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PROFIL PELAYANAN RESEP HIPERTENSI DI BEBERAPA 
APOTEK  WILAYAH SURABAYA PUSAT 

(Studi pada Pasien dengan Terapi Jangka Panjang) 

 

RINGKASAN 

 

Kegiatan pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan 
langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan 
sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk 
meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian diperlukan 
untuk menangani masalah-masalah terkait dengan masalah pengobatan dan 
salah satunya pada pengobatan jangka panjang. Pengobatan jangka panjang 
ini sangat kompleks, dan ditujukan pada penyakit-penyakit kronik, seperti 
hipertensi, asma, diabetes, TBC, dan penyakit degeneratif lainnya serta usia 
lanjut, cacat atau penderita dengan gangguan mental, di sebuah institusi atau 
rumah dalam jangka waktu yang lama  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelayanan 
resep pada pasien hipertensi yang mendapatkan terapi pengobatan jangka 
panjang di beberapa apotek wilayah Surabaya Pusat. Variabel yang diamati  
adalah patient need assessment, informasi obat, informasi non obat, dan 
monitoring. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien atau 
orang yang menebus resep obat hipertensi di apotek wilayah Surabaya 
Pusat, dengan besar sampel yang diteliti yaitu 97 responden. Data diperoleh 
melalui survei dengan kuesioner menggunakan metode wawancara 
terstruktur. Survei dilakukan di 12 apotek wilayah Surabaya Pusat yang 
telah dipilih berdasarkan metode purposive sampling. Pengambilan data 
dilakukan pada bulan Desember 2012 hingga Januari 2013. Kriteria inklusi 
dalam penelitian ini meliputi pasien hipertensi yang bersedia mengisi 
kuesioner, telah  menebus resep obat hipertensi lebih dari tiga kali, berumur 
lebih dari 18 tahun  dan hadir pada saat peneliti melakukan survei. Data 
yang didapat diproses dengan menggunakan SPSS. 

Variabel patient need assessment menggunakan teknik konseling 
three prime questions. Pada variabel ini diamati pelayanan kefarmasian 
yang diberikan apoteker/petugas apotek dalam melakukan konfirmasi 
terhadap pasien terkait dengan penjelasan dokter tentang kegunaan obat, 
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cara pakai obat, serta harapan setelah menggunakan obat khususnya pada 
pasien yang mendapatkan terapi obat jangka panjang. Pada penelitian ini, 
sebagian besar responden (lebih dari 90%) menyatakan bahwa mereka tidak 
pernah mendapatkan pelayanan kefarmasian terkait dengan patient need 
assessment dengan teknik konseling three prime questions ini. 

Pada variable informasi obat ini diamati pelayanan kefarmasian 
yang diberikan apoteker/petugas apotek dalam memberikan informasi obat 
pada pasien yang mendapatkan terapi obat jangka panjang. Hasil penelitian 
ini 27-36%  responden  menyatakan bahwa mereka selalu mendapatkan 
pelayanan kefarmasian terkait pemberian informasi tujuan pengobatan, cara 
pemakaian, waktu penggunaan, dan frekuensi pemakaian. Sedangkan lebih 
dari 60% responden  tidak pernah mendapatkan pelayanan kefarmasian 
terkait pemberian informasi lama waktu pemakaian obat, efek samping 
obat, dan cara penyimpanan obat. 

Pada variable informasi non-obat ini diamati pelayanan 
kefarmasian yang diberikan apoteker/petugas apotek dalam memberikan 
informasi non-obat pada pasien yang mendapatkan terapi obat jangka 
panjang. Hasil penelitian 76-78% responden mengaku tidak pernah 
mendapatkan pelayanan kefarmasian terkait pemberian informasi non-obat 
dalam hal makanan minuman yang harus dihindari, pentingnya menjaga 
pola hidup sehat, dan pentingnya mengontrol tekanan darah.  

Pada variable monitoring ini diamati pelayanan kefarmasian yang 
diberikan apoteker/petugas apotek dalam melakukan monitoring pada 
pasien yang mendapatkan terapi obat jangka panjang. Hasil penelitian ini 
sebagian besar responden (81-94%) mengaku tidak pernah mendapatkan 
pelayanan kefarmasian terkait monitoring efek samping, ketepatan waktu 
dalam meminum obat, dan kesulitan dalam membeli obat, oleh apoteker 
atau petugas apotek.  

Melalui hasil penelitian ini dapat disimpulkan gambaran pelayanan 
resep pada pasien hipertensi yang mendapatkan terapi pengobatan jangka 
panjang di beberapa apotek di wilayah Surabaya Pusat dinilai masih kurang 
optimal, sehingga peningkatan mutu sesuai dengan standar pelayanan 
kefarmasian harus ditingkatkan, khususnya pada pelayanan resep untuk 
pengobatan jangka panjang.  
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