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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pharmaceutical Care merupakan bentuk pelayanan dan tanggung 

jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk 

meningkatkan kualitas hidup pasien (Menteri Kesehatan, RI 2004).  

Pelayanan kefarmasian (Pharmaceutical Care) merupakan bagian dari 

pelayanan kesehatan (Health Care) bertujuan untuk meningkatkan 

penggunaan obat yang rasional, keamanan penggunaan obat, efisiensi biaya 

obat, dan harus mengikuti praktek kefarmasian yang baik (good 

pharmaceutical practice) (Departemen Kesehatan RI, 2005).  

Penggunaan obat yang rasional adalah penggunaan obat yang 

sesuai dengan kebutuhan klinis pasien dalam jumlah dan untuk masa yang 

memadai, dan dengan biaya yang terendah (Sadikin, 2011). Penggunaan 

obat yang rasional meliputi tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, tepat 

dosis dan waspada efek samping. Penggunaan obat yang rasional bertujuan 

untuk menghindari masalah terkait obat (Drug Related Problem). Apabila 

pasien menerima obat atau menggunakan obat yang tidak sebagaimana 

dinyatakan seperti definisi diatas, maka penggunaan obat tersebut menjadi 

tidak rasional. Dampak penggunaan obat yang tidak rasional antara lain 

yaitu meningkatkan morbiditas dan mortilitas (Sadikin, 2011). Penilaian 

rasionalitas penggunaan obat ditinjau dari tiga indikator utama yaitu 

peresepan, pelayanan pasien dan fasilitas. Resep dapat menggambarkan 

masalah–masalah obat seperti polifarmasi dan penggunaan obat yang tidak 

tepat. Ketidaktepatan penggunaan obat dapat mengakibatkan masalah 

seperti tidak tercapainya tujuan terapi dan meningkatnya kejadian efek 
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samping obat (Sari, 2010). Polifarmasi merupakan faktor yang kerap kali 

menjadi penyebab alasan rendahnya kepatuhan (Rofista, 2012). Terkait 

masalah tersebut bahwa keamanan penggunaan obat memerlukan 

pertimbangan antara manfaat dan risiko yang akan didapat. Oleh karena itu, 

salah satu upaya untuk mengurangi kesalahan penggunaan obat adalah 

fokus dalam pelayanan kefarmasian yang bergeser dari kepedulian terhadap 

obat (drug oriented) menuju pelayanan optimal setiap individu pasien 

tentang penggunaan obat (patient oriented) dengan pharmaceutical care 

(Departemen Kesehatan RI, 2008b).  

Prevalensi kejadian diabetes melitus di dunia semakin meningkat. 

Pada tahun 2000, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa 

diperkirakan sekitar 3,2 juta jiwa per tahun penduduk dunia meninggal 

akibat diabetes melitus. Pada tahun 2003 diperkirakan 194 juta jiwa atau 

5,1% dari 3,8 miliar penduduk dunia yang berusia 20 hingga 79 tahun 

menderita diabetes melitus dan pada 2025 akan meningkat menjadi 333 juta 

jiwa. WHO memprediksi Indonesia mengalami kenaikan dari 8,4 juta jiwa 

penderita diabetes melitus pada tahun 2000, dan akan meningkat menjadi 

21,3 juta jiwa penderita diabetes melitus pada tahun 2030. Hal ini akan 

menjadikan Indonesia menduduki ranking ke empat dunia setelah Amerika 

Serikat, Cina, dan India dalam prevalensi diabetes. Menurut penelitian 

epidemiologis di Indonesia yang dilakukan oleh pusat-pusat diabetes, 

sekitar tahun 1980-an  pada penduduk usia lebih dari 15 tahun didapatkan 

prevalensi diabetes melitus sebesar 1,5 hingga 2,3%. Di Jawa Timur 

didapatkan prevalensi sebesar 1,43%  (Departemen Kesehatan RI, 2008a). 

