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RINGKASAN

PROFIL PELAYANAN RESEP DENGAN OBAT
GLIBENKLAMID DI APOTEK WILAYAH SURABAYA

(Studi dengan Metode Simulasi Pasien)

Tahap pelayanan resep di apotek terdiri dari dua tahap, yang pertama
adalah skrining resep yang dilakukan oleh apoteker, meliputi persyaratan
administratif, kesesuaian farmasetik, dan pertimbangan klinis. Tahap kedua yaitu
penyiapan obat yang meliputi peracikan, pemberian etiket, pengemasan obat,
penyerahan obat, informasi obat, konseling, dan monitoring penggunaan obat.
Tujuan dari pelayanan resep adalah menyiapkan dan menyerahkan obat yang
diminta oleh penulis resep kepada pasien, sehingga harus ada jaminan bahwa obat
tersebut benar secara administratif, farmasetik, dan klinis. Untuk dapat menjamin
kebenaran maka perlu pengumpulan informasi dari pasien, pemberian informasi,
dan pemberian etiket obat merupakan tahap-tahap pada proses pelayanan resep
dimana manfaatnya adalah untuk menghindari masalah yang berkaitan dengan
terapi obat (Drug Therapy Problem). Pelayanan resep obat glibenklamid penting
untuk mencapai tujuan terapi dan menghindari masalah terkait obat yang mungkin
terjadi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes melitus, selain
itu diabetes melitus merupakan merupakan penyakit kronis yang membutuhkan
pengobatan secara terus-menerus seumur hidup. Penelitian ini bertujuan untuk
meneliti pelayanan resep dengan obat glibenklamid di apotek di Surabaya.

Penelitian ini dilakukan diseluruh apotek di wilayah Surabaya, dimana
berdasarkan survei pendahuluan jumlah apotek yang berada di wilayah Surabaya
berjumlah 631 apotek. Dari seluruh apotek tersebut diambil sampel sejumlah 90
apotek dengan metode simple random sampling. Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah metode simulated patient, dimana peneliti berperan sebagai
keluarga pasien yang mengunjungi apotek dengan tujuan mendapatkan pelayanan
resep dengan obat glibenklamid. Empat instrumen, yang digunakan dalam
penelitian ini adalah resep, skenario, protokol, dan checklist. Instrumen tersebut
telah diperiksa validitas dan reliabilitasnya. Setelah mengunjungi apotek peneliti
diwajibkan untuk menuliskan informasi yang diperoleh dari staf apotek ke dalam
checklist.

Hasil dari penelitian ini, dari 90 apotek yang diambil sebagai sampel
terdapat 85 apotek (94,4%) yang menyediakan obat yang diresepkan. Dari 85
apotek tersebut informasi yang ditanyakan untuk pengumpulan informasi dari
pasien, yaitu untuk siapa obat tersebut diberikan sebanyak 6 apotek (7,1%),
alamat pasien 16 apotek (18,8%), nomor telepon pasien 4 apotek (4,7%),
informasi yang telah diberikan dokter 1 apotek (1,2%), apakah sudah pernah
menggunakan 2 apotek (2,4%) dan hanya 1 apotek (1,2%) yang menanyakan
apakah sudah mengetahui cara penggunaan. Sedangkan informasi yang tidak
ditanyakan kepada pasien pada pelayanan resep dengan obat glibenklamid di
apotek wilayah Surabaya, meliputi persyaratan administratif yaitu umur pasien
dan pertimbangan klinis yang meliputi apa saja gejala yang timbul, berapa lama
gejala tersebut timbul, tindakan yang sudah dilakukan, apakah pasien mengetahui
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tujuan terapi, apakah pasien sedang menkonsumsi obat lain, dan apakah pasien
mempunyai riwayat alergi. Untuk patient assessment dari 13 item pertanyaan
yang diajukan pada pasien, rata-rata hanya 0,4 item pertanyaan saja yang diajukan
oleh 85 apotek yang menyediakan obat.

Untuk informasi obat yang paling banyak diberikan dari 85 apotek yang
menyediakan obat adalah frekuensi penggunaan obat sebanyak 36 apotek
(42,4%), informasi waktu penggunaan obat sebanyak 13 apotek (15,3%),
informasi jumlah obat setiap kali penggunaan sebanyak 7 apotek (8,2%),
informasi nama obat sebanyak 4 apotek (4,7%), dan indikasi obat sebanyak 4
apotek (4,7%), informasi jumlah obat total sebanyak 2 apotek (2,4%), informasi
efek samping dan gejala efek samping hanya disampaikan oleh 1 apotek (1,2%).
Informasi yang tidak diberikan adalah tujuan terapi obat, jangka waktu
pengobatan, pengatasan efek samping obat, interaksi obat, makanan minuman
yang dihindari/dibatasi saat terapi, rencana pemantauan lanjutan, cara
penyimpanan obat, dan saran yang meliputi resiko apabila tidak menggunakan
obat, makanan dan minuman yang dianjurkan selama terapi, serta aktivitas yang
dianjurkan selama terapi obat. Untuk pemberian informasi dari 16 item informasi
obat  rata-rata adalah 1,2 item informasi obat saja yang diberikan oleh 85 apotek
yang menyediakan obat. Dari 85 apotek, terdapat 56 apotek (65,9%) yang
memberikan etiket dan dari apotek yang memberikan etiket tersebut terdapat 1
apotek yang memberikan etiket biru.

Sebagai kesimpulan, peran staf apotek dalam pelayanan resep dengan obat
glibenklamid masih rendah dan perlu ditingkatkan.
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ABSTRACT

THE PROFILE OF GLIBENCLAMIDE PRESCRIPTION SERVICE AT
PHARMACIES IN SURABAYA

(Study with Simulated Patient Method)

Patient assessment, drug information provided and labeling is a very
important aspect in prescription service. It is important to achieve the goals of
therapy and to avoid drug-related problems that might occur so as to improve the
quality of life of diabetes mellitus patients. The research aimed to investigate the
profile of glibenclamide prescription service at pharmacies in Surabaya

Ninety pharmacies were randomly selected and simulated patient method
was choosen for assessing pharmacy staff performance in drug information
service. An actor acted as a patient family, visiting pharmacies for the purpose of
obtaining drug information in glibenclamide with prescription. Four instruments,
were used in the research, including prescription, scenario, protocol, and
checklist. The instruments were checked for their validity and reliability. After
visiting each pharmacy the actor was required to transcribed the information
obtained from the pharmacy staff in to the checklist.

The drug prescribed available on 94,4% (85) pharmacies. The information
mostly asked by pharmacy’s staff was patient address, accounted for 18.8%
(16/85). Others information was only gathered by a small number of pharmacy’s
staff namely: who the patient was 7.1% (6/85), patient’s phone number 4.7%
(4/85), information that has been provided by the doctor 1.2% (1/85), and whether
the patient knew how to use the medicine 1.2% (1/85). More important
information have not been gathered by the pharmacy’s staff. The information
mostly given were frequencies of drug use 64,7% (55/85), information time to use
15,3% (13/85), information amount of drug each time use 30,6% (26/85),
information name of drug 4,7% (4/85), information indication of drug 4,7%
(4/85), information total amount of drug 2,4 (2/85), information adverse effect and
symptom of adverse effect 1,2% (1/85). In labeling was given 65,9% (56/85).

In conclusion, the role of pharmacy’s staff in prescription service for
glibenclamide prescription was low and needed to be improved.

Keywords: Prescription service, glibenclamide, patient assessment, drug
information, simulated patient, community pharmacy.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta

semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat,

pelayanan kefarmasian saat ini bergeser orientasi dari obat ke pasien yang

mengacu pada pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care). Berdasarkan

Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1027 tahun 2004, pelayanan kefarmasian

(pharmaceutical care) adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung

profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup

pasien. Dengan perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut untuk

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku untuk dapat melaksanakan

interaksi langsung dengan pasien (Departemen Kesehatan Republik Indonesia,

2004). Pharmacist Practice Activity Classification (PPAC) yang disusun pada

tahun 1998 oleh American Pharmaceutical Association menguraikan kegiatan

apoteker yang mencakup berbagai tugas yang melibatkan interaksi pasien, seperti

mewawancarai pasien, mendapatkan informasi dari pasien, mendidik pasien,

menyediakan informasi tertulis atau tidak tertulis, berdiskusi, mendemonstrasikan

sesuatu, berhadapan langsung dengan pasien, dan melaksanakan konseling pada

pasien (Rantucci, 2007).

Salah satu bentuk pelayanan kefarmasian terdapat pada layanan resep di

apotek. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1027 tahun 2004

tentang Standar Pelayanan Kefarmasiaan di apotek, terdapat dua tahap pelayanan

resep, yang pertama adalah skrining resep yang dilakukan oleh apoteker, meliputi

persyaratan administratif, kesesuaian farmasetik, dan pertimbangan klinis. Tahap

kedua yaitu penyiapan obat yang meliputi peracikan, pemberian etiket,

pengemasan obat, penyerahan obat, informasi obat, konseling, dan monitoring

penggunaan obat (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004). Adapun

tujuan dari pelayanan resep adalah menyiapkan dan menyerahkan obat yang

diminta oleh penulis resep kepada pasien, sehingga harus ada jaminan bahwa obat

tersebut benar secara administratif, farmasetik, dan klinis.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Profil pelayanan .... Erika R



Salah satu tahapan pada pelayanan resep adalah pengumpulan informasi

dari pasien dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada atau mungkin

akan muncul pada pasien terkait penggunaan obat, sehingga pada akhirnya

apoteker dapat mengidentifikasi informasi obat yang akan dibutuhkan dan akan

diberikan kepada pasien. Pengumpulan informasi dasar dari pasien perlu di

lakukan apoteker yang meliputi nama, alamat, nomor telepon, umur dan jenis

kelamin. Selain itu, informasi yang berkaitan dengan keadaan penyakit pasien

atau penyakit lain, reaksi alergi pada obat, serta obat alat kesehatan yang sedang

digunakan oleh pasien (Rantucci, 2007).

Sebelum memberikan informasi obat kepada pasien, obat harus dikemas

dan diberikan etiket pada wadah tersebut. Penulisan etiket obat harus benar, jelas,

dan juga dapat dibaca (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004) dan

berisi informasi obat yang dibutuhkan pasien sehingga obat bisa digunakan

dengan tepat (Collett and Aulton, 1990).

Pemberian informasi merupakan salah satu tahap pada proses pelayanan

resep (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004). Manfaat dari pemberian

informasi antara lain untuk menghindari masalah yang berkaitan dengan terapi

obat (Drug Therapy Problem) yang merupakan hal yang merupakan hal yang

tidak ingin dialami oleh pasien karena dapat mempengaruhi terapi obat yang

dijalani pasien dan dapat mengganggu hasil yang diinginkan oleh pasien (Cipolle

et al, 1998).

Di Indonesia, WHO memprediksi kenaikan jumlah pasien diabetes

melitus dari 8.4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21.3 juta pada tahun 2030

(Soegondo et al, 2006). Berdasarkan laporan statistik Dinas Kesehatan kota

Surabaya pada tahun 2007, diabetes melitus masuk kedalam kategori sepuluh

besar penyakit terbanyak yang terjadi di kota Surabaya dan berada pada posisi ke

tujuh dengan jumlah kasus sebesar 3810 (Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2007).

Sembilan puluh persen kasus yang ada kini adalah diabetes tipe 2 (Ganong, 2008).

Diabetes melitus merupakan sekelompok gangguan metabolik kronik

yang ditandai dengan hiperglikemia yang berhubungan dengan abnormalitas

metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang mengakibatkan terjadinya

komplikasi kronis termasuk mikrovaskular, makrovaskular, dan neuropati (DiPiro,
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2005). Penyakit ini diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu tipe 1 (insulin-

dependent diabetes), tipe 2 (noninsulin-dependent diabetes), tipe 3 diabetes yang

lain, dan diabetes melitus gestational (Katzung, 2004). Terapi yang dapat

diberikan pada penderita diabetes melitus antara lain terapi non-obat yang berupa

diet dan latihan fisik (olahraga), dan menggunakan obat oral antidiabetika (OAD)

bila gula darah gagal untuk dikontrol (DiPiro, 2005).

Empat golongan OAD (oral antidiabetika) yang tersedia adalah golongan

insulin secretagogues (sulfonilurea, meglitinid, turunan D-fenilalanin), biguanid,

tiazolidinedion, dan penghambat alfa glukosidase (Katzung, 2004). Pada diabetes

melitus, obat pilihan pertama yang biasa digunakan adalah golongan sulfonilurea

yaitu glibenklamid dan golongan biguanid yaitu metformin (DiPiro, 2005).

Glibenklamid memiliki tiga mekanisme kerja, yaitu peningkatan pelepasan insulin

oleh sel beta, menurunkan kadar glukagon dalam serum, dan memperkuat kerja

insulin pada jaringan target (Katzung, 2004).

Untuk mencapai efek terapi yang maksimal diperlukan cara penggunaan

obat yang benar. Waktu penggunaan obat glibenklamid yang benar adalah 15

menit (Soegondo et al., 2006) sampai 30 menit sebelum makan pagi atau siang

(McEvoy, 2002). Diberikan 30 menit sebelum makan bertujuan agar obat dapat

merangsang keluarnya insulin sehingga dapat mengatasi peningkatan gula darah

setelah makan (McEvoy, 2002).

Efek samping dari glibenklamid antara lain hipoglikemia, wajah

memerah (flushing) jika dikonsumsi bersama alkohol serta tidak menyebabkan

retensi air tetapi dapat meningkatkan klirens air (memiliki efek diuretik).

Kontraindikasi dari obat tersebut adalah bagi penderita diabetes melitus yang

memiliki kerusakan hati dan ginjal. Efek samping yang paling patut untuk

diwaspadai adalah hipoglikemia karena dapat menyebabkan kehilangan kesadaran

(koma). Tanda-tanda yang muncul pada saat hipoglikemia antara lain adalah

berkeringat, gemetar, muka pucat, jantung berdebar, dan merasa lapar. Untuk

mengatasi hipoglikemia ringan dimana pasien masih sadar cukup diberikan gula

atau minuman yang mengandung gula, tetapi bila hipoglikemia sudah berat

dimana pasien kehilangan kesadaran maka larutan gula diberikan secara intravena

(Katzung, 2004). Untuk menghindari masalah terkait obat yang muncul tersebut,
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pasien harus mendapatkan informasi mengenai obat glibenklamid yang akan

digunakan. Oleh karena itu peranan apoteker dalam memberikan semua informasi

terkait obat tersebut harus disampaikan kepada pasien dengan lengkap, hal ini

bertujuan untuk mencapai tujuan terapi dan menghindari segala masalah terkait

obat yang mungkin terjadi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data

adalah metode simulasi pasien (simulated patient). Metode simulasi pasien ini

dipilih karena memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh metode lain, yaitu

memberikan kesempatan untuk merekam praktek yang sebenarnya tanpa disadari

oleh orang yang sedang diteliti dan merupakan metode yang praktis untuk menilai

praktek secara nyata (Madden et al, 1997).

Metode simulasi pasien telah digunakan di Indonesia, antara lain untuk

uji kondisi di lapangan berkaitan dengan program dari WHO yaitu CDD (Control

of Diarrhoeal Diseases) untuk meningkatkan  penanganan terhadap diare di

apotek dan penjual obat yang telah memiliki izin. Hal yang diteliti adalah

frekuensi penggunaan ORS (Oral Rehydration Salts), penjualan antidiare dan

antimikroba, penggalian informasi dari pasien (history-taking), dan juga informasi

atau saran yang diberikan pada pasien berkaitan dengan diare (Ross-Degnan et al,

1996).

Penelitian ini dikhususkan pada pelayanan resep dengan obat yang baru

pertama kali diterima oleh pasien. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa

untuk resep tersebut pengumpulan informasi dari pasien, pemberian informasi,

dan pemberian etiket yang lengkap mengenai obat sangat penting untuk mencapai

tujuan terapi, terhindarnya pasien dari efek samping obat, dan masalah terkait obat

yang lain. Penelitian ini dilakukan di Surabaya karena jumlah kasus mengenai

Diabetes Melitus di Surabaya cukup tinggi (Dinas Kesehatan Kota Surabaya,

2007), oleh karena itu akan diteliti profil pelayanan resep dengan obat

glibenklamid di apotek wilayah Surabaya.

1.2. Rumusan Permasalahan

Bagaimanakah profil pelayanan resep dengan obat glibenklamid di

apotek wilayah Surabaya?
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1.3. Tujuan Penelitian

Mengetahui profil pelayanan resep dengan obat glibenklamid di apotek

wilayah Surabaya, meliputi:

1. Pengumpulan informasi dari pasien

2. Informasi obat

3. Pemberian etiket obat

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Kesehatan kota Surabaya atau organisasi

profesi dalam upaya meningkatkan pelayanan resep kepada pasien.

2. Sebagai sumber informasi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan

pelayanan resep khususnya obat glibenklamid.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Resep

2.1.1 Proses Pelayanan Resep di Apotek

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1027/MENKES/

SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, resep adalah

permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk

menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundangan

yang berlaku. Adapun proses pelayanan resep di apotek meliputi:

I. Skrining Resep

Apoteker melakukan skrining resep yang meliputi :

1) Persyaratan administratif:

a) Nama, nomor SIP (Surat Ijin Praktek), dan alamat dokter

b) Tanggal penulisan resep

c) Tanda tangan/ paraf dokter penulis resep

d) Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien

e) Nama obat, potensi, dosis, jumlah yang diminta

f) Cara pemakaian yang jelas

g) Informasi lainnya

2) Kesesuaian farmasetik: bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas,

inkompatibilitas, cara, dan lama pemberian.

3) Pertimbangan klinis: adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis,

durasi, jumlah obat, dan lain-lain).

4) Jika ada keraguan terhadap resep, hendaknya dikonsultasikan kepada dokter

penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif.

II. Penyiapan Obat

1) Peracikan

Proses peracikan merupakan kegiatan menyiapkan, menimbang,

mencampur, mengemas, dan memberikan etiket pada wadah. Dalam

melaksanakan peracikan suatu obat harus dibuat suatu prosedur tetap dengan

memperhatikan dosis, jenis, dan jumlah obat serta penulisan etiket yang benar.
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2) Etiket

Etiket harus jelas dan dapat dibaca.

3) Kemasan obat yang diserahkan

Obat hendaknya dikemas dengan rapi dalam kemasan yang cocok

sehingga terjaga kualitasnya.

4) Penyerahan obat

Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan

akhir terhadap kesesuaian antara obat dengan resep. Penyerahan obat

dilakukan oleh apoteker disertai pemberian informasi obat dan konseling

kepada pasien dan tenaga kesehatan.

5) Informasi obat

Apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan mudah

dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini. Informasi obat pada

pasien sekurang-kurangnya meliputi: cara pemakaian obat, cara penyimpanan

obat, jangka waktu pengobatan, aktifitas, serta makanan dan minuman yang

harus dihindari selama terapi.

6) Konseling

Apoteker harus memberikan konseling mengenai sediaan farmasi,

pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya, sehingga dapat memperbaiki

kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari bahaya

penyalahgunaan atau penggunaan salah sediaan farmasi atau perbekalan

kesehatan lainnya. Untuk penderita penyakit tertentu seperti kardiovaskular,

diabetes, TBC (tuberkulosis), asma, dan penyakit kronis lainnya, apoteker

harus memberikan konseling secara berkelanjutan.

7) Monitoring penggunaan obat

Setelah penyerahan obat kepada pasien, apoteker harus melaksanakan

pemantauan penggunaan obat, terutama untuk pasien tertentu seperti

kardiovaskular, diabetes, TBC, asma, dan penyakit kronis lainnya

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004)

Berdasarkan uraian Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1027 tahun

2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, maka alur pelayanan

resep adalah:
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Gambar 2.1 Alur Pelayanan Resep

2.1.2 Kertas Resep

Di Apotek, bila obatnya sudah diserahkan kepada penderita, menurut

Peraturan Pemerintah kertas resep harus disimpan, diatur menurut urutan tanggal

dan nomor unit pembuatan, serta harus disimpan sekurang-kurangnya selama tiga

tahun (Joenoes, 2001).

2.1.3 Komponen Resep

Resep harus ditulis dengan lengkap, supaya dapat memenuhi syarat untuk

dibuatkan obat di apotek. Resep yang lengkap terdiri atas (Joenoes, 2001):

Penyiapan obat

Pemberian Informasi obat

Penyerahan Obat

Pengemasan Obat

(pemeriksaan akhir kesesuaian obat dengan resep)

Pemberian Etiket

Peracikan Obat

Monitoring Penggunaan Obat

Konseling

Pertimbangan Klinis

Resep

Skrining Resep

Kesesuaian Farmasetik

Persyaratan Administratif
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1. Nama dan alamat dokter serta nomor surat izin praktek, dan dapat pula

dilengkapi dengan nomor telepon, jam, dan hari praktek.

