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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser orientasinya dari 

drug orientedmenjadi patient oriented yang mengacu kepada 

Pharmaceutical Care (Kepmenkes, 2004). Paradigma baru pelayanan 

kefarmasian menjadi Pharmaceutical care  itu sendiri merupakan bentuk 

pelayanan dan tanggung jawab langsung kepada profesi apoteker dalam 

pekerjaan kefarmasian untuk  meningkatkan pelayanan kesehatan yang 

berhubungan dengan pengobatan pasien dengan tujuan mencapai hasil yang 

ditetapkan dan memperbaiki kualitas hidup pasien (Kepmenkes, 2004). 

Fungsi utama dariPharmaceutical care adalah Identifikasi aktual dan 

potensial DTPs, Mencegah timbulnya Drug therapy problems (DTPs), 

menyelesaikan drug therapy problems dalam penggunaan obat yang sudah 

terjadi  (Mahmoud, 2008).Oleh adanya  perubahan orientasi tersebut, 

profesi apoteker  dituntut untuk  lebih meningkatkan pengetahuan di 

bidangnya, mampu dalam pemilihan obat, penyediaan produk obat dengan 

jaminan terapi obat yang aman, efektif, danacceptable, serta meningkatkan 

keterampilan serta perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung 

yang baik dengan pasien. Bentuk dari interaksi kepada pasien tersebut 

diwujudkan dengan  pemberian informasi obat dengan benar, komunikasi 

dan edukasi yang baik dengan pasien, serta adanya monitoring penggunaan 

obat untuk mengetahui tujuan akhir sesuai dengan harapan dan 

terdokumentasi dengan baik. Terapi obat yang aman dan efektif  akan 

terjadi apabila pasien diberi informasi yang cukup tentang obat-obat dan 
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penggunaannya (Cipolle, et al., 2004).Selain daripada  itu, profesi apoteker 

harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan 

pengobatan (Medication error) dalam  proses pelayanan. Medication error 

adalah kejadian yang merugikan pasien, akibat pemakaian obat selama 

dalam penanganan tenaga kesehatan, yang sebetulnya dapat dicegah. Oleh 

karena itu apoteker dalam  menjalankan praktik harus sesuai dengan standar 

yang ada untuk menghindari terjadinya hal tersebut.  

 Diabetes melitus (DM) 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., 2008). DM 

merupakan salah satu penyakit kronis yang mengharuskan pasiennya selalu 

memonitor kadar gula darahnya. Pengidap DM juga harus mengkonsumsi 

obat untuk menstabilkan kadar gula darahnya (Depkes RI, 2005). 

 Data WHO menyebutkan, angka kejadian DM di Indonesia 

mendekati 4,6%, padahal di negara berkembang DM menyerang masyarakat 

yang berada pada usia produktif, yaitu sekitar 45 sampai 65 tahun. DM 

merupakan penyebab utama kebutaan pada dewasa umur 20 sampai 74 

tahun, dan berperan dalam berkembangnya penyakit gagal ginjal terminal. 

Kurang lebih 82.000 orang mengalami amputasi ekstremitas bawah setiap 

tahunnya, dan 75% pasien  meninggal dengan DM tipe II karena gangguan 

kardiovaskuler(Triplittetal.,2005).Tujuan dari penatalaksanaan DM adalah 

untuk menurunkan resiko komplikasi akibat penyakit DM itu sendiri 

(Wicaksono, 2013).DM  merupakan  salah satu  jenis  penyakit kronis 

sehingga penyakit tersebut akan menimbulkan perubahan permanen pada 

kehidupan setiap individu (Stuart & Sundeen,1995). Kondisi ini mengarah 
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kepada  komplikasi kronis dari DM, antara lain komplikasi pada 

mikrovaskular yang meliputi retinopati dan nefropati, komplikasi pada 

makrovaskular, neuropati, foot ulcer, dan infeksi.Munculnya beberapa 

komplikasi penyakit inilah yang menyebabkan penderita meminum lebih 

banyak obat (poli farmasi).Penggunaan obat yang banyak dalam jangka 

panjang itu dikenal dengan polifarmasi (Saunders, 2007). 

 Pada penderita DM itu sendiri tidak mengakibatkan kematian 

secara langsung atau mendadak, dikarenakan DM merupakan penyakit 

jangka panjang sehingga memerlukan waktu pengobatan yang lama 

pula.Pengobatan tersebut ditujukan agar gula darah dapat tetap terkontrol 

(DepkesRI, 2008).Hal ini tentu berpengaruh dengan cara penggunaan obat 

dan kepatuhan pasien penderita DM. Diperlukan edukasi serta motivasi dari 

tenaga kesehatan maupun pada pihak keluarga pasien. 

 Penatalaksanaan DM diantaranya ada upaya farmakologis dan non 

farmakologis. Pada penatalaksanaan DM nonfarmakologis adalah berupa 

pengaturan diet dan olahraga, sebagai apoteker membantu penderita DM 

untuk menyesuaikan pola diet sebagaimana yang disarankan oleh profesi 

ahli gizi, mencegah dan mengendalikan komplikasi yang mungkin timbul, 

mencegah dan mengendalikan efek samping obat, serta apoteker 

memberikan rekomendasi serta penyesuaian dosis obat yang harus 

dikonsumsi bersama-sama dengan dokter yang merawat si penderita 

(Depkes RI, 2005).Apabila langkah ini belum tercapai, dapat 

dikombinasikan dengan langkah farmakologis berupa terapi insulin atau 

terapi obat oral antidiabetes (Depkes RI, 2005). 