Menurut kriteria diagnostik Perkumpulan Endokrinologi Indonesia 

(PERKENI) tahun 2006, seseorang didiagnosa menderita diabetes melitus  

jika mempunyai kadar glukosa plasma sewaktu  ≥200 mg/dl, kadar glukosa 
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plasma puasa ≥126 mg/dl, dan kadar glukosa plasma 2 jam ≥200 mg/dl 

sesudah pemberian beban glukosa 75 gram. Manifestasi klinis diabetes yang 

sangat khas adalah meningkatnya frekuensi berkemih (poliuria), rasa haus 

berlebihan (polidipsia), rasa lapar yang semakin besar (polifagia), keluhan 

lelah dan mengantuk, serta penurunan berat badan.  

Diabetes melitus adalah gangguan metabolik kronis yang 

memerlukan terapi jangka panjang dan  ditandai dengan hiperglikemia dan 

kelainan pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Ini dikarenakan 

kerusakan  pada sekresi insulin, sensitivitas insulin, atau keduanya sehingga 

dapat menyebabkan terjadinya komplikasi (Dipiro et al., 2011). 

Penatalaksanaan diabetes melitus selain farmakologis dan ada juga 

yang nonfarmakologis. Tujuan dari penatalaksanaan diabetes melitus adalah 

menurunkan resiko komplikasi dan kematian akibat penyakit diabetes 

melitus (Wicaksono, 2013). Penggunaan obat merupakan salah satu upaya 

penatalaksanaan farmakologis pada komplikasi diabetes melitus. Ada 

beberapa golongan obat yang dapat digunakan untuk mengobati  komplikasi 

diabetes melitus. Golongan tricyclic antidepressants, anticonvulsant, 

serotonin-norepinephrin, reuptake inhibitors, dan opiates yang merupakan 

golongan obat untuk mengobati neuropati diabetikum (Wicaksono, 2013). 

Hipertensi juga merupakan komplikasi diabetes mellitus. Berikut ini adalah 

golongan obat antihipertensi yang banyak diresepkan seperti captopril, 

amlodipin dan valsartan (Ansa dkk, 2010). Obat hipoglikemik oral yang 

tepat pada pasien diabetes melitus dengan komplikasi dislipidemia adalah 

golongan biguanida (metformin), sedangkan antidislipidemia yang tepat 

adalah golongan statin dan asam fibrat (Udayani, 2011). Penatalaksanaan 

diabetes melitus nonfarmakologis berupa pengaturan diet dan olahraga. 

Apabila langkah ini belum tercapai, dapat dikombinasikan dengan langkah 
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farmakologis berupa terapi insulin atau terapi obat oral antidiabetes, atau 

kombinasi keduanya (Departemen Kesehatan RI, 2005).  

Pasien diabetes melitus dapat beresiko mendapatkan komplikasi 

baik akut maupun kronis. Komplikasi pada pasien diabetes melitus antara 

lain hipertensi, dislipidemia, stroke, infeksi, retinopati, nefropati dan 

neuropati (Udayani, 2011). Komplikasi menahun diabetes melitus di 

Indonesia terdiri atas neuropati 60%, penyakit jantung koroner 20,5%, ulkus 

diabetika 15%, retinopati 10%, nefropati 7,1% (Wicaksono, 2013). 

Berbagai komplikasi tersebut, kemungkinan besar pasien diabetes melitus 

juga menggunakan obat-obat lain selain obat antidiabetes oral seperti obat 

antihipertensi, antidislipidemia, dan lain lain (Departemen Kesehatan RI, 

2008a). Penggunaan obat yang bermacam-macam dan bersamaan dikenal 

dengan istilah polifarmasi. Penggunaan obat jangka panjang dan polifarmasi 

dapat menimbulkan terjadinya drug therapy problem (DTP) (Kurniawan, 

2010). DTP adalah kejadian atau resiko yang dialami pasien yang 

melibatkan terapi obat, yang menghambat atau menunda tercapainya tujuan 

terapi dan memerlukan pertimbangan pihak professional untuk 

menyelesaikannya (Cipolle, et al., 2012). 