2. Nama kota serta tanggal resep itu ditulis oleh dokter.

3. Tanda R/, singkatan dari recipe yang berarti “harap diambil”.

Nomor 1-3 di atas disebut dengan Inscriptio.

4. Nama setiap jenis/bahan obat yang diberikan serta jumlahnya :

5. Cara pembuatan atau bentuk sediaan yang dikehendaki, misalnya f.l.a.pulv

= fac lege artis pulveres = buatlah sesuai aturan, obat berupa puyer.

Nomer 4-5 di atas disebut praescriptio.

6. Aturan pemakaian obat oleh penderita umumnya ditulis dengan singkatan

bahasa Latin. Aturan pakai ditandai dengan signa, biasanya disingkat S.

7. Nama penderita di belakang kata Pro : merupakan identifikasi penderita,

dan sebaiknya dilengkapi dengan alamatnya yang akan memudahkan

penelusuran bila terjadi sesuatu dengan obat pada penderita.

Nomor 6-7 di atas disebut signatura

8. Tanda tangan atau paraf dari dokter/dokter gigi/dokter hewan yang

menuliskan resep tersebut yang menjadikan suatu resep itu otentik.

Nomor 8 di atas disebut subscriptio

Sedangkan menurut tata cara penulisan resep yang lengkap di buku

Remington edisi ke-20 adalah sebagai berikut :

1. Identitas penulis resep, meliputi nama, alamat praktek dan nomor telepon.

2. Identitas pasien, meliputi nama dan alamat pasien. Umur, berat badan,

dan luas permukaan tubuh perlu dicantumkan di resep untuk anak-anak

yang berfungsi untuk perhitungan dosis.

3. Tanggal penulisan resep

4. Simbol R/ atau superscriptio.

5. Nama obat atau inscriptio.

6. Petunjuk pembuatan atau subscriptio.

7. Aturan pemakaian atau signa (tercantum pada label).

8. Tulisan Refill, label khusus, atau instruksi lainnya.

9. Tanda tangan penulis resep.
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2.1.4 Etiket Obat

Pada wadah setiap obat harus dipasang etiket. Etiket selain memuat nama

dan alamat apotek, juga harus mencantumkan nama dan nomor Surat Izin

Pengelola Apotek (SIPA) dari apoteker yang bertanggung jawab. Kemudian harus

ada nomor urut dan tanggal resep dibuatkan serta nama pasien dan aturan pakai

obat yang  sesuai dengan petunjuk yang dicantumkan oleh dokter pada resep

aslinya (Joenoes, 2001).

Etiket yang dipasang pada wadah obat ada yang berwarna putih dan ada

yang berwarna biru. Warna putih artinya obat diperuntukkan pemberian secara

oral atau obat dalam, sedangkan warna biru artinya obat diperuntukkan pemakaian

luar (Joenoes, 2001).

2.2 Tinjauan Tentang Apotek

2.2.1 Apotek

Apotek menurut SK MenKes RI No. 1332/MENKES/SK/X/2002 adalah

tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan

farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

Tugas dan fungsi apotek berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun

1980 adalah:

1. Tempat pengabdian seorang profesi apoteker yang telah mengucapkan sumpah

jabatan.

2. Sarana farmasi tempat melakukan peracikan, pengubahan bentuk,

pencampuran dan penyerahan bahan obat.

3. Sarana penyalur perbekalan farmasi dan penyebaran obat yang diperlukan

masyarakat secara meluas dan merata

2.3 Tinjauan Tentang Konseling

Konseling merupakan suatu proses komunikasi dua arah yang sistematik

antara apoteker dan pasien untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah

yang berkaitan dengan obat dan pengobatan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki
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kualitas hidup pasien dan pasien terhindar dari bahaya penyalahgunaan atau salah

dalam penggunaan sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan lainnya

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004). Sesi konseling dapat dibagi

menjadi lima tahapan. Kelima tahapan tersebut adalah (Rantucci, 2007):

1. Diskusi pembukaan

Tahapan ini merupakan perkenalan antara apoteker dan pasien

yang bertujuan untuk membentuk hubungan yang harmonis dengan pasien

dan menimbulkan rasa percaya pada apoteker.

2. Diskusi untuk mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi kebutuhan

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada

atau yang mungkin muncul akibat penggunaan obat, serta untuk

mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan pasien.

3. Diskusi untuk mengatasi masalah dan menyusun rencana asuhan

kefarmasian

Tahapan ini merupakan tahap mendokumentasi dan menilai

informasi yang telah dikumpulkan dari pasien untuk mengembangkan

rencana asuhan kefarmasian.

4. Diskusi untuk memberikan informasi dan edukasi

Tahapan dimana apoteker harus memberikan informasi mengenai

obat yang diterima pasien.

5. Diskusi penutup

Tahapan dimana pasien diberikan kesempatan untuk memahami

informasi yang telah diterima dan mengajukan pertanyaan. Adapun tujuan

memberikan konseling pasien di apotek antara lain adalah:

1. Membangun suatu hubungan dengan pasien dan mengembangkan

kepercayaan

2. Menunjukkan perhatian dan kepedulian pada pasien

3. Membantu pasien dalam mengatur dan menyesuaikan pengobatan

pasien

4. Membantu pasien dalam mengatasi dan menyesuaikan diri terhadap

sakit yang diderita pasien
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5. Menghindari atau meminimalkan masalah yang berhubungan dengan

efek samping, efek merugikan, atau ketidakpatuhan saat ini dan

ketidakpatuhan disaat yang akan datang

6. Mengembangkan kemampuan pasien mengatasi masalah-masalah

mengenai obat yang dihadapi

7. Membantu pasien dan tenaga profesional kesehatan lain bekerja sama

melalui pengambilan keputusan bersama (Rantucci, 2007).

Peran penting konseling kepada pasien adalah memperbaiki kualitas hidup pasien,

menyediakan pelayanan yang bermutu untuk pasien, serta mencegah terjadinya

masalah terkait obat seperti efek samping, efek merugikan, interaksi obat,

kesalahan dalam penggunaan obat dan munculnya masalah ketidakpatuhan dalam

program pengobatan.

2.4  Tinjauan Pengumpulan Informasi dari Pasien

Salah satu tahapan pada pelayanan resep adalah mengumpulkan informasi

dari pasien dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada atau mungkin

akan muncul pada pasien terkait penggunaan obat, sehingga pada akhirnya

farmasis dapat mengidentifikasi informasi obat yang akan dibutuhkan dan akan

diberikan kepada pasien. Pengumpulan informasi dasar dari pasien perlu di

lakukan farmasis yang meliputi nama, alamat, nomor telepon, umur dan jenis

kelamin. Selain itu, informasi yang berkaitan dengan keadaan penyakit pasien

atau penyakit lain, reaksi alergi pada obat, serta obat alat kesehatan yang sedang

digunakan oleh pasien (Rantucci, 2007). Informasi berikut perlu ditanyakan pada

pasien, selain informasi tentang pasien dan informasi riwayat pengobatan yang

disebutkan sebelumnya.

1. Penggunaan sebelumnya

Apoteker harus mengetahui apakah pasien pernah menggunakan obat

yang diresepkan.

2. Pengetahuan tentang tujuan pengobatan dan kondisi pasien

Apoteker harus memastikan kondisi pasien yang sedang diobati serta

pemahaman dan persepsi pasien tentang kondisi tersebut. Apoteker  juga harus
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menanyakan kepada pasien informasi apa yang telah diberikan oleh dokter

tentang tujuan pengobatan.

3. Pengetahuan tentang regimen pengobatan

Apoteker harus mengetahui pemahaman pasien tentang cara penggunaan

obat. Apoteker harus bertanya pada pasien tentang cara penggunaan obat dan

apakah pasien dapat melakukan antisipasi setiap kesulitan dalam penggunakan

obat sesuai dengan aturan resep.

4. Sasaran terapi

Pasien ditanyakan tentang apa yang ingin dicapai dari pengobatannya.

5. Masalah yang mungkin muncul

Apoteker dapat mulai mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul

dengan menanyakan perasaan pasien dalam menggunakan obat dan

menanyakan kesulitan yang diduga akan muncul dalam penggunaan obat..

2.5 Tinjauan Tentang Pemberian Informasi Obat

2.5.1 Informasi Obat

Apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan mudah

dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini. Informasi obat pada

pasien sekurang-kurangnya meliputi, cara pemakaian obat, cara penyimpanan

obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus

dihindari selama terapi (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004).

Berkaitan dengan pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care), seorang

apoteker memiliki tanggung jawab yang spesifik, yaitu:

a. Menjamin terapi obat yang dilaksanakan oleh pasien sudah tepat indikasi,

efektif, dan terjamin keamanannya.

b. Mengidentifikasi, menyelesaikan, dan mencegah terjadinya semua masalah

terkait terapi obat.

c. Menjamin tercapainya tujuan terapi yang optimal (Cipolle et al, 1998).

Bentuk tanggung jawab untuk menghindari masalah terkait terapi obat

(Drug Therapy Problem) dapat dilakukan dengan pemberian informasi tentang

obat.  Ada beberapa kebutuhan terkait obat (drug related need) yang ditunjukkan

oleh pasien yang bisa menjadi masalah terkait terapi obat (Drug Therapy

Problem) apabila kebutuhan terkait obat tersebut tidak ditujukan dengan tepat.
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Drug Therapy Problem merupakan hal yang tidak diinginkan dialami oleh pasien

karena dapat mempengaruhi terapi obat dan dapat mengganggu hasil yang

diinginkan oleh pasien. Oleh karena itu, sangat penting bagi apoteker untuk

mengetahui dan mengidentifikasi kebutuhan terkait obat yang dibutuhkan pasien.

Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan hubungan terapetik apoteker-pasien

yang merupakan dasar dari asuhan kefarmasian. Objek pertama yang perlu

didiskusikan dengan pasien adalah apakah pasien mengerti dengan terapi obat,

apakah harapan yang berkaitan dengan terapi obat, dan kepedulian pasien

terhadap terapi obat (Cipolle et al, 1998).

Untuk menunjukkan peran atau tanggung jawab apoteker maka apoteker

perlu menerjemahkan kebutuhan pasien terkait obat kedalam format penyelesaian

masalah. Mengetahui masalah terkait terapi obat yang dialami pasien merupakan

hal penting karena membantu apoteker dalam mengambil keputusan yang tepat

dalam setiap tindakannya. Ada empat pertanyaan yang harus diajukan apoteker

kepada pasien agar dapat membuat keputusan tentang ada tidaknya masalah

terkait terapi obat (Drug Therapy Problem) yang dialami pasien, yaitu apakah

terapi obat sesuai indikasinya, apakah terapi obat tersebut efektif, apakah terapi

obat tersebut aman, dan apakah pasien mematuhi aturan obat yang diresepkan.

Untuk dapat menerjemahkan Drug Related Need ke dalam Drug Therapy Problem

dirangkum dalam Tabel II.1 berikut (Cipolle et al, 1998) :

Tabel II.1 Menerjemahkan Drug Related Need ke dalam Drug Therapy Problem

Ekspresi pasien Drug Related Need Drug Therapy Problem
Pemahaman Indikasi 1.Terapi obat tambahan

2.Terapi obat yang tidak
dibutuhkan

Harapan Efektifitas 3. Salah obat
4. Dosis yang terlalu

rendah
Peduli Keamanan 5. Reaksi obat yang

merugikan
6. Dosis terlalu tinggi

Perilaku Kepatuhan 7. Kepatuhan
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2.5.2 Pemberian Informasi untuk Resep Baru

Untuk resep baru, pasien perlu diberi edukasi mengenai semua aspek

pengobatan. Karena sering mencakup banyak informasi, pemberian informasi

harus dilakukan dengan singkat dan teratur. Informasi yang biasanya diberikan

kepada pasien adalah informasi umum tentang obat (nama, kegunaan), cara

penggunaan (dosis dan jadwal penggunaan), dan hasil (peringatan, efek samping

ringan, efek samping berat).

Jenis informasi khusus yang kemungkinan perlu diberikan kepada pasien

yang mendapat resep baru meliputi (Rantucci, 2007):

1. Nama dan Gambaran obat

Meskipun nama obat tercantum pada penandaan resep, nama generik dan

nama dagang dapat membingungkan pasien, hubungan antara kedua nama

tersebut harus dijelaskan. Bentuk sediaan obat juga harus dijelaskan.

2. Tujuan

Tujuan pengobatan dan, dengan singkat, cara kerja obat perlu dijelaskan

dengan istilah-istilah yang sederhana. Bila diperlukan, penjelasan yang lebih

terperinci tentang kondisi yang diobati dapat diberikan.

3. Cara dan Waktu penggunaan

Waktu penggunaan pada kemasan obat harus ditunjukkan pada pasien

dan harus dibacakan. Pada beberapa kasus, kemungkinan diperlukan

penjelasan yang lebih mendetail mengenai waktu penggunaan. Untuk cara

penggunaan apabila obat harus ditelan atau digunakan dengan cara tertentu,

maka pasien harus diberitahu prosedur penggunaan yang benar.

4. Saran Ketaatan dan Pemantauan Sendiri

Pasien harus ditanyakan apakah akan mengalami suatu kesulitan dalam

menggunakan obat yang sesuai petunjuk. Apabila pasien mengalami kesulitan,

pemberian saran untuk mengatasi hal tersebut harus diberikan. Pasien perlu

mengetahui bagaimana mengevaluasi keefektifan obat yang digunakan dan

alasan menghentikan pengobatan, atau waktu yang tepat untuk menghentikan

pengobatan.
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5. Efek Samping dan Efek Merugikan

Informasi tentang efek samping dan efek merugikan serta gejala-gejala

dari efek tersebut sebaiknya dijelaskan dan dihindari penggunaan nama

penyakit yang sulit dimengerti pasien. Penting bagi pasien untuk mengetahui

cara mengatasi gejala yang timbul, baik dengan melakukan tindakan yang

akan meminimalkan gejala atau dengan menghubungi dokter penulis resep

secepatnya. Pasien harus diberitahukan gejala apa yang ringan dan tidak perlu

dikhawatirkan dan gejala apa yang harus dikonsultasikan pada dokter.

6. Tindakan Pencegahan, Kontraindikasi, dan interaksi

Pasien harus selalu diingatkan tentang setiap tindakan pencegahan

yang berkaitan dengan pengobatan yang khususnya berlaku pada pasien

tersebut. Jika ada sejumlah kemungkinan interaksi, pasien sebaiknya

diberitahu untuk berkonsultasi dengan apoteker atau dokter yang menulis

resep sebelum menggunakan obat. Kontraindikasi penggunaan obat juga perlu

disampaikan bila pasien kemungkinan akan mengalami kondisi tersebut

dikemudian hari.

7. Petunjuk Penyimpanan

Setiap petunjuk penyimpanan khusus harus disebutkan meskipun

informasi tersebut tercantum pada penandaan tambahan yang ditempelkan

pada kemasan.

8. Informasi Pengulangan Resep dan Rencana Pemantauan Lanjutan

Pasien harus diberitahu bila dokter menyatakan dalam resep bahwa

resep dapat diisi ulang. Jika tidak ada instruksi seperti itu di dalam resep,

pasien harus ditanyakan apakah dokter memberikan perintah secara lisan

mengenai tindakan selanjutnya. Bila dokter tidak mendiskusikan hal ini

dengan pasien, pasien sebaiknya disarankan untuk berkonsultasi dengan

dokter.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek,

bahwa informasi obat pada pasien sekurang-kurangnya meliputi:

a. Cara pemakaian obat

b. Cara penyimpanan obat
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c. Jangka waktu pengobatan

d. Aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi.

2.6 Tinjauan Tentang Diabetes Melitus

2.6.1 Definisi Diabetes Melitus

Diabetes Melitus (DM) merupakan sekelompok gangguan metabolik

kronik yang ditandai oleh hiperglikemia yang berhubungan dengan abnormalitas

metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang mengakibatkan terjadinya

komplikasi kronis termasuk mikrovaskular, makrovaskular, dan neuropati (DiPiro,

2005). DM menurut American Diabetes Association (ADA) tahun 1996 dan 1997

diklasifikasikan menjadi 4 tipe, yaitu:

1. DM Tipe 1

2. DM Tipe 2

3. DM Tipe Spesifik Lain

4. DM Gestasional

2.6.2 Epidemiologi

Diabetes melitus merupakan penyakit kronis yang diakui pemerintah

Indonesia sebagai masalah kesehatan masyarakat, dengan konsekuensi tidak

hanya pada efek yang tidak dikehendaki, tetapi juga menjadi beban ekonomi pada

sistem pelayanan kesehatan (Andayani, 2008). Berdasarkan laporan statistik Dinas

Kesehatan kota Surabaya pada tahun 2007, diabetes melitus masuk kedalam

kategori sepuluh besar penyakit terbanyak yang terjadi di kota Surabaya dan

berada pada posisi ke tujuh dengan jumlah kasus sebesar 3810 (Dinas Kesehatan

Kota Surabaya, 2007).

2.6.3  Batasan Klinik

2.6.3.1   Diabetes Melitus Tipe I

DM tipe 1 merupakan penyakit yang muncul akibat proses autoimun

yang merusak sel beta pankreas. Diabetes tipe 1 biasanya terjadi pada berbagai

usia, masa anak-anak, pada remaja dan hanya 5% - 10% dari kasus diabetes yang

terjadi. Pasien biasanya kurus, dan kekurangan insulin secara absolut, dan mudah

mengalami ketoasidosis apabila tidak mendapatkan insulin dari luar. Tipe ini

kemungkinan disebabkan oleh banyak faktor, antara lain faktor genetik
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(keturunan), faktor lingkungan seperti infeksi virus, dan terjadinya proses

autoimun yang menyebabkan kerusakan sel beta pankreas (Katzung, 2004).

2.6.3.2  Diabetes Melitus Tipe II

DM tipe 2 biasanya lebih ringan dibandingkan dengan DM tipe 1 dan

muncul pada saat dewasa tetapi kadang juga muncul pada remaja. Pada DM tipe 2

ditandai dengan resistensi insulin dan kurangnya sekresi insulin. Kebanyakan

pada DM tipe ini pasien mengalami obesitas sehingga menyebabkan terjadinya

resistensi insulin. Meskipun insulin tetap dihasilkan oleh sel beta pankreas tetapi

tidak cukup untuk mengatasi kenaikan gula darah. Walaupun pada DM tipe ini

tidak menyebabkan terjadinya ketoasidosis, tapi hal ini dapat terjadi sebagai

akibat terjadinya stres seperti adanya infeksi atau penggunaan obat tertentu yang

dapat meningkatkan resistensi (Katzung, 2004).

2.6.3.3 Diabetes Melitus Tipe Spesifik Lain

Diabetes tipe spesifik lain merupakan diabetes melitus yang terjadi

karena defek genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit

eksokrin pankreas, endokrinopati, obat atau zat kimia, infeksi, imunologi yang

jarang terjadi, dan sindrom genetik lain yang berkaitan dengan diabetes melitus.

2.6.3.4 Diabetes Melitus Gestasional

Diabetes melitus gestasional merupakan gangguan intoleransi glukosa

yang terjadi pada saat kehamilan.

2.6.4 Manifestasi Klinik

Manifestasi dari DM dikaitkan dengan konsekuensi metabolik defisiensi

insulin. Pasien dengan defisiensi insulin tidak dapat mempertahankan gula puasa

yang normal, atau toleransi glukosa setelah makan. Apabila terjadi hiperglikemi

berat dan melebihi ambang glukosa ginjal maka akan terjadi glikosuria. Glikosuria

ini akan menyebabkan diuresis osmotik yang meningkatkan pengeluaran urin

(poliuria) dan timbul rasa haus (polidipsia). Banyaknya glukosa yang hilang

bersamaan dengan pengeluaran urin, maka akan terjadi keseimbangan kalori

negatif dan penurunan berat badan. Rasa lapar yang semakin besar (poliphagia)

mungkin akan timbul sebagai akibat kehilangan kalori dan pasien cenderung

mengeluh lelah dan mengatuk.
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Pada DM tipe 1 sering memperlihatkan gejala polidipsia, poliuria,

penurunan berat badan, polifagia, lemah, dan somnolen. Pasien dapat mengalami

ketoasidosis dan bisa mengalami kematian apabila tidak mendapatkan pertolongan

yang segera. Untuk pasien DM tipe 2 mungkin tidak memperlihatkan gejala

apapun dan diagnosa berdasarkan pemeriksaan darah di laboratorium serta

melakukan tes toleransi glukosa. Biasanya mereka tidak mengalami ketoasidosis

karena pasien tidak mengalami defisiensi insulin secara absolut. Sejumlah insulin

tetap disekresikan dan masih cukup untuk menghambat terjadinya ketoasidosis.