Penggunaan obat pada terapi DM merupakan salah satu upaya 

penatalaksanaan farmakologis pada komplikasi DM. Sebagai profesi 

apoteker,  memiliki peran yang penting dalam keberhasilan penatalaksanaan 
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pasien DM. Tugas seorang apoteker diantaranya adalah mendampingi 

pasien, memberikan konseling dan bekerja sama dengan penderita dalam 

penatalaksanaan diabetes sehari-hari khususnya dalam terapi obat. Pada 

pemberian informasi obat ini terjadi suatu komunikasi antara apoteker 

dengan pasien dan merupakan salah satu bentuk implementasi dari 

Pharmaceutical Care yang dinamakan dengan konseling (Jepson, 1990; 

Rantucci, 2007). 

 Masa terapi obat pasien DM dengan jangka waktu terapi yang 

panjang merupakan salah satu faktor timbulnya drug therapy problem 

(DTPs).DTPs adalah kejadian serta resiko yang dialami oleh pasien yang 

melibatkan atau diduga melibatkan terapi obat, yang menghambat atau 

menunda tercapainya tujuan terapi, dan memerlukan pertimbangan pihak 

profesional untuk menyelesaikannya (Cipolle,et al., 2012).Penggolongan 

DTPs ada 7 yaitu terapi obat yang tidak diperlukan, membutuhkan terapi 

obat tambahan, obat tidak efektif, dosis yang terlalu rendah, dosis yang 

terlalu tinggi, efek obat yang tidak diinginkan dan ketidakpatuhan pasien 

DM (Cipolle, et al., 2004) 

Pada penelitian ini dilihat jumlah obat yang digunakan pasien, 

kelompok farmakologi obat, cara penggunaan obat pasien DM, kepatuhan 

pasien serta dilihat jenis obat yang digunakan pasien. Hal ini ditujukan 

untuk melihat profil penggunaan obat pada pasien DM yang sesuai dengan 

tujuan terapi DM yaitu terkontrolnya kadar gula darah pada pasien serta 

mendapatkan kualitas hidup pasien yang sebaik baiknya.  

 Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, pemerintah juga 

menetapkan puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan yang terlibat 

langsung dengan masyarakat.Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas 

kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan 
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pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes RI, 2005).Peran 

apoteker sebagai tenaga kesehatan di puskesmas yaitu dengan adanya 

pelayanan informasi obatkepada pasien serta adanya konsultasi mengenai 

obat secara lengkap, akurat, faktual, terkini dan bijaksana kepada pasien 

maupun pihak keluarga pasien. 

 Dengan adanya permasalahan terkait terapi obat pada pasien DM, 

serta untuk menerapkan konsep pharmaceutical care untuk 

mengidentifikasi adanya DTPs yang terjadi pada pasien DM, maka 

penelitian ini dilakukan dengan harapan mendapatkan gambaran pola 

penggunaan obat pada pasien DM puskesmas. Peneliti memilih Puskesmas 

Mojo Surabaya sebagai tempat penelitian antara lain, latar belakang 

pendidikan pasien di puskesmas tersebut beragam sehingga pemahaman 

terhadap penggunaan obat juga beragam. Selain itu, letak Puskesmas Mojo 

Surabaya Timur yang strategis di Jl. Mojo Klanggru Wetan II/ 11 

Kecamatan Gubeng Surabaya (Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2008). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah,maka 

didapatkan rumusan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana profil penggunaan obat pada pasien diabetes melitus di 

Puskesmas Mojo Surabaya? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1) Tujuan Umum 

  Untuk melihat profil penggunaan obat pada pasien diabetes 

melitus di Puskesmas Mojo Surabaya. 
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2) Tujuan Khusus 

1. Untuk melihat jumlah obat yang digunakan pasien diabetes 

melitus di Puskesmas Mojo Surabaya. 

2.  Untuk melihat kelompok farmakologi obat yang digunakan 

pasien diabetes melitus di  Puskesmas Mojo Surabaya. 

3. Untuk melihat jenis obat yang digunakan pasien diabetes melitus 

di Puskesmas Mojo Surabaya. 

4. Untuk melihat cara penggunaan obat pada pasien diabetes melitus 

di Puskesmas Mojo Surabaya. 

5. Untuk melihat kepatuhan pasien diabetes melitus di Puskesmas 

Mojo Surabaya. 

 

  1.4 Manfaat Penelitian 

   1.  Manfaat bagi Peneliti 

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan obat 

pada pasien diabetes melitus di Puskesmas Mojo Surabaya. 

 

2. Manfaat bagi Puskesmas 

Memberikandata penggunaanobatpadapasiendiabetes 

melitusdiPuskesmasMojoSurabayasehinggadapatditindaklanjutipel

ayanankefarmasiannya. 

 

3. Manfaat bagi Institusi Pendidikan (Universitas Airlangga) 

  Sebagai bahan informasi dan masukan bagi penelitian selanjutnya 

tentang profil penggunaan obat pada pasien DM di puskesmas 

khususnya. 
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