Dalam rangka meningkatkan keamanan dan efektifitas penggunaan 

obat, apoteker memiliki peranan utama dalam pelayanan kefarmasian yang 

ikut serta dalam pembangunan kesehatan (Departemen Kesehatan RI, 

2009). Berdasarkan penelitian Arifin, dkk (2007), pada tahun 2006 di 

Semarang diketahui pasien diabetes melitus menggunakan obat penyerta 

meliputi antihipertensi, antibiotik untuk mengatasi gout, dan anti histamin. 

Dalam hal ini apabila terjadi penggunaan obat yang tidak tepat, maka dapat 

terjadi resiko toksisitas dan efek samping. oleh  karena itu penggunaan obat 

perlu diperhatikan untuk menjamin agar obat-obat yang digunakan aman 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN OBAT... 
WHANNI WIDO AGUSTIN



5 

 

 
 

dan efisien. Latar belakang tersebut diatas mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian tentang profil penggunaan obat pada pasien diabetes 

melitus Puskesmas Pucang Sewu Surabaya. Penelitian ini mengamati profil 

penggunaan obat  meliputi  jumlah obat, kelompok farmakologi obat, jenis 

obat, cara penggunaan obat, dan kepatuhan penggunaan obat. 

Salah satu sarana dalam usaha pembangunan kesehatan masyarakat 

adalah puskesmas. Puskesmas merupakan ujung tombak keberhasilan 

pelaksanaan program di dinas kesehatan demi terwujudnya visi Indonesia 

sehat (Iswinarto dkk, 2005). Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas 

kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan 

pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.  

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Pucang Sewu. Puskesmas 

Pucang Sewu merupakan salah satu puskesmas di daerah Surabaya Timur, 

tepatnya di Jalan Pucang Anom Timur nomor 72 Kelurahan Pucang Sewu 

Kecamatan Gubeng Surabaya (Dinkes Surabaya, 2012). Puskesmas ini 

terletak di tempat yang strategis dan merupakan salah satu puskesmas 

terbesar di Surabaya yang juga telah meraih sertifikat ISO 9001-2000 pada 

tahun 2009 lalu (Amarullah, 2009). Kunjungan pasien mencapai 100 hingga 

150 pasien tiap harinya. Sedangkan untuk pasien diabetes melitus mencapai 

sekitar 37 pasien tiap minggunya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana profil penggunaan obat  pada pasien diabetes mellitus 

Puskesmas Pucang Sewu Surabaya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  
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Untuk mengetahui profil penggunaan obat pada pasien diabetes 

melitus Puskesmas Pucang Sewu Surabaya. 

1.3.2 Tujuan  Khusus  

Untuk mengetahui profil penggunaan obat pada pasien diabetes 

melitus Puskesmas Pucang Sewu Surabaya dalam hal: 

1. Jumlah obat yang digunakan  

2. Kelompok farmakologi obat yang digunakan 

3. Jenis obat yang digunakan meliputi obat generik dan obat 

dagang   

4. Cara penggunaan obat  

5. Kepatuhan penggunaan obat 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi puskesmas 

Memberikan data obat dan penggunaan obat pada pasien 

diabetes melitus Puskesmas Pucang Sewu Surabaya untuk 

ditindaklanjuti pelayanan kefarmasiannya. 

2. Bagi peneliti 

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang obat-obat 

dan penggunaannya pada pasien diabetes melitus Puskesmas 

Pucang Sewu Surabaya. 

3. Bagi institusi perguruan tinggi 

Bagi instansi terkait, data yang dihasilkan dapat digunakan 

untuk penelitian selanjutnya serta memberikan informasi 

tentang profil penggunaan obat pada pasien diabetes melitus 

Puskesmas Pucang Sewu Surabaya. 
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