Selain itu, biasanya mengalami kehilangan sensitivitas perifer terhadap insulin.

Kadar insulin pada DM tipe 2 kemungkinan berkurang, normal atau tinggi, tetapi

tidak memadai untuk mempertahankan kadar glukosa darah normal dan pasien

juga resisten terhadap insulin eksogen (Price and Wilson, 2003).

2.6.5 Etiologi

2.6.5.1 Diabetes Melitus Tipe 1

Etiologi DM tipe 1 disebabkan oleh sel limfosit T yang selektif sebagai

media autoimun yang mendestruksi sel B dari islet pankreas. Makrofag

merupakan agen pertama yang muncul sebagai agen inflamasi pada sel islet.

Kemudian sel mononukear mensekresi sitokin. CD8 penekan limfosit T yang

terdiri dari sel-sel dan bertanggung jawab atas kerusakan sel beta. Limfosit T

helper CD4 dan limfosit B juga muncul pada sel islet. Proses destruksi autoimun

ini dimediasi oleh sitokin yang bekerja terus-menerus sehingga mengakibatkan sel

β tidak dapat lagi memproduksi insulin (McPhee and Ganong, 2005).

2.6.5.2 Diabetes Melitus Tipe 2

Mekanisme yang tepat yang menyebabkan resistensi insulin dan

gangguan sekresi insulin pada DM tipe 2 belum diketahui. Faktor genetik

diperkirakan memegang peranan dalam proses terjadinya resistensi insulin. Selain

itu faktor resiko tertentu yang berhubungan dengan proses terjadinya dibetes tipe

2  antara lain adalah usia (resistensi cenderung meningkat pada usis diatas 65

tahun), obesitas, riwayat keluarga, kelompok etnik (Smeltzer and Bare, 2002).

2.6.6 Patologi dan Patogenesis

Baik DM tipe 1 ataupun DM tipe 2 keduanya disebabkan karena

defisiensi insulin. Gejala metabolik yang muncul tergantung seberapa besar
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hilangnya insulin. Pada DM tipe 2 insulin dapat diekskresikan tapi terjadi

peningkatan resistensi insulin yang berakibat gula darah tetap tidak bisa masuk

dalam sel, sehingga pada saat dilakukan uji toleransi glukosa oral gula darah tidak

normal. Namun, kadar glukosa puasa tetap normal karena insulin masih mampu

mengatasi glukagon yang dihasilkan sel hati. Sedangkan untuk DM tipe 1 karena

penyebabnya adalah kekurangan insulin secara absolut maka peningkatan gula

darah setelah makan dan gula darah puasa tidak dapat diatasi. Kekurangan insulin

yang sudah parah dapat mengembangkan terjadinya ketoasidosis.

Adanya stres misalnya karena infeksi dapat menyebabkan terjadinya

ketoasidosis pada DM tipe 1 dan dapat juga terjadi pada DM tipe 2. Diabetes juga

menyebabkan terjadinya komplikasi kronik dan akut dimana sebagian besar

merupakan penyakit vaskular baik mikrovaskular (retinopati, neuropati, dan

nefropati) dan makrovaskular (penyakit jantung) (Smeltzer and Bare, 2002).

2.6.7  Komplikasi

2.6.7.1 Komplikasi Akut

1. Hiperglikemi

Hiperglikemi dapat menimbulkan gejala antara lain adalah (poliuria),

timbul rasa haus (polidipsia), dan rasa lapar yang semakin besar (poliphagia)

yang terjadi akibat hiperosmolaritas darah. Selain itu, terjadi glikosuria karena

kapasitas ginjal dalam menyerap glukosa terlampaui. Ekskresi molekul glukosa

yang aktif secara osmotik menyebabkan hilangnya sejumlah air (diuresis

osmotik). Dehidrasi yang terjadi mengaktifkan mekanisme yang mengatur asupan

air sehingga timbul polidipsia. Selain itu juga terjadi pengeluaran ion natrium dan

ion kalium melalui urin yang cukup banyak (Ganong, 2008).

2. Hipoglikemia

Reaksi hipoglikemia merupakan yang paling lazim akibat kelebihan

insulin. Reaksi tersebut diduga berasal dari keterlambatan makan, latihan fisik

yang berlebihan, atau pemberian dosis insulin yang terlalu besar dengan

penggunaan segera (Katzung, 2001). Hipoglikemia mungkin akan sering terjadi

dan bisa berakibat fatal bila terjadi pada pasien yang menerima obat glibenklamid

(McEvoy, 2002).
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Bila kadar glukosa darah turun, gejala awal yang muncul adalah jantung

berdebar-debar, berkeringat, dan gelisah akibat efek syaraf otonom. Pada kadar

yang lebih rendah timbul gejala neuroglikopenik. Gejala-gejala ini mencakup rasa

lapar serta kebingungan dan kelainan kognitif lain. Bahkan apabila glukosa darah

turun lebih rendah lagi, bisa terjadi letargi, koma, kejang, dan akhirnya kematian

(Ganong, 2008).

Efek hipoglikemia dapat berkurang dengan pemberian glukosa. Dalam

kasus hipoglikemia ringan pada pasien yang sadar dan dapat menelan dapat

diberikan makanan atau minuman yang mengandung glukosa. Apabila keadaan

hipoglikemia parah dan pasien dalam keadaan tidak sadar, pengobatan yang

dilakukan adalah dengan memberikan 20-50 ml larutan glukosa 50% melalui infus

intravena atau dengan memberikan 1 mg glukagon yang diberikan melalui rute

subkutan atau intramuscular (Katzung, 2001).

3. Koma

Koma pada diabetes dapat disebabkan karena asidosis dan dehidrasi.

Namun, glukosa plasma dapat meningkat sampai ke tahap tertentu tanpa

bergantung pada pH plasma, dan hiperosmolar ini dapat menyebabkan

ketidaksadaran (koma hiperosmolar). Penumpukan laktat dalam darah (asidosis

laktat) juga mempersulit ketoasidosis diabetikum bila jaringan mengalami

hipoksia, dan asidosis laktat sendiri bisa menyebabkan terjadinya koma (Ganong,

2008).

2.6.7.2  Komplikasi Kronis

1. Mikrovaskular

a. Retinopati diabetik

Retinopati merupakan penyebab utama kebutaan dan disebabkan oleh

mikroangiopati yang mendasarinya. Manifestasi awal adalah adanya

mikroaneurisma arteriol retina yang selanjutnya terjadinya pendarahan,

neovaskularisasi, dan jaringan parut retina yang menyebabkan kebutaan (Price

and Wilson, 2003).

a. Nefropati diabetik

Manifestasi dini nefropati berupa proteinuria dan hipertensi. Jika

hilangnya fungsi nefron terus berlanjut, pasien akan mengalami insufisiensi ginjal
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dan urenemia. Pada tahap ini, pasien memerlukan dialisis atau transplantasi ginjal

(Price and Wilson, 2003).

b. Neuropati perifer

Neuropati perifer merupakan suatu penyebab utama ulserasi yang sulit

untuk dikontrol pada kaki penderita diabetes. Gangguan atau hilangnya sensasi

menyebabkan hilangnya rasa nyeri dengan kerusakan kulit akibat trauma.

Penyakit vaskular dengan berkurangnya suplai darah juga berperan dalam

berkembangnya lesi dan lazim terjadi infeksi (Price and Wilson, 2003).

2. Makrovaskular

Penyakit makrovaskular pada pasien diabetes mengacu pada

arterosklerosis dengan berkembangnya penyakit arteri koronaria, stroke, penyakit

pembuluh darah perifer, dan meningkatnya resiko infeksi. Diabetes tipe 2 sangat

terkait dengan penyakit makrovaskular (Price and Wilson, 2003).

2.7 Tinjauan Tentang Obat Diabetes Melitus

Terapi farmakologis menggunakan OAD (oral antidiabetika) diberikan

apabila pengendalian glukosa darah belum tercapai dengan pengaturan makan dan

latihan jasmani. Empat golongan OAD yang tersedia adalah sebagai berikut:

1. Pemicu Sekresi Insulin

1.1   Sulfonilurea

Obat golongan ini mempunyai efek utama meningkatkan sekresi insulin

oleh sel beta pankreas, dan merupakan pilihan utama untuk pasien dengan berat

badan normal dan  kurang, namun masih boleh diberikan kepada pasien dengan

berat badan lebih. Untuk menghindari hipoglikemia berkepanjangan pada

berbagai keadaan seperti orang tua, gangguan faal ginjal dan hati, kurang nutrisi

serta penyakit kardiovaskular, tidak dianjurkan penggunaan sulfonilurea kerja

panjang (Soegondo et al, 2006). Sulfonilurea dibagi menjadi dua, yaitu generasi

pertama seperti tolbutamid, klorpropamid, tolazamide, dan generasi kedua seperti

glibenklamid (gliburid), glimepirid, glipizid (Katzung, 2004).

1.2 Meglitinid

Obat yang masuk golongan ini adalah repaglinid yang merangsang

pelepasan insulin oleh sel beta pankreas (Katzung, 2004).
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1.3 Nateglinid (turunan D-fenilalanin).

Obat ini merangsang pelepasan insulin awal dengan cepat dari sel beta

pankreas melalui penutupan saluran ATP- sensitive K+. Pemulihan sekresi insulin

secara normal dapat menekan pelepasan glukagon pada saat awal makan dan

mengurangi produksi glukosa endogen atau glikogen. Nateglinid mungkin

memiliki peran khusus dalam pengobatan individu dengan hiperglikemia

postprandial, namun memiliki efek minimal terhadap kadar glukosa puasa atau

glukosa pada malam hari (Katzung, 2004).

2. Tiazolidindion

Tiazolidindion (rosiglitazon dan pioglitazon) berikatan pada Peroxisome

Proliferator Activated Receptor Gamma (PPAR-γ), suatu reseptor inti di sel otot

dan sel lemak. Golongan ini mempunyai efek menurunkan resistensi insulin

dengan meningkatkan jumlah protein pengangkut glukosa, sehingga

meningkatkan ambilan glukosa di perifer. Tiazolidindion dikontraindikasikan

pada pasien dengan gagal jantung klas I-IV karena dapat memperberat edema atau

retensi cairan dan juga pada gangguan faal hati. Pada pasien yang menggunakan

tiazolidindion perlu dilakukan pemantauan faal hati secara berkala (Soegondo et

al, 2006).

3. Biguanid

Salah satu obat ini adalah metformin mempunyai efek utama

mengurangi produksi glukosa hati (glukoneogenesis), di samping juga

memperbaiki ambilan glukosa perifer. Metformin dikontraindikasikan pada pasien

dengan gangguan fungsi ginjal (serum kreatinin > 1,5 mg/dL) dan hati, serta

pasien-pasien dengan kecenderungan hipoksemia (misalnya penyakit

serebrovaskular, sepsis, gagal jantung). Metformin dapat memberikan efek

samping mual yang dapat diminimalisir dengan dikonsumsi pada saat atau

sesudah makan (Soegondo et al, 2006). Pemberian metformin pada pasien DM

tidak menyebabkan peningkatan berat badan  atau menyebabkan terjadinya

hipoglikemia (Katzung, 2004).

4. Penghambat Glukosidase Alfa (Acarbose)

Obat ini bekerja dengan mengurangi absorpsi glukosa di usus halus,

sehingga mempunyai efek menurunkan kadar glukosa darah sesudah makan.
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Acarbose tidak menimbulkan efek samping hipoglikemia. Efek samping yang

paling sering ditemukan ialah kembung dan flatulen (Soegondo et al, 2006).

2.8 Tinjauan Tentang Glibenklamid

2.8.1 Indikasi

Glibenklamid merupakan oral antidiabetika golongan sulfonilurea

generasi kedua yang bekerja terutama dengan merangsang langsung pankreas

untuk mensekresi insulin. Glibenklamid sangat bermanfaat bagi individu yang

mengalami diabetes melitus tipe 2 dimana pengendalian gula darah tidak cukup

hanya dengan diet, latihan fisik, penurunan berat badan, dan juga yang gagal

diterapi dengan obat golongan sulfonilurea yang lain. Glibenklamid tidak efektif

apabila digunakan pada pasien diabetes yang mengalami komplikasi asidosis,

ketosis, atau koma (McEvoy, 2002).

2.8.2 Aturan Pakai

Glibenklamid diberikan secara oral. Obat ini biasanya diberikan dengan

dosis tunggal pada pagi hari dengan sarapan. Pemberian dosis tunggal

glibenklamid dapat mengontrol kadar glukosa darah seharian pada pasien yang

memiliki pola makan yang normal. Konsentrasi gula darah setelah sarapan

mungkin akan lebih mudah dikontrol ketika dosis obat pada pagi hari diberikan 30

menit sebelum makan daripada bersama makanan. Hal yang sama juga bisa terjadi

apabila dosis obat diberikan sebelum makan siang tetapi tidak pada saat makan

malam (McEvoy, 2002). Berdasarkan Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan

Diabetes Melitus Tipe 2 di Indonesia Tahun 2006, cara pemberiaan glibenklamid

adalah 15-30 menit sebelum makan.

2.8.3 Dosis

Dosis dari glibenklamid berdasarkan penentuan glukosa darah puasa dan

harus hati-hati untuk setiap individu agar dapat tercapainya tujuan terapi yang

optimum. Tujuan terapi dengan obat glibenklamid adalah untuk menurunkan

glukosa plasma puasa, glukosa plasma setelah makan, dan nilai dari hemoglobin

glikosilasi harus normal atau mendekati normal.
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a. Dosis awal

Dosis awal dewasa dari glibenklamid adalah 2,5-5 mg perhari dan untuk

pasien yang malnutrisi, pasien yang sudah tua, atau pasien yang memiliki resiko

terjadinya hipoglikemia dosis dapat dikurangi menjadi 1,25 mg perhari. Untuk

pasien yang mengalami kerusakan ginjal atau fungsi hepar dosis awal yang

dianjurkan adalah 1,25 mg perhari. Terapi selanjutnya dosis bisa ditambah selama

pasien masih mengalami toleransi terhadap respon terapi, peningkatan dosis yang

dilakukan tidak boleh lebih dari 2,5 mg perhari dalam interval satu minggu.

b. Dosis pemeliharaan

Dosis pemeliharaan glibenklamid untuk dewasa adalah 1,25-20 mg

perhari. Sebagian besar pasien membutuhkan 2,5-10 mg perhari dan beberapa

pasien membutuhkan sampai 15 mg, hanya sedikit pasien yang mendapatkan

manfaat dari terapi glibenklamid apabila dosis yang diberikan lebih dari 15 mg.

Dosis maksimum yang dianjurkan adalah 20 mg perhari (McEvoy, 2002).

2.8.4 Efek Samping dan Perhatian

a. Hipoglikemia

Hipoglikemia yang terjadi pada pasien dengan pemberian glibenklamid

bisa berat dan berefek fatal. Dari beberapa uji klinis, hipoglikemia merupakan

efek merugikan yang paling sering terjadi saat menggunakan obat ini, meskipun

terjadinya hipoglikemia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti diet, atau olah

raga tanpa disertai asupan jumlah kalori yang cukup.

b. Efek pada saluran pencernaan

Efek yang terjadi pada saluran pencernaan antara lain adalah mual, rasa

panas pada perut, dan perut terasa penuh merupakan reaksi yang paling umum

terjadi pada pasien yang menggunakan glibenklamid.

c. Efek pada hepar

Jaundice mungkin jarang terjadi pada pasien yang menggunakan

glibenklamid. Tes fungsi liver abnormal, termasuk peningkatan konsentrasi serum

aminotrasferase telah dilaporkan pada pengguna obat ini.

d. Reaksi sensitivitas dan dermatologi

Reaksi alergi yang terjadi pada kulit antara lain, gatal, kemerahan,

urtikaria, dan erupsi makropapular.
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e. Efek pada darah

Seperti pada obat golongan sulfonilurea yang lain, glibenklamid

memiliki efek leukopeni, trombositopeni, agranulosis, anemia aplastik, dan

anemia hemolitik, walaupun hal tersebut jarang terjadi (McEvoy, 2002).

2.8.5 Tindakan pencegahan dan kontraindikasi

Glibenklamid seharusnya hanya diberikan melalui resep yang diberikan

oleh dokter. Pasien yang menggunakan glibenklamid seharusnya secara rutin

melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar glukosa darah

puasa agar dapat mengetahui dosis efektif minimal yang diberikan dan untuk

mengetahui apabila terjadi kegagalan.

Pada pasien yang mengalami gangguan fungsi hepar akan terjadi

peningkatan konsentrasi glibenklamid dalam darah, selain itu juga terjadi

penurunan kadar glikogen sehingga meningkatkan resiko terjadinya hipoglikemia.

Glibenklamid juga tidak dianjurkan pada pasien yang mengalami kerusakan pada

ginjal dan hati, pengguna alkohol, pasien yang melakukan aktivitas berat,

kekurangan asupan kalori, memiliki penyakit endokrin yang berat, dan pasien

yang mempunyai kecenderungan mengalami hipoglikemia. Glibenklamid juga

tidak boleh diberikan pada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui (McEvoy,

2002).

2.8.6 Interaksi obat

Pemberian glibenklamid bersamaan dengan obat atau zat tertentu bisa

menyebabkan interaksi obat, obat tersebut antara lain: fenilbutazon, thiazid,

alkohol, golongan beta bloker, kloramfenikol, siprofloksasin, dan probenezid

(McEvoy, 2002).

2.9 Tinjauan tentang Simulasi Pasien (Simulated Patient)

Metode simulasi pasien merupakan metode pengumpulan data dengan

menggunakan seseorang yang telah terlatih berperan sebagai pasien yang

mengunjungi apotek untuk memerankan sebuah skenario untuk menguji atau

mengetahui tingkah laku spesifik dari apoteker ataupun staf apotek (Watson et al,

2006). Sebenarnya ada metode lain yang bisa digunakan dalam penelitian ini,

seperti bertanya penyedia layanan untuk menggambarkan kebiasaan mereka atau
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terapi yang paling sering untuk tipe kasus tertentu  (Madden et al, 1997). Selain

itu juga bisa menggunakan metode pengamatan atau observasi (Notoatmodjo,

1997). Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data

adalah metode simulasi pasien (simulated patient) yang merupakan metode

observasi tertutup (covert) (Watson et al, 2004). Dipilih metode simulasi pasien

karena memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh metode lain, yaitu

memberikan kesempatan untuk merekam praktek yang sebenarnya tanpa disadari

oleh orang yang sedang diteliti dan merupakan metode yang praktis untuk menilai

praktek secara nyata (Madden et al, 1997).

Data yang penting untuk disiapkan pada saat peneliti melakukan

kunjungan ke apotek antara lain adalah riwayat kesehatan yang akan ditanyakan,

pemeriksaan fisik yang telah dilakukan, keputusan yang akan dibuat, saran, dan

informasi yang akan diberikan. Dalam melakukan penelitian harus diperhatikan

situasi dari tempat, waktu penelitian, atau aspek komunikasi seperti bahasa, nada,

dan sikap. Persiapan yang dilakukan pada saat pengambilan data seperti metode,

pilot pengujian, perbaikan yang mungkin perlu dilakukan, dan pelatihan untuk

pelaku di lapangan.

Peneliti harus dilatih dalam memainkan skenario agar meyakinkan pada

saat melakukan kunjungan ke apotek sehingga dapat mengumpulkan data yang

akurat. Untuk itu peneliti harus sudah bertemu dengan pasien sebenarnya untuk

berbicara atau menanyakan kondisi pasien dan menyaksikan konsultasi yang

sebenarnya (Madden et al, 1997).

