan juga 
janin yang ada dalam rahim ibu tersebut. Penelitian tentang penggunaan 
obat tidak hanya dapat dilakukan di rumah sakit melainkan dapat pula 
dilakukan di Apotek. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi 
adanya DTPs pada pelayanan resep di Apotek Farmasi Airlangga untuk 
pasien ibu hamil.  

Penelitian ini bersifat deskriptif cross sectional di Apotek Farmasi 
Airlangga pada bulan Februari 2013. Metode penelitian yang digunakan 
adalah survei dengan wawancara bebas terpimpin. Kriteria sampel dalam 
penelitian ini adalah ibu hamil yang menebus obat dengan resep di Apotek 
Farmasi Airlangga yang dapat berkomunikasi dengan baik dan bersedia 
menjadi responden penelitian. Instrumen yang digunakan berupa lembar 
kesediaan menjadi responden, peneliti sendiri sebagai interviewer, pedoman 
interview, PMR dan Drug Therapy Problems registration form yang telah 
dimodifikasi dari DRPs registration form V5.01 (PCNE Classification) (van 
Mil, 2005). Pada masing-masing instrumen dilakukan uji validitas rupa dan 
isi, setelah dinyatakan lulus uji validitas maka instrumen dapat digunakan 
dalam penelitian. 
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Total pasien yang menebus obat untuk ibu hamil di Apotek 
Farmasi Airlangga pada bulan Februari 2013 adalah 19 pasien dengan total 
25 resep. Obat yang banyak diresepkan adalah golongan vitamin dan 
mineral sebesar 50 (80,65%). DTPs yang teridentifikasi dalam penelitian ini 
ada 4 kategori yaitu 5% (1) DTPs kebutuhan akan terapi obat tambahan,  
5% (1) DTPs terapi obat yang tidak diperlukan,  65% (13) DTPs Adverse 

Drug Reaction atau ADR, dan 25% (5) DTPs ketidakpatuhan. Masing-
masing pasien dapat mengalami lebih dari satu kategori DTPs dengan lebih 
dari satu penyebab. Didapatkan 44% responden tidak mengalami DTPs dan 
32% mengalami DTPs berjumlah 1 DTPs.  

Pada hasil identifikasi DTPs kategori reaksi obat yang tidak 
diinginkan didapatkan kejadian 1 DTPs aktual dan 13 DTPs potensial 
Penyebab dari kategori ini adalah  interaksi obat dan efek samping obat. 
Kejadian DTPs kategori ketidakpatuhan  pada disebabkan oleh tindakan 
pasien dimana terdapat 1 pasien tidak memahami petunjuk , 3 pasien lebih 
memilih untuk tidak meminum obat, 1 pasien lupa minum obat, dan 1 
pasien tidak dapat menelan atau menggunakan sendiri produk obat dengan 
tepat.  

Pada penelitian ini didapatkan bahwa mayoritas responden yaitu 
sebesar 23 (92%) datang ke dokter untuk memeriksakan kehamilannya 
secara rutin. Namun terdapat 2 responden  yang melakukan kunjungan ke 
dokter disertai dengan gangguan kesehatan lainnya yaitu batuk dan flu. 
Kategori DTPs kebutuhan akan terapi obat tambahan dan terapi obat yang 
tidak diperlukan akan lebih akurat bila didukung data lain dari pasien serta 
adanya kerjasama antar apoteker dan dokter. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan secara keseluruhan dapat 
dikatakan bahwa penggunaan obat pada ibu hamil yang melakukan 
penebusan obat dengan resep di Apotek Farmasi Airlangga termasuk dalam 
kategori baik dan tidak memunculkan masalah yang serius karena mayoritas 
ibu hamil tidak mengalami DTPs. Jumlah kejadian DTPs yang banyak 
terjadi pada penelitian-penelitian terdahulu yaitu ketidakpatuhan (59,1%) 
dalam penelitian ini hanya terjadi sebesar 25%. Selain itu produk obat yang 
diresepkan memang pada umumnya dibutuhkan oleh ibu hamil yaitu 
golongan vitamin dan mineral sehingga tidak terjadi banyak pertimbangan 
dalam pemilihan obat tersebut terlebih mayoritas pasien tidak sedang 
mengalami gangguan kesehatan. Meskipun demikian Apoteker harus tetap 
memonitor penggunaan obat pada ibu hamil. Apoteker dapat bekerjasama 
dengan tenaga kesehatan lain guna mempermudah dan mendapat data-data 
pendukung dari pasien sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat dalam 
mengidentifikasi DTPs.     
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