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RINGKASAN 

Identifikasi Problem Terapi Obat pada Pasien Tuberkulosis 

Di Puskesmas Pegirian Surabaya 

Nurul Ramadhani 
 

 Penggunaan obat-obatan di masyarakat sangat tinggi, penggunaan 
obat bertujuan menyembuhkan penyakit, menghilangkan  atau mengurangi 
gejala penyakit, menghentikan atau menghambat proses penyakit dan 
mencegah penyakit (Hepler and Strand, 1990). Dalam penggunaan obat-
obatan tersebut masyarakat memerlukan tenaga kesehatan yang dapat 
memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya adalah farmasis. Farmasis 
memiliki tanggung jawab dalam mengidenifikasi aktual dan potensial 
problem terapi obat, mengatasi aktual problem terapi obat dan mencegah 
potensial problem terapi. Salah satu pengguna obat yang perlu diperhatikan 
adalah pengguna obat antutuberkulosis, dimana penggunaan obat 
antituberkulosis merupakan terapi jangka panjang dan menggunakan 
berbagai macam obat sehingga dibutuhkan kepatuhan pasien tuberkulosis 
yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pada pasien tuberkulosis sangat 
dimungkinkan terjadi problem terapi obat dan perlu perhatian lebih dalam 
pengobatannya. 
 Penelitian kali ini dilakukan di Puskesmas Pegirian Surabaya yang 
berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Surabaya pada tahun 2012, 
Puskesmas Pegirian Surabaya menangani 91 kasus tuberkulosis. Dilakukan 
penelitian ini untuk mengidentifikasi problem terapi obat pada pasien  
tuberkulosis sehingga dapat memberikan penyelesaian terhadap problem 
terapi obat yang dialami pasien tuberkulosis. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif cross sectional. 
Penelitian dilakukan di Puskesmas Pegirian Surabaya pada bulan April 
2014. Populasi dari penelitian ini adalah semua pasien tuberkulosis yang 
mendapatkan obat antituberkulosis dari Puskesmas Pegirian Surabaya. 
Responden dalam penelitian ini adalah pasien tuberkulosis atau pengawas 
minum obat (PMO) yang mendapatkan obat antituberkulosis di Puskesmas 
Pegirian Surabaya. Metode pengambilan data yang digunakan adalah 
wawancara bebas terpimpin. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain lembar informasi untuk resonden, lembar persetujuan responden, 
kartu TB 01, kartu TB 02, lembar pedoman wawancara, lembar pengumpul 
data dan lembaran problem terapi obat yang dimodifikasi dari lembaran 
problem terapi obat v5.01 PCNE Classification (Mil, 2005). Variabel yang 
digunakan ada 7 yang merupakan kategori problem terapi obat yaitu, terapi 
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obat yang tidak diperlukan, kebutuhan akan terapi obat tambahan, obat tidak 
efektif, dosis terlalu rendah, dosis terlalu tinggi, reaksi obat yang tidak 
diinginkan, serta ketidakpatuhan 
 Identifikasi problem terapi obat yang dilakukan pada semua obat 
yang dikonsumsi oleh pasien tuberkulosis, baik yang didapatkan dari 
puskesmas maupun obat swamedikasi yang digunakan oleh pasien. Masing-
masing pasien tuberkulosis memiliki kemungkinan untuk mengalami lebih 
dari satu kategori problem terapi obat dan dari satu ketegori obat dapat 
disebabkan oleh lebih dari satu penyebab. Dari hasil penelitian didapatkan 
sebanyak 52 kejadian problem terapi obat yang terjadi pada 41 responden. 
Problem terapi obat paling banyak terjadi adalah reaksi obat yang tidak 
diinginkan yaitu sebanyak 38 (73,1%). Hal itu sesuai dengan penelitian 
yang pernah dilakukan di Brazil pada tahun tahun 2012, yaitu dari 176 
pasien tuberkulosis terdapat 73 (41,5%) pasien yang mengalami problem 
terapi obat kategori reaksi obat yang tidak diinginkan (Damasceno et al, 
2012). Selain itu juga terjadi problem terapi obat kategori dosis terlalu 
rendah 7 (13,5%), dosis terlalu tinggi 1 (1,9%) dan ketidakpatuhan 6 
(11,5%). Masing-masing pasien dapat mengalami lebih dari satu kategori 
problem terapi obat dengan penyebabnya lebih dari satu. 
 Selama bulan April 2014, terdapat 44 pasien yang mendapatkan 
obat antituberkulosis kombinasi dosis tetap di Puskesmas Pegirian 
Surabaya. Dari 44 pasien tersebut yang bersedia menjadi responden adalah 
sebanyak 42 pasien dan dari 42 responden tersebut, terdapat 1 responden 
yang dieksklusi dikarenakan tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Dari 
41 responden tersebut, terdapat 21 responden berjenis kelamin laki-laki dan 
20 responden berjenis kelamin perempuan. Sebanyak 39 (95%) responden 
termasuk kategori 1 dan sebanyak 2 (5%) responden termasuk kategori 2.  
 Dalam penelitian ini, usia responden yang berada pada usia 
produktif (15-50) berjumlah 29 responden. Hal ini sesuai dengan yang 
dikatakan oleh WHO, bahwa kelompok usia yang berpotensi terkena 
penyakit tuberkulosis adalah usia produktif (15-50) (Depkes RI, 2007) 
 Jumlah kejadian problem terapi obat pada pasien tuberkulosis 
cukup tinggi, sehingga farmasis haruslah dapat lebih meningkatkan 
upayanya dalam mengidentifikasi, mengatasi dan mencegah problem terapi 
obat agar dapat meningkatkan kualitas hidup pasien tuberkulosis.. 
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