Seperti metode yang lain, metode simulasi pasien ini juga memiliki

keterbatasan antara lain adalah:

a. Skenario yang digunakan hanya dapat mengekstrak informasi bagian kecil

suatu penyedia pelayanan. Sulit untuk mengeneralisasi dalam masalah

kesehatan lain walaupun masalahnya sama hanya berbeda dalam gejala yang

timbul.

b. Metode ini biasanya tidak melibatkan pengguna pelayanan sebenarnya (pasien

sebenarnya) ataupun pemberi pelayanan. Dengan demikian, metode ini

memberikan sedikit wawasan atau tidak menunjukan karakteristik, pemahaman

teknis, pendapat, dan motivasi dari penyedia dan pengguna yang sebenarnya.
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c. Sulit untuk mengetahui apakah kunjungan dapat mewakili dari kasus yang

serupa.

d. Skenario yang rumit pada kasus-kasus tertentu akan sulit dalam mengolah data,

sehingga memerlukan tenaga lapangan dan analis yang terlatih.

e. Seperti metode penelitian yang lain, metode penelitian ini terbatas dalam jenis

dan kualitas informasi yang dikumpulkan (Madden et al, 1997).
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BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 3.1 Skema kerangka konseptual penelitian

Pelayanan Resep

Pasien

Informasi obat Glibenklamid

Untuk siapa obat diberikan
Alamat pasien
Nomor telepon pasien
Umur pasien
Informasi yang telah diberikan dokter
Gejala yang timbul
Lama gejala timbul
Tindakan yang sudah dilakukan
Sudah pernah menggunakan obat atau
tidak
Sudah mengetahui cara menggunakan
obat atau tidak
Pasien mengetahui tujuan terapi
Pasien sedang mengkonsumsi obat
lain atau tidak
Pasien memiliki riwayat alergi

Nama obat
Indikasi obat
Tujuan pengobatan
Waktu penggunaan obat
Frekuensi penggunaan obat
Jumlah obat sekali minum
Jumlah total obat yang digunakan
Jangka waktu pengobatan
Efek samping penggunaan obat
Gejala efek samping obat
Pengatasan efek samping
Interaksi obat
Makanan yang harus dihindari
selama terapi
Minuman yang harus dihindari
selama terapi
Rencana pemantauan lanjutan
Cara penyimpanan
Saran

Farmasis

Efektifitas

Keamanan

Kepatuhan

Indikasi

EtiketPengumpulan
Informasi Pasien

Nama apotek
Alamat apotek
Nomor telepon apotek
Nomor resep
Tanggal peracikan
Nama pasien
Cara penggunaan
Nama obat
Jumlah obat

Harapan

Kepedulian

Perilaku

Pemahaman
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BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif

adalah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat

gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif (Notoatmodjo,

2005).

4.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data dapat

diperoleh (Arikunto, 2006). Pada penelitian ini data diperoleh dari staf apotek

yang memberikan informasi.

4.3 Populasi, Sampel, dan Cara Pengambilan Sampel

4.3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian atau obyek yang diteliti.

Pada penelitian survei yang bertujuan untuk memperoleh deskriptif obyektif

mengenai keadaan populasi maka batasan dan karakteristik populasi harus jelas

(Notoatmodjo, 2005). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh apotek yang

berada di kota Surabaya dimana data apotek diperoleh dari hasil survei

pendahuluan, sedangkan populasi sasaran dalam penelitian ini adalah staf apotek

yang berada di apotek di wilayah Surabaya.

4.3.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian yang diambil dari

keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi

(Notoatmodjo, 2005). Kriteria sampel pada penelitian ini adalah:

Kriteria inklusi:

- Semua apotek yang berada di wilayah Surabaya

Kriteria eksklusi:

- Apotek yang terpilih untuk kunjungan uji coba (pilot visit)

- Apotek yang sudah tidak beroperasi pada saat pengambilan data
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- Apotek yang stafnya mengetahui sedang berhadapan dengan peneliti yang

melakukan penelitian

4.3.3 Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling.

Simple random sampling merupakan metode pengambilan sampel dimana teknik

ini boleh digunakan apabila setiap unit atau anggota populasi bersifat homogen.

Hal tersebut berarti setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk diambil

sebagai sampel (Notoatmodjo, 2005). Metode yang digunakan untuk mengambil

sampel adalah menggunakan microsoft office excel dengan rumus:

= RAND()*(b-a)+a

Keterangan: a = nomor urut terkecil dari data yang akan dirandom

b = nomor urut terbesar dari data yang akan dirandom

Cara menghitung sampel yang digunakan untuk populasi dengan jumlah

tertentu adalah dengan rumus berikut  (Lemeshow et al, 1997) :

xpxqZNxd

xpxqNxZ
n

22

2

)1( 






Jumlah unit populasi seluruh apotek yang berada di Surabaya adalah 631 apotek

yang diperoleh dari survei pendahuluan, maka jumlah sampel yang diambil:

47,83
5,05,0)960,1()1631()1,0(
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22
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Keterangan: n = jumlah sampel

p = proporsi populasi

q = 1-p

2
Z = harga kurva normal yang tergantung harga α

N = jumlah unit populasi

d = Tingkat presisi/ deviasi

Dari perhitungan di atas besar sampel yang didapat adalah 83,47 sampel

dan dilakukan pembulatan keatas menjadi 90 sampel.
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4.4 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan beberapa apotek di kota Surabaya yang terpilih

pada proses sampling dan dilaksanakan mulai bulan Februari sampai bulan April

tahun 2011.

4.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk

pengumpulan data dimana alat tersebut tergantung pada macam dan tujuan

penelitian (Notoatmodjo, 2005). Instrumen yang digunakan pada penelitian ini

adalah protokol penelitian, skenario, checklist (Lampiran 1), dan resep asli yang

ditulis oleh dokter. Checklist digunakan dengan cara memberikan tanda check (x)

pada daftar yang menunjukan adanya gejala dari sasaran pengamatan

(Notoatmodjo, 2005) dan merupakan daftar dari variabel yang akan dikumpulkan

datanya (Arikunto, 2006), apabila terjadi hal atau gejala lain yang tidak terdapat

dalam daftar item checklist maka ditulis dalam kotak yang sudah disediakan.

4.5.1 Protokol Penelitian

Protokol penelitian berisi hal-hal yang harus dipatuhi atau dilaksanakan

pada saat peneliti berperan sebagai pasien atau keluarga pasien seperti, menjawab

pertanyaan dari staf apotek dengan singkat, menahan diri untuk tidak bertanya

atau memulai pertanyan dengan staf apotek (Svarstad et al, 2004). Protokol

penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti membuat dan mempelajari skenario.

2. Dilakukan training pada peneliti yang akan berperan sebagai keluarga pasien.

Training dilakukan dengan teman sesama peneliti dan dosen pembimbing

yang berperan sebagai staf apotek, serta dilakukan kunjungan uji coba ke

apotek (pilot visit).

3. Peneliti sebelum melakukan kunjungan ke apotek harus menandatangani

pernyataan kerahasiaan (lampiran 3).

4. Tanggal pada lembar resep diisi sendiri oleh peneliti, tanggal yang ditulis

adalah satu hari sebelum kunjungan ke apotek.
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5. Sebelum melakukan kunjungan ke apotek peneliti harus menyiapkan checklist,

resep, daftar apotek yang akan dikunjungi, dan uang untuk membayar obat

yang akan dibeli.

6. Peneliti hanya menjawab pertanyaan terbuka yang diberikan oleh staf apotek

dengan singkat dan sopan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan serta sesuai

skenario.

7. Peneliti hanya menjawab pertanyan tertutup yang diberikan oleh staf apotek

dengan jawaban ya atau tidak.

8. Peneliti tidak memberikan pertanyaan kepada staf apotek.

9. Peneliti bersifat pasif selama berinteraksi dengan staf apotek.

10. Peneliti menerima semua informasi baik secara lisan ataupun tertulis oleh staf

apotek.

11. Peneliti membayar secara tunai obat yang telah diberikan oleh staf apotek.

12. Peneliti segera mengisikan informasi yang didapatkan dalam check list yang

sudah disiapkan setelah keluar dari apotek.

13. Peneliti akan mengambil obat setengah resep apabila harga obat melebihi

harga maksimal yaitu Rp 5.000,00 atau obat tidak tersedia dan diganti dengan

obat lain dengan kandungan bahan aktif yang sama dengan persetujuan

peneliti terlebih dahulu.

4.5.2 Skenario

Skenario berisi semua pernyataan yang mungkin dibutuhkan oleh

peneliti pada saat berperan menjadi keluarga pasien (Svarstad et al, 2004).

Skenario dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nama : Bapak Zaenuri (sesuai dengan yang tertulis dalam resep dan bukan

peneliti)

2. Hubungan pasien dengan peneliti: Anak dari pasien

3. Umur : 51 tahun

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Alamat : Alamat asli peneliti

6. No telp : Nomer telpon peneliti

7. Gejala atau keluhan yang dialami : Badan terasa lemah, cepat merasa lelah,

haus, sering buang air kecil, dan berat badan turun secara drastis.
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8. Lama keluhan dirasakan : Kurang lebih 1 bulan

9. Riwayat diabetes melitus pada keluarga pasien : Tidak ada

10. Tindakan untuk mengatasi keluhan : Minum vitamin

11. Hasil cek laboratorium GDA = 270 mg/dl (Tinggi)

12. Tanggal berobat ke dokter: Sehari sebelum tanggal berkunjung ke apotek

13. Alasan mengambil resep di apotek yang di teliti : Sedang ada urusan di daerah

tersebut (berkunjung ke rumah teman) dan kebetulan melewati apotek tersebut

sehingga sekalian mampir untuk menebus resep.

14. Informasi yang telah diberikan oleh dokter : Bila obat habis harus kontrol.

15. Penggunaan obat glibenklamid sebelumnya: Tidak pernah

16. Penyakit lain yang sedang diderita : Tidak ada

17. Obat lain yang sedang digunakan atau pernah digunakan sebelumnya: Tidak

ada

18. Ada alergi obat : Tidak ada

19. Pola makan : Suka makan yang manis

20. Kebiasaan merokok: Tidak merokok

21. Frekuensi olah raga : Jarang sekali

4.5.3 Resep

Resep yang akan digunakan dalam penelitian merupakan resep yang

sesuai dengan skenario dan merupakan resep asli yang ditulis oleh dokter yang

sudah bersedia terlibat dalam penelitian serta bersedia mengisi surat pernyataan

kesediaan (lampiran 2), resep tersebut adalah sebagai berikut:

Dr xxxxxx
SIP
SID
Alamat dokter
telp

Surabaya,

R/ Glibenclamide 5mg No XXX
S. I d.d. I

Paraf dokter

Pro : Zaenuri
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4.6 Validitas dan Reliabilitas Instrumen

4.6.1 Uji validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan sejauh mana suatu

alat ukur yang digunakan mampu mengukur apa yang ingin diukur. Validitas

terdiri dari beberapa jenis, yaitu validitas rupa (face validity), validitas isi (content

validity), validitas konstruk (construct validity), validitas eksternal (external

validity), dan validitas prediktif (predictive validity) (Singarimbun & Effendi,

1989). Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah validitas rupa (face

validity) dan validitas isi (content validity).

Salah satu validitas yang digunakan adalah validitas rupa (face validity).

Face validity merupakan jenis validitas yang hanya menunjukkan dari segi

“rupanya” suatu alat pengukur tampaknya mengukur apa yang ingin diukur

(Singarimbun & Effendi, 1989). Face validity merupakan validitas yang

dilakukan agar staf apotek tidak curiga bahwa mereka sedang berhadapan dengan

peneliti sehingga staf apotek tidak akan merubah tingkah laku mereka (Watson et

al, 2006). Face validity ini dikatakan valid apabila peneliti telah bisa

malaksanakkan skenario dengan benar saat melakukan kunjungan ke apotek,

sehingga mampu meminimalkan kecurigaan staf apotek saat berhadapan dengan

peneliti.

Dikatakan valid apabila peneliti mampu mengingat atau merekam semua

informasi yang telah diberikan oleh staf apotek dan mampu memasukannya ke

dalam checklist dengan benar. Untuk skenario, checklist dan resep validitas yang

digunakan adalah validitas isi. Validitas isi (content validity) merupakan suatu

validitas yang ditentukan oleh sejauh mana isi alat pengukur tersebut mewakili

semua aspek yang dianggap sebagai aspek kerangka konsep (Singarimbun &

Effendi, 1989). Untuk menjamin validitas isi tersebut maka isi dari skenario,

checklist dan resep harus mewakili variabel-variabel yang akan diteliti yang

didasarkan pada pustaka dan telah dikoreksi oleh dosen sebagai ahli. Skenario,

checklist dan resep dikatakan valid apabila isi instrumen tersebut telah mewakili

variabel-variabel yang diteliti, dimana variabel tersebut diperoleh berdasarkan

pustaka dan telah dikoreksi oleh ahli yaitu dosen serta peneliti mampu

memerankan skenario dengan benar.
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Untuk melakukan face validity dan content validity dilakukan training

terlebih dahulu kepada peneliti, dimana dalam penelitian ini peneliti bertindak

sebagai keluarga pasien. Training dilakukan dengan cara uji coba terhadap

peneliti untuk memerankan skenario standar yang telah dibuat dan dibantu oleh

orang lain (sesama peneliti) yang berperan sebagai staf apotek. Training

selanjutnya dilakukan dengan tenaga yang lebih profesional dalam hal ini adalah

dosen yang berperan sebagai staf apotek. Training ini bertujuan untuk melatih

peneliti agar dapat berperan sesuai dengan skenario yang telah ditentukan dan staf

apotek tidak curiga pada peneliti, selain itu juga untuk melatih peneliti untuk

dapat merekam informasi dengan benar atau sesuai dengan informasi yang

diberikan oleh pemberi informasi (staf apotek). Apabila peneliti dinilai sudah

dapat melakukan perannya dengan baik kemudian dilakukan kunjungan uji coba

langsung ke apotek (pilot visit). Pilot visit ini dilakukan bertujuan untuk melatih

peneliti pada situasi sebenarnya di apotek (Watson, 2006).

4.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan untuk digunakan sebagai alat

ukur (Singarimbun & Effendi, 1989). Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan

untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh akan sama apabila dilakukan pada

waktu dan pengamat yang berbeda (Madden, 1997). Agar data yang diperoleh

reliabel maka digunakan training dan kunjungan uji coba langsung ke apotek

(pilot visit).

Tujuan training dan pilot visit berkaitan dengan reliabilitas adalah dapat

memerankan skenario, merekam informasi, dan melakukan pengisian checklist

secara berulang-ulang didapatkan hasil yang sama. Dikatakan reliabel ketika

peneliti mampu menjalankan skenario dan merekam atau menangkap semua

informasi yang didapat saat melakukan training dan pilot visit dengan hasil yang

sama (Watson, 2006).

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Profil pelayanan .... Erika R



4.7 Variabel Penelitian

Variabel adalah obyek penelitian atau sesuatu yang menjadi titik

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006). Variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Informasi dari pasien, meliputi:

a. Data Pasien:

- Untuk siapa obat tersebut diberikan

- Alamat pasien

- Nomor telepon pasien

- Umur pasien

b. Tujuan pengobatan dan kondisi pasien:

- Informasi yang telah diberikan dokter

- Gejala yang timbul

- Lama gejala tersebut timbul

- Tindakan yang sudah dilakukan

c. Pengetahuan tentang obat:

- Pernah menggunakan

- Mengetahui cara penggunaan

d. Pengetahuan tentang tujuan terapi

e. Obat lain yang sedang dikonsumsi pasien

f. Riwayat alergi pasien

2. Informasi yang disampaikan mengenai obat glibenklamid, dengan indikator :

a. Nama obat

b. Indikasi Obat

c. Tujuan terapi obat

d. Jumlah obat setiap kali penggunaan

e. Jumlah obat total yang diterima

f. Frekuensi penggunaan obat

g. Waktu penggunaan obat

h. Jangka waktu pengobatan

i. Efek samping penggunaan obat

j. Gejala terjadinya efek samping obat

k. Pengatasan efek samping obat
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l. Interaksi obat

m. Makanan dan minuman yang harus dihindari/dibatasi selama terapi

n. Rencana pemantauan lanjutan

o. Cara penyimpanan obat

p. Saran

3. Pemberian etiket obat

4.8 Definisi Operasional

Berikut ini adalah jabaran dan batasan variabel yang digunakan oleh

peneliti :

1. Pengumpulan Informasi dari pasien

Pertanyaan yang diberikan kepada pasien untuk mengumpulkan

informasi dari pasien untuk mengidentifikasi masalah terkait obat serta dapat

memberikan informasi obat yang dibutuhkan pasien.

2. Data Pasien

Pertanyaan yang diajukan oleh staf apotek untuk mengetahui informasi

dasar dari pasien yang meliputi untuk siapa obat tersebut diberikan, alamat

pasien, nomor telepon pasien, umur pasien.

3. Tujuan pengobatan dan kondisi pasien

Pertanyaan yang diajukan oleh staf apotek untuk memastikan kondisi

pasien yang sedang diobati serta pemahaman pasien terhadap kondisi tersebut

dimana pertanyaan tersebut meliputi informasi yang telah diberikan dokter, apa

saja gejala yang timbul, berapa lama gejala tersebut timbul, dan tindakan apa

saja yang sudah dilakukan.

4. Pengetahuan tentang obat

Pertanyaan yang diajukan oleh staf apotek untuk mengetahui

pengetahuan tentang obat yang diresepkan, meliputi apakah sudah pernah

menggunakan dan apakah sudah mengetahui cara penggunaan.

5. Pengetahuan tentang tujuan terapi

Pertanyaan yang diajukan oleh staf apotek untuk memastikan apakah

pasien mengetahui tujuan terapi dari obat.
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6. Obat lain yang sedang dikonsumsi pasien

Pertanyaan yang diajukan oleh staf apotek untuk mengetahui apakah

pasien sedang menkonsumsi obat lain selain.

7. Riwayat alergi pasien

Pertanyaan yang diajukan oleh staf apotek untuk mengetahui apakah

pasien memiliki riwayat alergi terhadap obat.

8. Informasi obat

Informasi yang diberikan oleh staf apotek kepada peneliti berkaitan

dengan obat yang diresepkan.

9. Nama obat

Nama obat yang dimaksud adalah nama generik ataupun nama dagang

obat sesuai dengan yang tertulis pada kemasan obat yang diberikan pada

pasien.

10. Indikasi obat

Indikasi obat merupakan kegunaan dari obat, yaitu untuk diabetes

melitus atau kencing manis.

11. Tujuan terapi obat

Tujuan terapi merupakan tujuan yang ingin dicapai dari terapi obat, yaitu

untuk menurunkan kadar gula darah.

12. Jumlah obat setiap kali penggunaan

Jumlah obat yang perlu dikonsumsi pada setiap kali penggunaannya,

yaitu sesuai yang tertulis di dalam resep.

13. Jumlah obat total yang diterima

Jumlah obat total yang diterima oleh peneliti dalam satu kali kunjungan

ke apotek.

14. Frekuensi penggunaan obat

Seberapa sering obat tersebut harus digunakan, yaitu sesuai yang tertulis

di dalam resep 1 kali sehari atau dijelaskan dengan kata lain yang menunjukan

frekuensi (tiap, setiap).
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15. Waktu penggunaan obat

Waktu yang tepat untuk penggunaan obat sehingga bisa mendapatkan

efek terapeutik yang optimal yaitu sebelum makan dan diberikan pagi atau

siang, tidak boleh diberikan pada malam hari.

16. Jangka waktu pengobatan

Waktu yang dibutuhkan pasien untuk menghabiskan obat yang diterima.

17. Efek samping obat

Gejala atau efek diluar tujuan terapi yang tidak diharapkan, yang

mungkin dapat dialami pasien disebabkan penggunaan obat, seperti

hipoglikemia atau turunnya gula darah.

18. Gejala terjadinya efek samping obat

Gejala yang ditimbulkan akibat terjadinya efek samping, antara lain

berkeringat, gemetar, jantung berdebar, merasa lapar, dan muka pucat.

19. Pengatasan efek samping obat

Tindakan yang harus dilakukan oleh pasien apabila gejala efek samping

muncul, seperti diberikan makanan atau minuman yang mengandung gula dan

bila sampai pingsan harus dibawa ke rumah sakit.

20. Interaksi obat

Suatu hal yang bisa terjadi di mana efek obat gibenklamid berubah atau

dipengaruhi oleh obat lain atau makanan yang diberikan secara bersamaan.

21. Makanan dan minuman yang harus dihindari/dibatasi selama terapi

Berupa arahan kepada pasien untuk menghindari atau membatasi jenis

makanan atau minuman tertentu yang tidak mendukung terapi obat, seperti

makanan dan minuman yang mengandung gula, alkohol, makan yang

mengandung lemak dan sebagainya.

22. Rencana pemantauan lanjutan

Pemberitahuan kepada pasien untuk berkonsultasi kepada dokter setelah

obat habis untuk mengetahui tindakan selanjutnya yang dilakukan pasien,

seperti perlu mengulang resep atau tidak.

23. Cara penyimpanan obat

Cara penyimpanan obat yaitu meliputi cara, tempat, suhu, dan atau

perlakuan khusus lainnya yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas dan
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efikasi obat. Misalnya : disimpan di tempat yang terlindung dari cahaya,

disimpan di dalam lemari es, atau berbagai perlakuan lainnya.

24. Saran

Semua saran yang diberikan oleh staf apotek berkaitan dengan penyakit

dan obat yang diresepkan, meliputi resiko apabila tidak menggunakan obat,

makanan dan minuman yang dianjurkan selama terapi, serta aktivitas yang

dianjurkan selama terapi obat.

25. Pemberian etiket obat

Etiket obat merupakan kertas yang berisi informasi tertulis mengenai

obat yang dibutuhkan pasien sehingga obat bisa digunakan dengan tepat.

4.9 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang dipilih adalah dengan

metode simulasi pasien (simulated patient). Metode simulasi pasien merupakan

metode pengumpulan data dengan menggunakan seseorang yang telah terlatih

berperan sebagai pasien yang mengunjungi apotek untuk mengamati tingkah laku

apoteker ataupun staf apotek, dimana semua hal yang dilakukan sesuai dengan

skenario standar (Watson et al, 2006).

4.10 Analisa Data

Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara deskriptif yaitu untuk

menggambaran tentang suatu keadaan secara objektif (Notoatmodjo, 2005).

dengan mendeskripsikan persentase kesesuaian informasi obat pada pelayanan

resep glibenklamid sesuai dengan variabel terpilih. Hasil checklist yang diterima

dicatat dan dihitung frekuensinya dalam bentuk persen (%). Data disajikan dalam

bentuk grafik, diagram dan tabel.
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BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini telah mendapatkan izin etik dari Komisi Etika Penelitian

Keterangan Kelaikan Etik (Ethical Clearance) dengan nomor persetujuan etik

173/PANEC/LPPM/2011 yang dibuat oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masarakat) Universitas Airlangga.

Penelitian ini dilakukan di apotek yang berada di wilayah Surabaya, dimana

berdasarkan survei pendahuluan jumlah apotek yang berada di wilayah Surabaya

berjumlah 631 apotek. Dari seluruh apotek tersebut diambil sampel sejumlah 90

apotek dengan metode simple random sampling. Dari penelitian ini jumlah apotek

yang masuk kriteria eksklusi ada 8 apotek, kriteria eksklusi tersebut adalah apotek

yang terpilih untuk kunjungan uji coba (pilot visit) yang dilakukan pada 1 apotek,

apotek yang sudah tidak beroperasi pada saat pengambilan data terdapat 5 apotek,

apotek yang stafnya mengetahui sedang berhadapan dengan peneliti yang

melakukan penelitian terdapat 1 apotek, dan terdapat 1 apotek yang alamat apotek

tersebut berada di luar wilayah Surabaya. Apotek yang masuk dalam kriteria

eksklusi disampling ulang sehingga sampel tetap berjumlah 90 apotek.

5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

5.2.1 Uji Validitas Instrumen

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu validitas

rupa (face validity) dan validitas isi (content validity). Untuk validitas rupa

dikatakan valid apabila peneliti bisa melaksanakan skenario dengan benar,

sehingga mampu meminimalkan kecurigaan staf apotek terhadap peneliti. Hal

tersebut dapat dilihat, dari 90 apotek yang dijadikan sampel hanya terdapat 1

apotek yang diperkirakan stafnya mengetahui sedang berhadapan dengan peneliti

yang melakukan penelitian dan apotek tersebut langsung dimasukan kriteria

eksklusi, untuk selanjutnya disampling ulang.

Uji validitas isi (content validity) digunakan untuk menilai validitas dari

skenario, checklist, dan resep. Ketiga instrumen tersebut dapat dikatakan valid
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karena isi dari ketiga instrumen tersebut mewakili variabel yang akan diteliti yang

diperoleh dari pustaka dan telah dikoreksi oleh dosen sebagai ahli sebanyak

beberapa kali.

Untuk dapat melakukan validitas rupa (face validity) dan validitas isi

(content validity) terhadap peneliti yang berperan sebagai keluarga pasien

dilakukan training. Training tersebut dilakukan sebanyak 13 kali yang dibantu

oleh peneliti lain dan selanjutnya dengan tenaga yang lebih profesional yaitu

dosen yang berperan sebagai staf apotek. Selain training juga dilakukan

kunjungan uji coba langsung ke apotek (pilot visit), kunjungan ini dilakukan satu

kali saja karena peneliti sudah dianggap mampu merekam semua informasi yang

diberikan, melakukan peran sesuai skenario, dan tanpa menimbulkan kecurigaan

dari staf apotek.

5.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Agar data yang diperoleh reliabel maka dilakukan training dan kunjungan

uji coba langsung ke apotek (pilot visit). Dikatakan reliabel ketika peneliti mampu

menjalankan skenario dan menangkap semua informasi yang didapat saat

melakukan training dan pilot visit dengan hasil yang sama. Kemampuan tersebut

dapat dilihat pada saat melakukan 13 kali training dengan sesama peneliti dan

dosen, serta 1 kali pilot visit ke apotek.

5.3 Analisa deskriptif

5.3.1 Ketersediaan Obat yang Diresepkan di Apotek

Dari 90 apotek yang diambil sebagai sampel, jumlah apotek yang

menyediakan obat yang diresepkan tidak ada apotek yang mengganti obat dengan

obat merek dagang. Jumlah dan presentase apotek yang menyediakan obat yang

diresepkan dapat dilihat pada Gambar 5.1.
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Gambar 5.1 Ketersediaan Obat Glibenklamid dengan Resep di Apotek

Wilayah Surabaya

5.3.2 Pengembalian Resep Oleh Apotek

Dari 85 apotek yang menyediakan obat terdapat apotek yang

mengembalikan resep yang diserahkan oleh peneliti, hal tersebut dicatat dalam

kotak yang disediakan pada bagian bawah checklist. Dari apotek yang

mengembalikan resep, terdapat satu apotek yang tidak memberikan jumlah obat

sesuai jumlah dalam resep karena ketersediaan obat di apotek terbatas, tetapi

apotek tersebut tidak memberikan turunan resep. Jumlah dan presentase apotek

yang mengembalikan resep dapat dilihat pada Gambar 5.2.

Gambar 5.2 Pengembalian Resep Obat Glibenklamid di Apotek Wilayah

Surabaya

5.3.3 Pengumpulan Informasi dari Pasien

Dari 85 apotek yang menyediakan obat, terdapat pertanyaan yang tidak

ditanyakan kepada pasien terkait pengumpulan informasi dari pasien yaitu umur
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pasien, apa saja gejala yang timbul, berapa lama gejala tersebut timbul, tindakan

yang sudah dilakukan, apakah pasien mengetahui tujuan terapi, apakah pasien

sedang menkonsumsi obat lain, dan apakah pasien mempunyai riwayat alergi.

Untuk jumlah dan persentase dari pertanyaan yang diajukan kepada pasien bisa

dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1 Pengumpulan Informasi dari Pasien

No Pertanyaan yang Diajukan pada Pasien Jumlah Apotek
Ya Tidak

a. Untuk siapa obat tersebut diberikan 6 (7,1%) 79 (92,9%)
b. Alamat pasien 16 (18,8%) 69 (81,2%)
c. Nomor telepon pasien 4 (4,7%) 81(95,3%)
d. Umur pasien 0 (0%) 85 (100%)
e. Informasi yang telah diberikan dokter 1 (1,2%) 84 (98,8%)
f. Apa saja gejala yang timbul 0 (0%) 85 (100%)
g. Berapa lama gejala tersebut timbul 0 (0%) 85 (100%)
h. Tindakan yang sudah dilakukan 0 (0%) 85 (100%)
i. Apakah sudah pernah menggunakan 2 (2,4%) 83 (97,6%)
j. Apakah sudah mengetahui cara penggunaan 1 (1,2%) 84 (98,8%)
k. Apakah pasien mengetahui tujuan terapi 0 (0%) 85 (100%)
l. Apakah pasien sedang menkonsumsi obat lain 0 (0%) 85 (100%)
m. Apakah pasien mempunyai riwayat alergi 0(0%) (100%)

5.3.4 Rata-rata Jumlah Pertanyaan yang Diajukan pada Pasien

Dari 13 item pertanyaan yang diajukan pada pasien rata-rata hanya 0,4

item pertanyaan saja yang diajukan oleh 85 apotek yang menyediakan obat, hal

tersebut dapat dilihat dalam tabel V.2 berikut:

Tabel V.2 Rata-rata jumlah pertanyaan yang diajukan oleh 85 apotek yang

menyediakan obat

Jumlah item pertanyaan yang
diajukan pada pasien (item)

Jumlah apotek yang memberikan
pertanyaan (apotek)

0 65 (76,5%)
1 13(15,3%)
2 4(4,7%)
3 3(3,5%)

Total jumlah apotek 85(100%)
Rata-rata jumlah item pertanyaan
yang diajukan pada pasien

30 item : 85 =
0,4 item
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5.3.5 Informasi Obat yang Diberikan

Terkait dengan informasi yang diberikan kepada peneliti dalam pelayanan

resep glibenklamid diuraikan sebagai berikut :

A. Nama Obat

Gambaran pemberian informasi tentang nama obat dapat dilihat pada

gambar 5.3.

Gambar 5.3 Pemberian Informasi Nama Obat Glibenklamid dengan Resep

di Apotek Wilayah Surabaya

B. Indikasi Obat

Indikasi obat yang dimaksud adalah kegunaan dari obat, yaitu untuk diabetes

melitus atau kencing manis. Gambaran pemberian informasi tentang indikasi obat dapat

dilihat dalam gambar 5.4.

Gambar 5.4 Pemberian Informasi Indikasi Obat Glibenklamid dengan Resep

di Apotek Wilayah Surabaya
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C. Jumlah Obat Tiap Kali Penggunaan

Dari apotek yang memberikan informasi jumlah obat tiap kali penggunaan,

yaitu satu tablet, terdapat 19 apotek (73,1%) yang memberikan informasi jumlah

obat untuk tiap kali penggunaan dengan kata ”sehari satu” dan satu apotek (3,8%)

”satu kali satu”. Informasi tersebut dikategorikan memberikan informasi tetapi

informasi tersebut tidak jelas. Gambaran pemberian informasi jumlah obat untuk

tiap kali penggunaan dapat dilihat pada gambar 5.5.

Gambar 5.5 Pemberian Informasi Jumlah Obat Setiap Kali Penggunaan

untuk Glibenklamid dengan Resep di Apotek Wilayah Surabaya

D. Jumlah obat total yang diterima

Informasi jumlah obat total yang diterima yang dimaksud adalah 30 tablet.

Gambaran pemberian informasi jumlah obat total yang diterima dapat dilihat pada

gambar 5.6.

Gambar 5.6 Pemberian Informasi Jumlah Total Obat Glibenklamid yang

Diterima dengan Resep di Apotek Wilayah Surabaya
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E. Frekuensi Penggunaan Obat

Frekuensi penggunaan obat yang dimaksud adalah seberapa sering obat

tersebut harus digunakan, yaitu sesuai yang tertulis di dalam resep 1 kali sehari

atau dijelaskan dengan kata lain yang menunjukan frekuensi (tiap, setiap). Dari 55

apotek yang memberikan informasi tersebut, terdapat 19 apotek (34,5%) yang

memberikan informasi frekuensi penggunaan obat ”sehari satu”. Informasi

tersebut dikategorikan memberikan informasi tetapi informasi tersebut tidak jelas.

Gambaran pemberian informasi mengenai frekuensi penggunaan obat dapat

dilihat pada gambar 5.7.

Gambar 5.7 Pemberian Informasi Frekuensi Penggunaan Obat

Glibenklamid dengan Resep di Apotek Wilayah Surabaya

F. Waktu Penggunaan Obat

Gambaran pemberian informasi mengenai waktu penggunaan obat dapat

dilihat pada gambar 5.8.

Gambar 5.8 Pemberian Informasi Waktu Penggunaan Obat Glibenklamid

dengan Resep di Apotek Wilayah Surabaya
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Dari 13 apotek yang memberikan informasi penggunaan obat, rincian informasi

yang diberikan adalah sebagai berikut:

 Penggunaan obat pada waktu pagi hari sebanyak 3 apotek

 Penggunaan obat sebelum makan 1 apotek

 Penggunaan obat sebelum atau sesudah makan 1 apotek

 Penggunaan obat pagi sebelum makan 4 apotek

 Penggunaan obat pagi atau siang 15-30 menit sebelum makan 1 apotek

 Penggunaan obat pagi 15-30 menit sebelum makan 2 apotek

 Penggunaan obat pagi sebelum atau sesudah makan 1 apotek

Berdasarkan pustaka informasi waktu penggunaan obat glibenklamid yang benar

adalah 15 menit–30 menit sebelum makan pagi atau siang.

G. Efek Samping Penggunaan Obat

Dari 85 apotek yang menyediakan obat, hampir semuanya tidak

memberikan informasi mengenai efek samping obat. Informasi efek samping yang

disampaikan oleh staf apotek tersebut adalah kadar gula darah bisa terlalu rendah.

Gambaran pemberian informasi mengenai efek samping penggunaan obat dapat

dilihat pada gambar 5.9.

Gambar 5.9 Pemberian Informasi Efek Samping Penggunaan Obat

Glibenklamid dengan Resep di Apotek Wilayah Surabaya

H. Gejala Terjadinya Efek Samping Obat

Seperti pemberian informasi obat efek samping, hampir tidak ada yang

memberikan informasi mengenai gejala terjadinya efek samping obat. Gejala efek
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samping yang disampaikan apotek tersebut adalah pusing. Gambaran pemberian

informasi mengenai gejala efek samping penggunaan obat dapat dilihat pada

gambar 5.10.

Gambar 5.10 Pemberian Informasi Gejala Efek Samping Penggunaan Obat

Glibenklamid dengan Resep di Apotek Wilayah Surabaya

5.3.6 Rata-rata Jumlah Informasi Obat yang Diberikan

Dari 16 item informasi obat  rata-rata hanya 1,2 item informasi obat saja

yang diberikan oleh 85 apotek yang menyediakan obat, hal tersebut dapat dilihat

dalam tabel V.3 berikut:

Tabel V.3 Rata-rata Jumlah Informasi obat yang diberikan oleh 85 apotek yang

menyediakan obat

Jumlah item informasi yang
disampaikan (item)

Jumlah apotek yang
memberikan informasi (apotek)

0 25(29,4%)
1 27(31,8%)
2 24(28,2%)
3 6(7,1%)
4 2(2,3%)
5 1(1,2%)

Total jumlah apotek 85(100%)
Rata-rata jumlah item informasi
obat yang diberikan

106 item : 85 =
1,2 item

5.3.7 Informasi Obat yang Tidak Diberikan

Informasi obat yang tidak diberikan pada saat penyampaian informasi oleh staf

apotek dapat dilihat dalam tabel V.4.
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Tabel V.4 Isi Informasi Obat yang Tidak Diberikan

Isi Informasi Obat Ya Tidak

a. Tujuan terapi obat 0% (n=0) 100% (n=85)
b. Jangka waktu pengobatan 0% (n=0) 100% (n=85)
c. Pengatasan efek samping obat 0% (n=0) 100% (n=85)
d. Interaksi obat 0% (n=0) 100% (n=85)
e. Makanan & minuman yang

dihindari/dibatasi saat terapi
0% (n=0) 100% (n=85)

f. Rencana pemantauan lanjutan 0% (n=0) 100% (n=85)

g. Cara penyimpanan obat 0% (n=0) 100% (n=85)
h. Saran 0% (n=0) 100% (n=85)

5.3.8 Informasi Tertulis yang Diberikan (Etiket)

Gambaran pemberian etiket obat dapat dilihat pada gambar 5.10. sebagai

berikut:

5.11 Pemberian Informasi Tertulis (Etiket)  Obat Glibenklamid dengan

Resep di Apotek Wilayah Surabaya

Dari 56 apotek (65,9%) yang memberikan etiket terdapat 1 apotek (1,8%)

yang memberikan etiket berwarna biru dimana etiket berwarna biru digunakan

untuk obat pemakaian luar. Adapun informasi yang tertulis pada etiket dari ke 56

apotek yang memberikan etiket tersebut antara lain nama pasien, tanggal

peracikan, aturan pakai, bentuk sediaan, waktu penggunaan sebelum makan,

waktu penggunaan sesudah makan, nomor resep, nama obat, jumlah obat yang

diterima, waktu penggunaan pada pagi hari, dan waktu kadaluarsa dari obat.
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Adapun informasi yang ada dalam etiket tersebut dapat dilihat dalam tabel V.5

sebagai berikut:

Tabel V.5 Informasi Tertulis pada (Etiket)  Obat

No Informasi tertulis pada etiket obat Jumlah Apotek
Ya Tidak

a. Nama pasien 53 (94,6%) 3 (5,4%)
b. Tanggal peracikan 51 (91,1%) 5 (8,9%)
c. Aturan Pakai 56 (100%) 0 (0%)
d. Bentuk sediaan 48 (85,7%) 8 (14,3%)
e. Waktu penggunaan sebelum makan 2 (3,6%) 54 (96,4%)
f. Waktu penggunaan sesudah makan 5 (8,9%) 51 (91,1%)
g. Nomor resep 32 (57,1%) 24 (42,9%)
h. Nama obat 6 (10,7%) 50 (89,3%)
i. Jumlah obat total yang diterima 5 (8,9%) 51(91,1)
j. Penggunaan obat pagi hari 2 (3,6%) 54 (96,4%)
k. Waktu kadaluarsa obat 1 (1,8%) 55 (98,2%)
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BAB VI

PEMBAHASAN

Penelitian mengenai profil informasi obat pada pelayanan glibenklamid

dengan resep ini dilakukan di apotek wilayah Surabaya. Dari seluruh apotek

diambil sampel sejumlah 90 apotek dengan metode simple random sampling.

Untuk memastikan bahwa etika penelitian tetap dijaga, penelitian ini memiliki

izin etik (Ethical Clearance) dari LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat) Universitas Airlangga dan peneliti yang berperan sebagai

keluarga pasien juga menandatangani perjanjian kerahasiaan dari penelitian ini

(Watson et al, 2006). Selain itu, penelitian ini juga telah diinformasikan kepada

ketua IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) pengurus daerah Jawa Timur.

Dalam penelitian ini dari 90 apotek yang diambil sebagai sampel, jumlah

apotek yang menyediakan obat yang diresepkan sebanyak 85 apotek (94,4%)

(Gambar 5.1) sedangkan sisanya 5 apotek, tidak memiliki obat yang diresepkan.

Seharusnya glibenklamid diupayakan selalu tersedia di apotek, karena

glibenklamid merupakan obat esensial yang tercantum dalam Daftar Obat

Esensial Nasional (DOEN). Obat esensial merupakan obat terpilih yang paling

dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis,

terapi, dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia pada unit pelayanan kesehatan

sesuai dengan fungsi dan tingkatnya (Departemen Kesehatan Republik Indonesia,

2002).

Dari 85 apotek yang menyediakan obat, terdapat 33 apotek (38,8%)

(Gambar 5.2) yang mengembalikan resep yang diterima pada peneliti dan terdapat

3 apotek yang mengatakan bahwa obat dalam resep merupakan obat bebas yang

bisa didapatkan tanpa menggunakan resep dokter. Glibenklamid sendiri

merupakan golongan obat keras (obat daftar G), dimana obat keras adalah obat

yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter (Departemen Kesehatan

Republik Indonesia, 2006). Apabila pasien bisa memperoleh obat glibenklamid

tanpa resep, maka dikhawatirkan pasien belum didiagnosa oleh dokter bahwa

pasien tersebut benar-benar menderita diabetes melitus, akibatnya pasien

mendapatkan obat untuk indikasi yang salah.
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Di apotek bila obatnya sudah diserahkan kepada pasien, menurut Peraturan

Pemerintah (SK Menkes RI no. 280/MenKes/SK/V/1981 mengenai penyimpanan

Resep di Apotek) kertas resep harus disimpan, diatur menurut urutan tanggal dan

nomor urut pembuatan, serta harus disimpan sekurang-kurangnya selama tiga

tahun. Penyimpanan ini bertujuan untuk memungkinkan penelusuran kembali

apabila setelah sekian waktu tertentu  terjadi sesuatu akibat obat yang diberikan.

Setelah lewat waktu tiga tahun, resep-resep oleh Apotek boleh dimusnahkan

dengan membuat berita acara pemusnahan (Joenoes, 2001). Jadi 33 apotek yang

mengembalikan resep tersebut tidak melakukan proses penyimpanan resep di

apotek.

Terdapat satu apotek yang memberikan jumlah obat tidak sesuai jumlah

yang tertulis dalam resep karena ketersediaan obat di apotek terbatas, tetapi

apotek tersebut tidak memberikan turunan resep. Seharusnya apotek tersebut

memberikan turunan resep agar pasien bisa menebus sisa obat yang belum

diambil, karena apabila tidak mendapatkan sisa obat yang diresepkan maka akan

berakibat buruk bagi pasien, yaitu tidak bisa tercapainya efek terapi obat yang

optimal dan dapat memperparah kondisi penyakit pasien. Staf apotek tidak

memberikan turunan resep tersebut kemungkinan karena staf apotek menganggap

glibenklamid adalah obat bebas.

Pada pelayanan resep, untuk dapat memberikan informasi obat yang

terkait obat yang diresepkan, maka harus dilakukan pengumpulan informasi dari

pasien, untuk mengidentifikasi masalah yang ada atau mungkin akan muncul pada

pasien terkait penggunaan obat (Rantucci, 2007). Tetapi dalam penelitian ini

jumlah pengumpulan informasi dari pasien yang dilakukan oleh staf apotek

rendah (Tabel V.1). Dari 13 item informasi yang seharusnya ditanyakan oleh staf

apotek, hanya enam item saja yang ditanyakan dan itupun dengan persentase yang

rendah, yaitu untuk siapa obat tersebut diberikan sebanyak enam apotek (7,1%),

alamat pasien 16 apotek (18,8%), nomor telepon pasien empat apotek (4,7%),

informasi yang telah diberikan dokter satu apotek (1,2%), apakah sudah pernah

menggunakan dua apotek (2,4%) dan hanya satu apotek (1,2%) yang menanyakan

apakah sudah mengetahui cara penggunaan. Sedangkan pertanyaan yang tidak

ditanyakan kepada pasien yaitu umur pasien, apa saja gejala yang timbul, berapa
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lama gejala tersebut timbul, tindakan yang sudah dilakukan, apakah pasien

mengetahui tujuan terapi, apakah pasien sedang menkonsumsi obat lain, dan

apakah pasien mempunyai riwayat alergi. Rendahnya pertanyaan yang diajukan

oleh staf apotek terkait pengumpulan informasi dari pasien kemungkinan

disebabkan karena sedikitnya apotek yang dilayani langsung oleh farmasis,

sehingga kebanyakan yang melayani pasien adalah bukan apoteker sehingga

kapasitas ilmu tentang obat relatif lebih rendah dibanding farmasis. Rendahnya

farmasis yang berada di apotek ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang

menyebutkan bahwa dari 52 apotek di Surabaya, hanya 13 apotek saja yang

dilayani langsung oleh farmasis (Anila et al, 2009).

Pada pemberian informasi obat untuk resep baru, pasien perlu diberi

edukasi mengenai semua aspek pengobatan. Karena banyaknya informasi yang

harus diberikan maka pemberian informasi harus dilakukan dengan singkat dan

sistematis. Informasi yang biasanya diberikan kepada pasien adalah informasi

umum tentang obat (nama, kegunaan), cara penggunaan (dosis dan jadwal

penggunaan), dan hasil (peringatan, efek samping ringan, efek samping berat)

(Rantucci, 2007).

Pemberian informasi obat mengenai nama obat, dari 85 apotek yang

menyediakan obat, jumlah apotek yang memberikan informasi nama obat

sebanyak empat apotek (4,7%) (Gambar 5.3) dan pemberian informasi indikasi

obat juga diberikan oleh empat apotek (4,7%) (Gambar 5.4) tetapi tidak ada yang

memberikan informasi mengenai tujuan terapi obat. Pada penelitian terdahulu

diketahui pengetahuan pasien terhadap nama obat OAD yang sedang dikonsumsi

rendah, karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada 7 apotek di

Surabaya dengan jumlah responden 72 orang, pasien yang menerima satu jenis

oral antidiabetika (OAD)  hanya 60,5% yang dapat menjawab nama obat OAD

yang digunakan (Nita et al, 2009). Padahal seharusnya walaupun nama obat

tercantum pada etiket, nama obat tersebut harus dijelaskan oleh staf apotek

(Rantucci, 2007). Untuk informasi indikasi obat atau kegunaan obat yaitu untuk

kencing manis atau diabetes melitus juga harus dijelaskan kepada pasien. Staf

apotek seharusnya menerangkan nama, indikasi, dan tujuan dari obat yang

diresepkan karena pasien baru mendapatkan obat glibenklamid untuk yang

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Profil pelayanan .... Erika R



pertama kali. Selain itu glibenklamid merupakan obat diabetes melitus yang

digunakan untuk jangka panjang sehingga pasien harus mengetahui nama obat dan

indikasi obat serta tujuan terapi obat yang digunakan sehingga berpengaruh pada

pemahaman pasien terkait obat yang diperoleh (Cipolle et al, 1998) sehingga

diharapkan pasien sadar terhadap kegunaan dari obat tersebut.

Untuk informasi jumlah obat setiap kali penggunaan dan frekuensi

penggunaan, jumlah apotek yang memberikan informasi jumlah obat setiap kali

penggunaan adalah 26 apotek (30,6%) (Gambar 5.5) dan apotek yang memberikan

informasi mengenai frekuensi penggunaan obat sebanyak 55 apotek (64,7%)

(Gambar 5.7).. Jumlah obat untuk setiap kali penggunaannya sesuai dengan yang

tertulis di dalam resep yaitu satu tablet dan informasi mengenai frekuensi

penggunaan obat dalam penelitian ini adalah seberapa sering obat tersebut harus

digunakan, yaitu 1 kali sehari atau dijelaskan dengan kata lain yang menunjukkan

frekuensi seperti tiap atau setiap. Dari  apotek yang memberikan informasi jumlah

obat setiap kali penggunaan dan frekuesi penggunaan obat ada 19 apotek yang

memberikan informasi penggunaan obat ”sehari satu” dan 1 apotek ”satu kali

satu”. Informasi tersebut dikategorikan memberikan informasi tetapi informasi

tersebut tidak jelas. Pemberian informasi obat seharusnya diberikan secara jelas

untuk mencegah terjadinya medication error (Cohen, 1999). Pemberian informasi

jumlah obat setiap kali penggunaan dan frekuensi penggunaan obat penting

disampaikan karena berkaitan dengan dosis obat yang diperlukan pasien. Dosis

merupakan sejumlah obat yang dapat memberikan efek terapi, yang apabila

jumlah penggunaan obat melebihi dosis tersebut bisa menyebabkan keracunan

(Joenoes, 2001).

Hanya dua apotek (2,4%) (Gambar 5.6) yang memberikan informasi

jumlah obat total yang diterima, jumlah obat total tersebut merupakan jumlah obat

yang diterima oleh peneliti dalam satu kali kunjungan ke apotek yaitu 30 tablet.

Pemberian informasi mengenai jumlah total obat yang diterima berhubungan

dengan lamanya pengobatan berdasarkan resep tersebut, sehingga pasien

mengetahui waktu untuk kembali ke dokter dan ke apotek lagi untuk mendapatkan

obat. Selain itu pasien diabetes melitus memerlukan terapi obat selama hidupnya

jadi penting bagi pasien untuk tahu waktu obat habis dan kapan menebus obat lagi

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Profil pelayanan .... Erika R



agar terapi obat yang dijalani pasien bisa optimal yaitu tercapainya tujuan terapi

obat.

Informasi mengenai waktu penggunaan obat diberikan oleh 13 apotek

(15,3%) (Gambar 5.8). Waktu penggunaan obat glibenklamid yang benar adalah

15 menit (Soegondo et al, 2006) sampai 30 menit sebelum makan pagi atau siang

(McEvoy, 2002). Semua informasi yang diberikan oleh apotek terkait waktu

penggunaan adalah ada yang benar tetapi tidak lengkap dan ada yang salah.

Terdapat dua apotek yang memberikan informasi salah dan sisanya 11 apotek

memberikan informasi benar tetapi tidak lengkap. Seharusnya staf apotek juga

memberikan informasi lebih lanjut atau penjelasan mengenai alasan kenapa waktu

penggunaan tersebut perlu diperhatikan. Pemberian 15-30 menit sebelum makan

yang bertujuan agar obat dapat merangsang keluarnya insulin sehingga dapat

mengatasi peningkatan gula darah setelah makan (McEvoy, 2002), sedangkan

pemberian sesudah makan untuk mencegah terjadinya resiko hipoglikemi

terutama pada pasien lansia (Royal Pharmaceutical Society of Great Britain,

2008). Apabila informasi mengenai penggunaan obat tidak diberikan maka bisa

mengakibatkan hasil terapi yang diperoleh pasien tidak optimal, bahkan dapat

menimbulkan efek samping yang merugikan pasien.

Efek samping obat glibenklamid yang paling sering terjadi adalah

hipoglikemia (McEvoy, 2002) yang bisa berbahaya apabila pasien tidak

mengetahuinya. Adapun  gejala awal yang muncul adalah jantung berdebar-debar,

berkeringat, gelisah dan bahaya dari hipoglikemia apabila tidak segera ditangani

bisa terjadi letargi, koma, kejang, dan akhirnya kematian (Ganong, 2008).

Ironisnya, hanya 1 apotek (1,2%) yang memberikan informasi efek samping

(Gambar 5.9) dan juga gejala efek samping (Gambar 5.10) tersebut. Informasi

efek samping yang disampaikan oleh apotek tersebut adalah kadar gula darah bisa

terlalu rendah dan gejalanya adalah pusing. Rendahnya pemberian informasi

mengenai efek samping ini dapat menyebabkan rendahnya pengetahuan pasien

mengenai efek samping hipoglikemia dan terjadinya Drug Related Problem

(DRP). Pemberian informasi mengenai gejala dan pengatasan efek samping perlu

diberikan agar pasien lebih waspada terhadap efek samping yang mungkin timbul

dan dapat melakukan tindakan segera untuk mengatasi efek samping tersebut,
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sehingga efek samping yang timbul tidak semakin parah. Berdasarkan penelitian

terdahulu yang dilakukan di apotek Farmasi Airlangga, dari 27 pasien yang

menggunakan OAD terdapat 5 pasien (18,52%) yang mengalami efek obat yang

tidak diinginkan yaitu hipoglikemia (Mufarrihah et al, 2010) jadi seharusnya

pasien diberitahu tentang hipoglikemia dan cara mengatasinya agar. Pada

kenyataannya pengetahuan pasien mengenai efek samping hipoglikemia masih

rendah, karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada 72 pasien pada 7

apotek di Surabaya, kurang dari 20% pasien yang mengetahui definisi dan gejala

dari hipoglikemia (Nita et al, 2009).

Dari 85 apotek yang menyediakan obat, semua apotek (100%) tidak

memberikan informasi mengenai tujuan terapi obat, jangka waktu pengobatan,

pengatasan efek samping obat, interaksi obat, makanan minuman yang

dihindari/dibatasi saat terapi, rencana pemantauan lanjutan, cara penyimpanan

obat, dan saran yang meliputi resiko apabila tidak menggunakan obat, makanan

dan minuman yang dianjurkan selama terapi, serta aktivitas yang dianjurkan

selama terapi obat (Tabel V.4). Padahal berdasarkan Kepmenkes nomor 1027

tahun 2004, disebutkan bahwa informasi obat yang diberikan pada pasien

sekurang-kurangnya meliputi cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat,

jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus

dihindari selama terapi. Selain itu, pelayanan resep termasuk di dalamnya

pemberian informasi obat pada pasien, menjadi tanggung jawab farmasis. Sebab

farmasislah yang memiliki kapasitas ilmu yang berkaitan dengan obat, khasiat,

efek samping, maupun interaksi obat yang potensial terjadi (Depkes RI, 2004).

Pemberian informasi obat yang rendah ini disebabkan karena yang memberikan

informasi obat tidak selalu farmasis, sehingga latar belakang pendidikan tentang

obat relatif lebih rendah dan tidak mencukupi untuk memberikan informasi terkait

obat dibanding farmasis. Karena alasan itulah seharusnya farmasis selalu berada

di apotek dan menjalankan tanggung jawabnya yang salah satunya adalah

memberikan informasi obat kepada pasien.

Seperti pemberian informasi jangka waktu pengobatan perlu diberikan

agar pasien mengetahui bahwa pengobatan yang sedang dijalani pasien adalah

untuk jangka panjang, tidak hanya sekedar sampai obat yang diresepkan habis dan
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hal ini sangat berpengaruh pada kepatuhan pasien. Pengetahuan tentang

pengatasan efek samping obat penting bagi pasien untuk mengatasi efek samping

obat sebelum hal tersebut terjadi, baik dengan melakukan tindakan yang akan

meminimalkan gejala atau dengan menghubungi dokter penulis resep secepatnya

(Rantucci, 2007). Pemberian informasi mengenai interaksi obat yang mungkin

terjadi seharusnya diberikan agar efek dari obat yang digunakan bisa optimal.

Pemantauan lanjutan seperti pemberitahuan kepada pasien untuk berkonsultasi

kepada dokter setelah obat habis juga harus diberikan, hal ini bertujuan untuk

mengetahui keberhasilan terapi dan kondisi terbaru atau perkembangan diabetes

melitus yang diderita. Untuk makanan minuman yang dihindari/dibatasi saat

terapi seperti makanan-makanan yang mengandung gula, makanan dan minuman

yang dianjurkan selama terapi yaitu makanan yang mengandung serat seperti

sayur dan buah, serta aktivitas yang dianjurkan selama terapi obat seperti latihan

jasmani yang bersifat aerobik seperti jalan kaki, bersepeda santai, jogging, dan

berenang. Latihan jasmani sebaiknya disesuaikan dengan umur dan status

kesegaran jasmani (Soegondo et al, 2006). Hal-hal tersebut perlu diberikan untuk

mendukung terapi obat yang sedang dijalani oleh pasien. Resiko apabila tidak

menggunakan obat juga perlu diketahui pasien karena berpengaruh pada

kepatuhan pasien untuk menggunakan obat secara teratur. Informasi mengenai

cara penyimpanan obat juga harus diberikan karena penyimpanan obat

berpengaruh pada stabilitas dari obat, dimana apabila stabilitas obat terganggu

efek terapi yang diberikan obat tidak optimal.

Jumlah apotek yang memberikan etiket pada obat sebanyak 56 apotek

(65,9%) (Gambar 5.11). Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek,

dalam penyiapan obat pada pelayanan resep harus diberikan pada wadah dan

penulisan etiket harus benar, jelas serta dapat dibaca (Departemen Kesehatan

Republik Indonesia, 2004). Etiket seharusnya berisi nama dan alamat apotek,

selain itu nomor telepon dari apotek juga bisa dituliskan. Nomor resep, nama

dokter yang memberikan resep, nama pasien, cara penggunaan, tanggal peracikan,

alamat pasien, dan juga nama obat, kekuatan obat, dan frekuensi penggunaan

(Gennaro, 2000). Adapun informasi yang tertulis pada etiket dari 56 apotek yang

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Profil pelayanan .... Erika R



memberikan etiket tersebut antara lain nama pasien, tanggal peracikan, aturan

pakai, bentuk sediaan, waktu penggunaan sebelum makan, waktu penggunaan

sesudah makan, nomor resep, nama obat, jumlah obat yang diterima, waktu

penggunaan pada pagi hari, dan waktu kadaluwarsa dari obat (tabel V.5).

Etiket obat yang seharusnya diberikan kepada pasien berisi informasi obat

yang dibutuhkan sehingga obat bisa digunakan dengan tepat (Collett and Aulton,

1990), sehingga bisa membantu pasien untuk mengingat tentang informasi obat

yang telah diberikan secara lisan oleh staf apotek. Seperti penulisan nama dari

pasien pada etiket dapat menghindari terjadinya kebingungan apabila terdapat

keluarga yang menggunakan obat yang sama (Collett and Aulton, 1990) dan

mencegah tertukarnya obat dengan pasien lain saat menyerahkan obat di apotek,

tetapi dalam penelitian ini terdapat tiga apotek (5,4%) (tabel V.5) yang tidak

menuliskan nama pasien pada etiket. Untuk tanggal peracikan yang tertulis pada

etiket bisa membantu pasien untuk mengetahui kapan obat tersebut diperoleh,

perkiraan kapan waktu obat habis, dan kapan perlu ke dokter serta mendapatkan

obat lagi dari apotek. Dalam penelitian ini hampir semua memberikan tanggal

peracikan yaitu 51 apotek (91,1%) (tabel V.5). Waktu penggunaan obat juga harus

ditulis pada etiket agar efek terapi bisa optimal, selain itu juga untuk menghindari

efek samping obat (Joenoes, 2001) mengingat untuk obat glibenklamid waktu

penggunaan obat sangat penting dicantumkan agar tidak terjadi efek samping

hipoglikemi. Dalam penelitian ini waktu penggunaan yang tertulis pada etiket

hanya sebelum makan yang diberikan oleh dua apotek (3,6%) dan sesudah makan

diberikan oleh lima apotek (8,9%) (tabel V.5 ). Waktu kadaluarsa dicantumkan

pada etiket dapat membantu pasien untuk mengetahui kapan obat tersebut masih

memenuhi syarat keamanan untuk digunakan (Joenoes, 2001) dan hanya satu

apotek (1,8%) yang menuliskan hal tersebut. Dari 56 apotek tersebut terdapat satu

apotek (1,8%) yang memberikan etiket berwarna biru dimana etiket berwarna biru

seharusnya digunakan untuk etiket obat untuk pemakaian luar (Joenoes, 2001).

Gambaran secara umum hasil penelitian ini adalah bahwa pengumpulan

informasi dari pasien dan informasi obat pada pelayanan obat glibenklamid

dengan resep di apotek wilayah Surabaya masih rendah. Hal ini terlihat dari

pengumpulan informasi dari pasien untuk 6 variabel dengan 13 item pertanyaan
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yang diajukan pada pasien semuanya berada dibawah 20% dan dari 13 item

pertanyaan tersebut rata-rata hanya 0,4 item (Tabel V.2) pertanyaan saja yang

diajukan oleh 85 apotek yang menyediakan obat pada saat proses pengumpulan

informasi dari pasien. Untuk informasi obat dari 16 variabel jenis informasi obat

glibenklamid, hanya variabel frekuensi penggunaan obat yang persentase

pemberian informasinya lebih dari 50% dan variabel yang lain semuanya dibawah

50%, bahkan ada yang tidak diberikan (0%). Dari 16 item informasi obat rata-rata

hanya 1.2 item informasi obat saja yang diberikan oleh 85 apotek yang

menyediakan obat (Tabel V.3).

Diabetes melitus merupakan merupakan penyakit kronis yang

membutuhkan pengobatan secara terus-menerus seumur hidup, sehingga perlu

mengunjungi dokter secara teratur dan ke apotek untuk mendapatkan obat yang

diresepkan. Tujuan terapi dari pengobatan diabetes melitus adalah terkendalinya

gula darah pasien, dimana apabila gula darah terkendali maka kemungkinan untuk

terjadi komplikasi bisa dihindari, sehingga diharapkan meningkatnya kualitas

hidup pasien. Untuk memastikan tercapainya tujuan terapi tersebut dibutuhkan

peran farmasis dalam melaksankan pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care).

Peran farmasis dalam pelayanan kefarmasian dapat dilihat pada pelayanan resep

di apotek, dimana pengumpulan informasi dari pasien, pemberian informasi obat,

dan pemberian etiket merupakan tahap dalam proses pelayanan resep yang turut

menentukan tercapainya tujuan terapi, terhindarnya pasien dari efek samping obat,

dan masalah terkait obat yang lainnya.
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BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. a. Pengumpulan informasi yang dilakukan oleh staf apotek pada pelayanan

resep dengan obat glibenklamid di apotek wilayah Surabaya adalah alamat

pasien sebanyak 18,8%, untuk siapa obat tersebut diberikan sebanyak 7,1%,

nomor telepon pasien sebanyak 4,7%, apakah sudah pernah menggunakan

sebanyak 2,4%, informasi yang telah diberikan dokter sebanyak 1,2%, dan

apakah sudah mengetahui cara penggunaan 1,2%

b. Pengumpulan informasi yang tidak dilakukan oleh staf apotek pada

pelayanan resep dengan obat glibenklamid di apotek wilayah Surabaya

adalah umur pasien, apa saja gejala yang timbul, berapa lama gejala tersebut

timbul, tindakan yang sudah dilakukan, apakah pasien mengetahui tujuan

terapi, apakah pasien sedang menkonsumsi obat lain, dan apakah pasien

mempunyai riwayat alergi.

2. a. Informasi yang diberikan pada pelayanan resep dengan obat glibenklamid di

apotek wilayah Surabaya adalah informasi frekuensi penggunaan obat

64,7%, informasi jumlah obat setiap kali penggunaan sebanyak 30,6%,

informasi waktu penggunaan obat sebanyak 15,3%, informasi nama obat dan

indikasi obat masing-masing 4,7%, informasi jumlah obat total sebanyak

2,4%, informasi efek samping, dan gejala efek samping sebanyak 1,2%.

b. Informasi yang tidak diberikan pada pelayanan resep di apotek wilayah

Surabaya adalah tujuan terapi obat, jangka waktu pengobatan, pengatasan

efek samping obat, interaksi obat, makanan minuman yang

dihindari/dibatasi saat terapi, rencana pemantauan lanjutan, cara

penyimpanan obat, dan saran yang meliputi resiko apabila tidak

menggunakan obat, makanan dan minuman yang dianjurkan selama terapi,

serta aktivitas yang dianjurkan selama terapi obat.
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2. Pemberian etiket obat pada pelayanan resep dengan obat glibenklamid di

apotek wilayah Surabaya 65,9%

7.2 Saran

1. Apoteker perlu memastikan staf apotek (tenaga teknis kefarmasian) memiliki

ketrampilan dan pengetahuan mengenai pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Sebaiknya Dinas Kesehatan kota Surabaya atau organisasi profesi membuat

kebijakan untuk meningkatkan pelayanan resep kepada pasien di apotek.

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor yang

mempengaruhi rendahnya pengumpulan informasi dari pasien, pemberian

informasi obat, dan pemberian etiket dalam pelayanan resep dengan obat

glibenklamid di apotek wilayah Surabaya.
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Lampiran 1

CHECKLIST PROFIL PELAYANAN RESEP DENGAN OBAT

GLIBENKLAMID DI APOTEK WILAYAH SURABAYA

(Studi dengan Metode Simulasi Pasien)

TANGGAL : …../…../….. KODE APOTEK : ……………

WAKTU : ………. WIB

A. Apakah obat yang diresepkan tersedia?

1 Ya, harga ……………

B.0   0 Tidak, apakah diganti dengan persetujuan , 1 Ya 0 Tidak

Nama obat ……………………………; harga ………………….

PENGUMPULAN INFORMASI DARI PASIEN

Apakah pemberi informasi obat menanyakan:

1. Data Pasien:

a. Untuk siapa obat tersebut diberikan? 1 Ya 0 Tidak

b. Alamat pasien? 1 Ya 0 Tidak

c. Nomor telepon pasien? 1 Ya 0 Tidak

d. Umur pasien? 1 Ya 0 Tidak

2. Tujuan Pengobatan dan Kondisi Pasien:

a. Informasi apa yang telah diberikan dokter? 1 Ya 0 Tidak

b. Apakah saja gejala yang timbul? 1 Ya 0 Tidak

c. Berapa lama gejala tersebut timbul? 1 Ya 0 Tidak

d. Tindakan apa yang sudah dilakukan? 1 Ya 0 Tidak

3. Pengetahuan tentang Obat:

a. Apakah sudah pernah menggunakan? 1 Ya 0 Tidak

b. Apakah sudah mengetahui cara penggunaan? 1 Ya 0 Tidak

4. Apakah pasien mengetahui tujuan terapi? 1 Ya 0 Tidak

5. Apakah pasien sedang mengkonsumsi obat lain? 1 Ya 0 Tidak

6. Apakah pasien mempunyai riwayat alergi obat? 1 Ya 0 Tidak
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INFORMASI OBAT

Apakah pemberi informasi obat memberikan informasi tentang:

1. Nama obat 1 Ya 0 Tidak

2. Indikasi obat 1 Ya 0 Tidak

3. Tujuan terapi obat 1 Ya 0 Tidak

4. Jumlah obat setiap kali penggunaan 1 Ya 0 Tidak

5. Jumlah obat total yang diterima 1 Ya 0 Tidak

6. Frekuensi penggunaan obat 1 Ya 0 Tidak

7. Waktu penggunaan obat (Pagi/Siang/Malam) 1 Ya 0 Tidak

……..jam sebelum/sesudah makan

8. Jangka waktu pengobatan 1 Ya 0 Tidak

9. Efek samping penggunaan obat 1 Ya 0 Tidak

Sebutkan ………………………………

10. Gejala terjadinya efek samping obat 1 Ya 0 Tidak

Sebutkan ………………………………

11. Pengatasan efek samping obat 1 Ya 0 Tidak

Sebutkan ………………………………

12. Interaksi obat 1 Ya 0 Tidak

Sebutkan ………………………………

13. Makanan & minuman yang dihindari/dibatasi saat terapi 1 Ya 0 Tidak

Sebutkan ………………………………

14. Rencana pemantauan lanjutan 1 Ya 0 Tidak

15. Cara penyimpanan obat 1 Ya 0 Tidak

16. Saran 1 Ya 0 Tidak

Sebutkan ………………………………

Keterangan: Checklist diisi oleh peneliti dan hal yang tidak tercantum dalam

checklist ditulis dalam kotak di bawah ini.

CATATAN:
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Lampiran 4

DAFTAR NAMA APOTEK DI WILAYAH SURABAYA TAHUN 2011

No Nama Apotek Alamat

1 ‘555’ Kalianyar No 29B

2 76 Karang Tembok 76

3 8 Bongkaran 103/II

4 ABDI Kenjeran 45

5 ABDI MULIA H.R. Mohammad Kav 401-403

6 ADI FARMA Indrapura 28D

7 ADI SURYA Simpang Darmo  Permai Selatan IX/10

8 ADINDA Rungkut Menanggal Harapan U-6

9 AGAPE Kawi 23

10 AGRIPA Pucang Anom 26

11 AGUNG FARMA Pandegiling 177i

12 AIRLANGGA Airlangga 37

13 AL. NAWAWI Klakah Rejo No.16 SBY

14 ALAM RIA FARMA Raya Jemursari 189

15 ALBA MEDIKA Babatan Pantai IA

16 ALDA NGAGEL REJO KIDUL 32

17 ALIF Dinoyo 90

18 ALIN FARMA Gubeng Jaya V/5B

19 ALISA Mojoarum 2/3

20 ALQI Tanah merah Utara 144

21 ALTERA Dharmawangsa 12A

22 AMELIA Pucang Anom Timur 16

23 AMIRA Wonosari Lor 99/A8

24 AMORITA FARMA Raya Manukan Rukun 18 A/I

25 AMPEL Nyamplungan 133

26 ANDA Kranggan 8 A

27 ANDHIKA FARMA Manukan Tama 137

28 ANEKA FARMA Ahmad yani residen kav 16 gayungan

29 ANGELIA MULYOSARI 170

30 ANITA FARMA Menanggal I No 11

31 ANJAYA Kebalen Timur 103

32 ANUGRAH Perak Timur 42-D

33 APOLLO Sidosermo Airdas Blok F/104A

34 APOTEX NGAGEL JAYA NO 10

35 APT. CAHAYA MULYA Raya Benowo No.55
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36 ARGOPURO Argopuro 56

37 ARJUNO Raya Arjuno 101

38 ASIATICA FARMA Kutisari Utara 19A

39 ASRI FARMA Dharmahusada 164

40 ASTI FARMA Klampis Harapan 6/1 AA-77

41 ATUM FARMA Pasar Atom Tahap I Lt.1 No.1177 T

42 BAGAN WARAS Sidotopo Lor 10

43 BAGIANA Dharmahusada Indah 1/38

44 BAHAGIA FARMA Paneleh 30

45 BALONGSARI Balongsari Tama B5

46 BANYU URIP Banyu Urip 372

47 BARATA JAYA Ngagel Rejo Kidul 125

48 BAWEAN Bawean 8

49 BDH Kendung Sememi no.12

50 BEKA Karangmenjangan 165A

51 BELLA Gresikan 61A

52 BELLA 3 Pogot 20

53 BEN MARI Ciliwung no 30 A

54 BEN MARIO DHARMAHUSADA INDAH F201/125

55 BENIH KASIH Dukuh Kupang Timur X/67A

56 BENMARI Ciliwung 30 A

57 BENOWO FARMA Benowo 35 Pakal

58 BERKAH ANUGRAH Banyu Urip 232

59 BERLIAN FARMA Kutisari  Indah Utara 10/116

60 BERLIN Kebalen Timur 91

61 BERSAMA Nginden 2/139

62 BESTARI Bibis Karah 51

63 BETHANY 2 FARMA Kapas Krampung 67 A

64 BETHESDA Kapuas 49

65 BHAKTI RAHAYU Ketintang Madya I/16

66 BHINEKA FARMA Ngagel Jaya Selatan 135

67 BHUMYAMCA II Tambak Rejo 114

68 BIANTA FARMA Karah Agung 40C

69 BILITON Biliton No 53

70 BINANGUN Bratang Binangun 6/55

71 BIOS FARMA Panjang Jiwo Permai 4/21

72 BISMILLAH Kebonsari Manunggal 14

73 BISTURI FARMA Dharmawangsa 30E

74 BLAURAN Blauran 53

75 BONANZA Tambak Asri 6

76 BOY Raya Menur 4A
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77 BRAIN KLINIK SULAWESI 63

78 BRATA FARMA Jemur Andayani 51

79 BRATANG Bratang Gede 78

80 BU HAJI Raya Bukit Palma Blok RB 2/7 Benowo

81 BUBUTAN Bubutan 103

82 BUDI FARMA Ngagel Jaya Selatan 125

83 BUHARI Darmo Indah Sari EE-22

84 BUKIT INDAH Bukit Darmo Raya Blok G/1

85 BUMYAMCA II Tambah Rejo 114

86 BUNDA Karang Empat Besar 80

87 BUNGURAN Bunguran 63

88 CAHAYA FARMA Gemblongan 64

89 CAHAYA INDAH FARMA Raya Arjuno 2 D

90 CAHAYA KENCANA Darmo Indah Blok RR/12A

91 CAKRAWALA Simosidomulyo 6/51

92 CAMELLIA Jambangan Baru Selatan B-34A

93 CANDI MAS Simo Gunung Barat tol 11 No. 60

94 CEMARA FARMA Perak Timur 160

95 CEMPAKA Manyar Kertoadi H-330

96 CENTRO Wonorungkut Utara RK 86

97 CENTURY Pakuwon Trade Centre

98 CENTURY Golden City Mall

99 CENTURY SUTOS

100 CENTURY Basuki rahmat 8-12

101 CENTURY CAREFOUR ITC Gembing 20-30

102 CENTURY HC Carefour Rungkut

103 CENTURY HC GALAXI MALL Galaxy mall 155-156

104
CENTURY HC GRAND CITY
MALL

Grand City lt. L6 30-31 Gub Pojok

105 CENTURY HC ROYAL PLASA Lower Ground Blok F/104A

106 CHARITY Rungkut Menanggal Selatan 1/S-4

107 CHE-CHE Lidah Wetan….

108 CHRIS KENCANA Kencanasari Barat I/A-4

109 CINDI Raya Sutorejo Prima no. 3

110 CIPTA MENANGGAL Menanggal Utara 58 C

111 CITRA 1 Ketintang 156

112 CITRA FARMA Raya Rungkut Tengah 65C

113 CnC Pacuan Kuda 27

114 CRYSTAL Klampis Jaya 33 A-3

115 DA-HAR Taman Darmo Harapan II/EG-1

116 DAMAI Raya Arjuno 12 B
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117 DANAKARYA Sidotopo wetan 16

118 DANICE Mojoarum I/20A

119 DAPUAN Kebalen Timur 10-12

120 DARMO Sam Ratulangi 12

121 DARMO INDAH Darmo Indah Barat LL-19

122 DARUL HIKMAH Kebonsari Tengah 64-66

123 DARUS SYIFA Raya Benowo 5

124 DAVINCI FARMA Kutisari Utara 52

125 DEBBY FARMA Tenggumung Karya Lebar No 1

126 DEMAK Demak 316

127 DERY FARMA Perum Gunung Sari Indah Blok B/7

128 DEVINA Perum Deltasari Indah Kav 16 Gayungan

129 DF FARMA Dukuh Setro 7A/kav.2

130 DHARMA Ketintang 170

131 DHARMAHUSADA Dharmahusada 176

132 DHARMAWANGSA Dharmawangsa 134

133 DHI A-28 Dharmahusada Indah A-28

134 DIAH FARMA Menganti Lakarsantri 133

135 DIAH FARMA Raya Lakarsantri 33

136 DIEDFI FARMA Wonosari Kidul 103 A

137 DINAR Kampung Malang Tengah I/56 Wonorejo

138 DIPENOGERO Bendul Merisi 141

139 DIPO Diponegoro 198

140 DJATI Kapasari 68-70

141 DJAWA FARMA Kertajaya 10/19

142 DOONNOO Barata Jaya 19/8

143 Dr. SOETOMO Dr. Soetomo 80

144 DUKUH KUPANG Raya Dukuh Kupang 117

145 DUNIA FARMA Ketampon Ruko Permata Bintoro Kav. 29-30

146 DUTA FARMA I Raya Dukuh Kupang 18 A

147 DUTA FARMA II Adityawarman 80

148 DUTA MEDIKA Mayjend Sungkono 37

149 DUTA SEHAT Ciliwung 21

150 DWI RETNO Kalibutuh 133

151 DWIJAYA Kedung doro 36-46/B-2

152 EBENHAEZER Raya Darmo Indah 6

153 EDI Pasar Kembang 114

154 EL SYAFI Jemursari 142

155 ELLY Raya Rungkut Kidul 52A (Rungkut Kidul Industri)

156 ELPIDOS Tidar 308-310

157 ELVEKA FARMA Kebonsari Elveka II 26-28
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158 EMILIA Kutisari Utara 52

159 EMMY FARMA Dukuh Menanggal 19

160 ENGGAL WARAS SMEA 25

161 ESA FARMA Sukomanunggal Jaya 22

162 ESA FARMA 2 H.R. Mohammad 86K

163 ESTI FARMA Kertajaya Indah Tengah 27

164 ETERNA MEDIKA Dharmahusada C (di dalam klinik Eterna Medika)

165 ETIKA FARMA Raya Darmo Permai II/ Blok C-1

166 EXPRESS RAYA SEMOLOWARU ½

167 FAJAR Raya Arjuno 34

168 FAMILY FARMA Menur Pumpungan 10

169 FAMILY FIRST Lidah Wetan 12

170 FARIJATI JAYA SEJAHTRA Kupang Indah IX/1C

171 FARMA Kupang Jaya 145

172 FARMA MAS Bubutan 29

173 FARMACO Ngagel Rejo Utara 46-48

174 FARMARIN Raya Manyar 75A

175 FARMASI AIRLANGGA Dharmawangsa 33B

176 FASHA Wonokusumo 15-17

177 FEBBY Dharmawangsa 82

178 FILLINA Kranggan 110

179 FITRIN Wisma Permai Barat V/OO-24(23)

180 FLORA Dukuh Kupang Barat XVI/16

181 FLORA 2 Kenjeran 356A

182 GALIH Raya Gayung Kebonsari 57

183 GAMA GUBENG KERTAJAYA 9/ NO 35

184 GARUDA INTI FARMA Songoyudan 28

185 GEMA FARMA G Walk shop Houses W2-16 Perum Citraland

186 GLORY Ruku Taman Gapura Blok N.01/15B

187 GRACIA Rungkut Lor 2E-24

188
GRAHA TATA(GRAHA
FARMA)

Raya Bukit Darmo Golf R-07

189 GUARDIAN Pakuwon Trade Centre

190 GUARDIAN Pemuda 33-36

191 GUARDIAN 1 Basuki rahmat 8-12

192 GUARDIAN 2 Basuki rahmat 8-12

193 GUARDIAN FARMA 2 Mall Galaxy 10-11 Dharmahusada Indah Timur

194 GUARDIAN GIANT Perum Taman Pondok Indah 223-243

195 GUARDIAN GIANT MASPION A. Yani 73

196

GUARDIAN HERO MAYJEND
SUNGKONO

Mayjend Sungkono 131B
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197 GUBENG Raya Gubeng 39

198 HASAN MULYA Panjang Jiwo 7/10

199 HAVANDI MULYOSARI 252

200 HIKMAH Menganti Lakarsantri 49

201 HIKMAH FARMA Kendangsari Industri 22

202 HITA Bukit Darmoraya No.76

203 IBOE STORE Raya Gubeng 68A-B

204 IBUNDA K.H.Mas Mansyur 201

205 IKA SEHAT Tanah Merah 30

206 IMMANUEL FARMA Raya Menganti Wiyung 117-118

207 INDAH FARMA Kupang Indah 19/33

208 INDAH FARMA 2 Simpang Darmo Permai Selatan 22

209 INDIGO SEMOLO WARU INDAH A-02

210 INDO MEDIKA Prapen 27

211 INTAN FARMA Nginden Intan Raya 29

212 INTI FARMA Prof. Dr. Moestopo 124

213 IRA MEDICA A. Yani 269A

214 IRFANDA FARMA Karah 71

215 JALA PRIMA Sultan Iskandar Muda 32

216 JAMBANGAN Jambangan Kebon Agung 39

217 JASA FARMA Raya Dukuh Kupang 47

218 JAYA FARMA Rangkah 2/83

219 JAYA MEDIKA NGAGEL JAYA UTARA 76

220 JAYA MENGGALA Manukan Krajan 33H/1A

221 JAYA MULYA Manukan Krajan 33H/1A

222 JAYA RAJA Kenjeran 555

223 JEFARMA Sutorejo Prima Selatan 1/57 PA-38

224 JESSA INTI FARMA Rungkut Harapan G-39

225 JIREH Wonorejo Permai Utara BB-591

226 JOKO TOLE Dharmawangsa 26

227 JOYOBOYO PRIMA Joyoboyo 49-51

228 JULIAN MULYOSARI 98

229 K 24 MULYOSARI MULYOSARI 99 B

230 K-24 Raya Tandes Lor No. 22 B

231 K-24 Ruko Taman Pondok Indah A-31, Wiyung

232 K-24 Kutisari Selatan 130

233 K-24 Kapas Krampung 220/1 (Ruko Sby)

234 K-24 BOULEVARD Bukit Darmo Boulevard 8F

235 K-24 DHARMAHUSADA Dharmahusada 121

236 K-24 INDRAGIRI Indragiri 9

237 K-24 JEMURSARI Jemursari 205/A-05
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238 K-24 MANYAR Raya Manyar 53C

239 K-24 PUCANG PUCANG ANOM TIMUR 35

240 K-24 TANDES Raya Tandes Lor 22B

241 K-3 Perum Gunung Sari Indah K-3

242 KALI BUTUH Kalibutuh 122

243 KALIDAMI FARMA Kalidami 25

244 KALIKEPITING Kalikepiting 29A

245 KAMILIA Balongsari Tama TD/2

246 KANA FARMA Klampis Jaya 31S Ruko Klampis 88/B-18

247 KANDANGAN Kandangan 10

248 KAPAS KRAMPUNG Kapas Krampung 57

249 KAPASAN Kapasan169 C

250 KAPASARI Kapasari  122

251 KARANG PILANG Mastrip Karang Pilang 51

252 KARANG TEMBOK Karang Tembok 90

253 KARTIKA Dharmawangsa 8

254 KARUNIA FARMA Menganti Keramat 19

255 KARYA FARMA Pucang Anom 35

266 KARYA SUKSES Klampis harapan

257 KASIH KARUNIA Raya Satelite Selatan 51

258 KASIH KARUNIA 2 Sidoyoso 1 No.5

259 KASIH TERESA Ngagel Jaya Tengah 1/18

260 KEBONSARI Kebonsari Tengah 79

261 KEDUNG MANGU Kedung Mangu 41

262 KEDUNGSARI Kedungsari 49

263 KEMAJUAN K.H. Mas Mansyur 100

264 KENCANA Sidotopo Wetan 5/24

265 KENDUNG FARMA Raya Kendung RT 3/RW 3 No. 76

266 KENJERAN Raya mulyosari 210

267 KERTA INDAH FARMA Kertajaya Indah Timur 8/15

268 KERTOPATEN FARMA Kertopaten 18

269 KETINTANG Ketintang Barat 36

270 KETINTANG HUSADA Ketintang Baru Selatan VIII-3 (Sakura Regency C-2)

271 KHARISMA Raya Jemursari 154

272 KHEN Tidar 94

273 KHRISTA(CV. KUSUMA) Kupang Indah VIII/24

274 KIMIA FARMA  166 A. Yani 228

275 KIMIA FARMA  186 Siwalankerto 180

276 KIMIA FARMA  24 Dharmawangsa 24

277 KIMIA FARMA  35 Ngagel Jaya Selatan 109

278 KIMIA FARMA Karangmenjangan 9
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KARANGMENJANGAN

279 KIMIA FARMA  PERAK TIMUR Perak Timur 166

280
KIMIA FARMA  SIWALAN
KERTO

Siwalan Kerto Timur

281 KIMIA FARMA 22 Rungkut Madya 103

282 KIMIA FARMA 23 Raya Kendangsari Blok J/

283 KIMIA FARMA 243 Raya Arjuno 151

284 KIMIA FARMA 25 Raya Darmo 2-4

285 KIMIA FARMA 26 Diponegoro 94

286 KIMIA FARMA 45 Raya Darmo 94

287 KIMIA FARMA 52 Raya Dukuh Kupang 54

288 KIMMI Puncak Indah Lontar 2 PTC unit A9-15

289 KLAMPIS FARMA Klampis Semolo Timur ……..

290 KLINIK KHRISNA Mastrip Karang Pilang 49

291 KOTA Bongkaran 107

292 KOTA BARU Klampis Anom 14

293 KPRI RSU Dr. SOETOMO 1 Prof. Dr. Moestopo 6-8

294 KPRI RSU Dr. SOETOMO 2 Prof. Dr. Moestopo 6-8

295 KPRI RSU Dr. SOETOMO 3 Prof. Dr. Moestopo 6-8

296 KUSUMA Kusumabangsa 49

297 KUTEI Kutai 3A

298 KUTISARI Kutisari Utara 7/10

299 LAMDA 2 Semolowaru 78

300 LANCAR Simpang Darmo Permai Utara 29

301 LBC Jemur Andayani

302 LEBAK JAYA Lebak Jaya Utara IV/1

303 LESTARI FARMA Setro Baru 55

304 LIBRA Arif Rahman Hakim 182

305 LIBRA 2 RUKO GALAXI BIRU PERMAI 134

306 LIBRA-Z Galaxy Bumi Permai J1-05

307 LIDAH FARMA Raya menganti Lidah Kulon 33

308 LIPPI FARMA Manukan Tama 19-O No.40

309 LISTI FARMA Cempaka 23-I

310 LONTAR ASRI Raya Lontar 28

311 LUHANA Rungkut Lor  RLIC/11 Kalirungkut

312 MADYA Simolawang Baru 5

313 MAHKOTA FARMA Raya Panjang Jiwo Permai Ruko Blok N

314 MAJU Gayungsari I/21

315 MALEO Wisma Menanggal I/12

316 MANGGALA FARMA Klampis Semolo Timur 43

317 MANSYUR K.H.Mas Mansyur 204-206
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318 MANUKAN Manukan Lor 3K/4

319 MANUKAN KRAJAN Manukan Krajan Blok 32/P5

320 MANUKAN KULON Manukan Kulon 78

321 MANYAR Manyar Tirtomoyo 9/3

322 MAPAN Rungkut Mapan Utara CA-26

323 MARISA Pandegiling 258

324 MARLIDA Balongsari Tama Tengah VIII A/6

325 MARTINA Rungkut Mapan Utara 32AA-5

326 MARTURIA Pucang Jajar 7

327 MARVITA PUSPA Pacuan Kuda 3A

328 MEDICAL CETER ITS ARIF RAHMAN HAKIM

329 MEDIKA FARMA Raya Wonorejo Permai RK-50

330 MEDIKA UTAMA Ciliwung 50

331 MEDIKA UTAMA II Pakuwon Town Square blok AA1 No 15

332 MEGA DJAJA Simolawang Baru I/12

333 MEGA FARMA Kapas Krampung 148

334 MEGA SURYA Kalibutuh 48

335 MEGAH Raya Lontar II

336 MELIANA Kertajaya 1347

337 MELINDA Manyar Kertoarjo 2/3

338 MENGGALA Tidar 94

339 MENTARI Sidoyoso I/42

340 MENUR Menur Pumpungan 78

341 MERCURY Griya Kebraon Selatan IX/Blok FA 41

342 METROFARMA Undaan Wetan 60A

343 MINA Manyar 3

344 MIRACLE MH. Thamrin 40/Dr Soetomo

345 MITRA BARAT Raya Kendung 49B

346 MITRA FARMA Kranggan 57

347 MITRA HATI Girilaya 131

348 MITRA JAYA 2 Griya Kebraon Selatan A-11B

349 MITRA SEHATI Raya Menganti 411

350 MITRO RAHAYU Kutisari Indah Utara 4/1

351 MODERN DASA MEDIKA Diponegoro 161

352 MOJO Mojoklanggru Kidul 84 blok D-1

353 MONIAR(CV. MONIAR) Raya Kupang Jaya No. 1D

354 MONICA FARMA Kedung Cowek 69

355 MOREN FARMA Darmo Indah Timur PS.19

356 MUDITA Kupang Indah IX/IC

357 MUGI WARAS Darmo trade center LDA  B-777

358 MUJIZAT Manyar Kertoadi 37
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359 MUJUR Pucang Adi 33

360 MUKTI HUSADA Manukan Tengah X A/12

361 MULIA FARMA Ngagel Jaya 26

362 MULYA HUSADA Ngagel Madya 1

363 MULYOREJO Mulyorejo 27 (72?)

364 MULYOSARI Raya mulyosari 43

365 MURAH Darmo Indah Sari 1 AA/40

366 MURNI FARMA Klampis Jaya E-16

367 MUSI Musi 1

368 MUSTAJAB Dharmahusada Indah 3/J-28

369 MUSTIKA JAYA I K.H.Mas Mansyur 142

370 MUSTIKA JAYA II K.H.Mas Mansyur 246

371 MUSTIKA JAYA III Nyamplungan 69

372 MUTIARA TAMA Manukan Tama No. 164

373 N-25 Ngagel Tirto 25

374 NADIA Gayung Kebonsari VII/17

375 NAFIRI Darmo Permai Sel. 57

376 NATANETTE Ruko Klampis Square A-28

377 NATASHA SKIN CARE Dr. Soetomo 95

378 NATASYA SKIN CARE KERTAJAYA INDAH TIMUR N0 25

379 NGAGEL JAYA Ngagel Jaya 50

380 NGINDEN FARMA Raya Nginden 72

381 NINDYA Tanah Merah 3/76

382 NIRWANA Nyamplungan 109

383 NISSI Arif Rahman Hakim 14C

384 NOVEM Tidar 234

385 NUR FADILAH Petemon barat 5 C

386 NUR INTAN Nyamplungan 117

387 NUR SEHAT Jemur Ngawinan 18

388 NURI Manukan Indah Blok 19 H/3

389 NUSA FARMA Putro Agung Wetan 36

390 NUSA IDAH Undaan Kulon 35

391 NUSANTARA Undaan Kulon 109

392 OCHA FARMA Semolowaru Selatan 4/2

393 OKEY FARMA Ngagel Rejo Kidul 81

394 OKKY Tanjung Sadari 41

395 OKTA Kalibokor Selatan 94

396 OMEGA Siwalankerto 54

397 OPTIMA Raya Rungkut Mapan FA-7

398 OSCAR 2 Dharmawangsa 28

399 OSCAR FARMA Dharmawangsa 66
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400 PACARKELING Pacar Keling 18

401 PAHALA Simokalangan 33

402 PALAPA Perum Griya Kebraon FA-39

403 PAMENANG Darmo Permai Selatan I/4

404 PANACEA Kedung Sari No.19A

405 PANCAR Simo Gunung 68-A

406 PANDEGILING Pandegiling 308

407 PANDUGO Pandugo 2 PII B-2

408 PANGESTU Jetis Baru 5

409 PANGESTU NUGRAHA Darmo Indah Sari AA/40

410 PARAMEDINA K.H. Mas Mansyur No 107

411 PASYHA Balas Klumprik 43

412 PATEN JAYA Rungkut Madya 111

413 PATUNG KUDA Pert. Permata Mayj. Sungkono Blok B2

414 PATUNG KUDA FARMA H.R. Mohammad B II no. 177A

415 PELANGI FARMA Pasar Atom Tahap II Lt.1 No.1021 T

416 PEMUDA Kertajaya 57

417 PENDULANG Dukuh Kupang Barat No. 11A

418 PENJARINGAN SARI Pandugo Baru V blok Q-1/16

419 PERDANA Manukan Wetan 66A

420 PERDANA 2 Darmo Indah Barat F-36

421 PERUMDA DUA Perumda 2/10

422 PHARMACARE Myjend Sungkono 91D

423 PHILIA Baruk utara XV/ND 113

424 PHYXIUS PHARMACY ARIF RAHMAN HAKIM

425 PIRUS Raya Manyar Jaya A-63

426 PLOSO MEDIKA Ploso Baru 165

427 PODOJODO Rungkut Mutiara A-3

428 POLI FARMA 61 W.R. Supratman 61

429 POLI FARMA 77 Undaan Kulon 77

430 POZ PRIMA MULYOSARI 168 A

431 PRADANA Rungkut Asri Timur XVIII/24

432 PRAPEN INDAH FARMA Sarono Jiwo 19

433 PRASETYA Darmokali 46

434 PRAYOGI Kalianyar 62

435 PRAYOGI 2 Embong Ploso 29C

436 PRAYOGI 3 Undaan Kulon 69

437 PRAYOGI 4 Darmo Permai Timur IV/23

438 PRAYOGO Dharmawangsa 68

439 PRIMA Demak 330 I

440 PRIMA 2 Perak Barat 63
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441 PRIMA ANUGRAH Tandes Lor IA/7A

442 PRIMADANA Keputih 15

443 PRIMADONA Pacar Keling 17A

444 PRISKA Raya mulyosari 151A

445 PRISMY FARMA Bratang Binangun 6/17

446 PRO ASMA Dharmahusada Indah Timur 7

447 PRODERMA Tembok dukuh 26

448 PROMITRA DHARMAWANGSA 12

449 PUCANG Pucang Anom Timur 34

450 PUCANG ADI Pucang Adi 70

451 PULO Pulo Wonokromo 40

452 PURI FARMA Pasar Kembang 4

453 PURI HUSADA Rungkut Menaggal Harapan Blok I/22

454 PURNAMA Nias 120

455 PUSPASARI Raya Menganti 19

456 PUSURA Yos Sudarso 9A

457 PUTAT JAYA Dukuh Kupang Timur VI/24

458 PUTRA MANDIRI FARMA Darmo Indah Timur EU-7

459 PUTRA SEJAHTERA Raya Panjang Jiwo 1B/18

460 PUTRI BUANA Putro Agung Wetan 58-B

461 PUTRI FARMA Kenjeran 606

462 QUALITA FARMA Pucang Sewu 41

463 QUROTA Rungkut Kidul Industri 39

464 RAFFA FARMA Karangan 210

465 RAHARDJA FARMA Jojoran 1 NO 36..

466 RAHARDJO Bendul Merisi 80

467 RAHMAN Tembok Dukuh 122

468 RAHMAN Tembok Dukuh 122

469 RAKYAT Kembang Jepuh 74

470 RAMDANI Ngagel Jaya Selatan 1/26

471 RATNA Kedung Cowek 66

472 REGINA Kapasari 40

473 REJEKI PUCANG ANOM 4A

474 REJEKI HUSADA Rungkut Kidul Industri 74A

475 RENDHITA Kebraon II/67

476 RESIDEN SUDIRMAN Residen Sudirman 26A

477 RESTU Karah 95

478 RIA Manukan Tengah XX P/2

479 RIA FARMA Perum Pratama Ruko A-5 Raya Menganti

480 RIFKY Menganti Karangan 66

481 RINDANG FARMA Menanggal 2 No 5
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482 RIZKINA FARMA Tembok Dukuh 94

483 RIZKY PUTRA FARMA Kalijudan 56

484 ROYAL Raya Wiguna A no 8

485 RSU HAJI SURABAYA Manyar Kertoadi

486 RUKMINI Nginden Semolo 106

487 RUMKITMAR GUNUNG SARI Golf II/…

488 RUNGKUT FARMA Wonorejo Selatan 8

489 SABA Raya Tenggilis R/18

490 SABA B Raya Darmo Permai II/16

491 SABABETA Darmo Permai II/16

492 SABIQ Jeruk no. 253, Lakarsantri

493 SACHAROSA Klampis Sacharosa 57

494 SAHABAT Karang Rejo Timur XI/52

495 SAKA MEDIKA Sememijaya VIII/2A

496 SALEM FARMA Ngagel Rejo Utara 35

497 SALMA FARMA Jojoran I blok B no. 01

498 SAMMY Rungkut Mapan Utara EA-12A

499 SAPUTRA JAYA Kupang Jaya VII/23 Sukomanunggal

500 SARAS Raya menganti 398

501 SARAS ABADI Kebraon II/26

502 SAS FARMA Simogunung Kramat Timur 8

503 SATELITE Satelite Utara VIII/BT.34

504 SATYA FARMA Diponegoro 97

505 SAVIRA Tenggilis Utara 2/12J-24

506 SAWAPULO Sultan Iskandar Muda 33

507 SAYANG Sutorejo Prima PX-32

508 SEHAT Raya Darmo 50

509 SEJATI Manukan Tama Blok B No.5

510 SELARAS NGINDEN SEMOLO 7

511 SEMARANG Semarang 16

512 SEMBILAN Ruko Taman Gapura Blok B/8

513 SEMEMI Raya Sememi Blok I/VII

514 SEMOLOWARU Semolowaru Selatan 11/2

515 SENANG Pecindilan 8

516 SENDY Menganti Gemol 122

517 SENTRAMEDIKA Lombok 9

518 SEPULUH NOPEMBER Arif Rahman Hakim Komp. ITS

519 SERASI Kedungsari 24

520 SERAYU Ronggowarsito 3

521 SERUNI Seruni 30

522 SETAIL FARMA Setail 3
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523 SETIA Raya Jemursari 67

524 SETIA KAWAN Rangkah 2/101

525 SETIABUDI Rungkut Madya 141

526 SHALLOM Manyar Kertoarjo 27

527 SHERWIN Tambak Asri 205

528 SHINTA FARMA Manukan Tama Blok IIH/15

529 SIAGA FARMA Parangkusumo 2

530 SIDO WARAS Rungkut Kidul 18

531 SIDOADI Rungkut Lor  5J-16

532 SINAR HUSADA Ruko Taman Pondok Indah A-25

533 SINERGI UTAMA Bratang Gede 141A

534 SINI MURAH Wonorejo I/1

535 SIP Kranggan 54

536 SIP 2 Dharmahusada Indah Timur no 8

537 SIWALAN Siwalankerto timur 141E

538 SONGOYUDAN Songoyudan 90

539 SONGOYUDAN ASWIN Pasar Kembang 55/1

540 SOSIANA Manyar Kertoarjo 98

541 SRI MENGANTI Raya Menganti 11

542 SRIWIJAYA Bratang Binangun 31

543 STAR FARMA Raya Rungkut Menanggal 9A

544 STEVEN Pacuan Kuda 20

545 STEVEN 2 Petemon barat 205

546 SUBUR PRAJITNO RAYA MULYOSARI 286

547 SUGENG Petemon barat 138

548 SUKOLILO SEHAT Arif Rahman Hakim 52A

549 SUKOMANUNGGAL Sukomanunggal Jaya I no.42

550 SUKSES Ruko Taman Gapura No. F12 CitraLand

551 SUMBER FARMA Keputran 58

552 SUMBER JAYA Jagalan 45A

553 SUMBER KASIH Menganti 38-40

554 SUMBER WARAS Gembong Sawah 49

555 SUPER FARMA Kedung Cowek 58

556 SURABAYA SKIN CENTRE Prof. Dr. Moestopo 175

557 SURAYA Rungkut Mejoyo Selatan III AL/5

558 SURYA MEDITAMA Raya Manukan Tama  no.197-199

559 SURYASARI SEJAHTERA Ngagel Jaya Utara 104

560 TAMBAKREJO Tambak Rejo 51

561 TAMBAKSARI Tambak Sari 103

562 TANGGUL Kapasan 79

563 TANJUNG Embong Tanjung 35
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564 TAURUS FARMA Rungkut Lor 5K/13

565 TEGALSARI Dharmahusada 119

566 TEGUH FARMA Karang Tembok  39

567 TELAGA FARMA Kupang Panjaan II/177C

568 TENGGER FARMA Darmo Permai Selatan V 89

569 TENO JAYA Banyu Urip 314

570 TERANG Kenjeran 182

571 TETA Raya dharmahusada indah D 6-79

572 TIARA Raya Darmo Permai I/4A

573 TIARA 2 Mayjend Sungkono 27

574 TIARA BUKIT DARMO Raya Bukit Darmo Golf R-22

575 TIGA DUA LIMA Demak 325

576 TOWER FARMA Banyu Urip 62

577 TRI ARGA FARMA Bratang Gede 100A

578 TRI TUNGGAL 2 JOLOTUNDO BARU N0 6

579 TRIBATA Kembang Jepuh 145

580 TRIJAYA ABADI Barata Jaya 19/48A

581 TRIMAS Gubeng Kertajaya 7 Raya no. 15

582 TRISA Raya Kupang Baru no.20

583 TRISULA FARMA Raya Manukan Tengah 10A no.11

584 TRITUNGGAL Putro Agung Wetan 87

585 TRUNOJOYO Trunojoyo 35

586 TUNGGA DEWI I Gunungsari 88

587 TUNGGA DEWI II Ksatryan 17

588 TUNGGAL Rangkah II/1

589 TUNGGAL JAYA Raya Nginden 119A

590 TUNJUNG BIRU Dukuh Setro 5/2 (Kapas Gading Madya?)

591 UBAYA Kaliwaru 1/31

592 ULIF FARMA Simohilir Timur Raya 2-F No. 16

593 UNDAAN JAYA Undaan Wetan 46D

594 USAHA Demak 212

595 UTAMA Nginden Intan Barat 6A/CI-61

596 UTAMA FARMA Kupang Indah XI/9

597 VALENTINE Ciliwung 60 A

598 VALENTINO Pandugo Timur 97B

599 VANYA Kedung Cowek 182

600 VICTORY Kenjeran 189A

601 VINAYA FARMA Darmo Baru Barat 7/11

602 VITO Mulyosari PB 17 No. 140

603 VUGO FARMA Ploso Baru 183

604 WAHYU FARMA Raya Margorejo
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605 WALISONGO MAS K.H. Mas Mansyur 133

606 WALISONGO MAS I Sultan Iskandar Muda 31

607 WALUYO Bendul Merisi 6

608 WANGI Raya Candi Lontar A2/6

609 WARU GUNUNG Mastrip 27 Waru Gunung

610 WEKA FARMA Tanjung Sadari 46

611 WIDYA FARMA Kampung Malang Tengah I/7

612 WIGUNA FARMA Raya Wiguna Timur 3

613 WIJAYA Kusumabangsa 11

614 WIJAYA KUSUMA A. Yani 252

615 WINNA Tenggilis Mejoyo D-18

616 WISATA Lidah Wetan 17

617 WONOKUSUMA Wonokusumo 100A

618 WONOREJO FARMA Wonorejo Permai Utara 7/9 BB-421

619 WONOSARI MEDIKA Wonosari Lor Baru 10/4

620 XION Mulyosari 233C

621 YANI MULYA FARMA A. Yani 243

622 YANI SARI Kebonsari 46 Graha Indah Kav.A.9

623 YEDEKA Bung Tomo 22

624 YEKAPE Rungkut Asri 12/14

625 YESI MEDIKA Lebak Jaya 2 Tengah 44

626 YKG Residen Sudirman 9

627 ZAHIRA SEMOLOWARU UTARA V NO 3

628 ZASHA Kapasan 141

629 ZEVI Raya Dukuh Kupang 120

630 ZIGMA Dukuh Kupang Barat 1/49 Blok D-25

631 ZUHRI Dharmahusada Indah 26
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Lampiran 5

DAFTAR NAMA DAGANG GLIBENKLAMID

No Nama Dagang Kekuatan

1. Abenon 5 mg

2. Clamega 5 mg

3. Condiabet 5 mg

4. Daonil 5 mg

5. Diacella 5 mg

6. Fimediab 5 mg

7. Glidanil 5 mg

8. Glimel 5 mg

9. Gluconic 5 mg

10. Gluconin 5 mg

11. Glucovance 1,25; 2,5 ;5 mg

12. Glulo 2,5; 5 mg

13. Hisacha 5 mg

14. Latibet 5 mg

15. Libronil 5 mg

16. Prodiabet 5 mg

17. Prodiamel 5 mg

18. Renabetic 5 mg

19. Samclamide 5 mg

20. Tiabet 5 mg

21. Trodeb 5 mg

22. Vorbet 5 mg

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Profil pelayanan .... Erika R



Lampiran 6

Surat Izin Melakukan Penelitian
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